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Ændringsforslag 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag I – overskrift 1 – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Videnskab for og med samfundet, som 
tillader alle samfundsaktører at deltage i 
innovationscyklussen, øger den 
frembragte innovations kvalitet, relevans, 
accept i befolkningen og bæredygtighed, 
idet den integrerer samfundets interesser 
og værdier.

Or. en

Ændringsforslag 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nyt instrument: Gennemførelse af et klart 
program for overførsel af videnskab, 
forskning og innovation til 
uddannelsesindholdet på alle niveauer og 
for tilpasning af teknologierne til 
formålene.

Or. en

Ændringsforslag 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
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Bilag I – del II "Indsatsområdet "Industrielt lederskab" – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi skal yde målrettet støtte 
til forskning, udvikling og demonstration 
inden for ikt, nanoteknologi, avancerede 
materialer, bioteknologi, avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi 
samt rumteknologi. Der vil blive lagt 
særlig vægt på samspil og 
sammensmeltning mellem de forskellige 
teknologier.

a) Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi skal yde målrettet støtte 
til forskning, standardisering, udvikling og 
demonstration inden for ikt, nanoteknologi, 
avancerede materialer, økoinnovation,
bioteknologi, avanceret produktions- og 
forarbejdningsteknologi samt 
rumteknologi. Der vil blive lagt særlig 
vægt på samspil og sammensmeltning 
mellem de forskellige teknologier.

Or. en

Ændringsforslag 158
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del II "Indsatsområdet "Industrielt lederskab" – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse, hvilket kan 
betyde, at omkring 15 % af de samlede 
budgetter for alle specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" afsættes til 
SMV'er.

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse, hvilket kan 
betyde, at omkring 30 % af de samlede 
budgetter for alle specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" afsættes til 
SMV'er.

Or. it

Begrundelse

Det er strategisk vigtigt at stimulere SMV'ernes deltagelse i rammeprogrammet i meget 
højere grad end foreslået af Kommissionen.

Ændringsforslag 159
Yves Cochet, Jill Evans
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Forslag til forordning
Bilag I – del III "Indsatsområdet "Samfundsmæssige udfordringer" – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

b) fødevaresikkerhed, -kvalitet og -
forsyning, bæredygtigt landbrug, sund og 
bæredygtig havforskning og bioøkonomi;

Or. en

Ændringsforslag 160
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III "Indsatsområdet "Samfundsmæssige udfordringer" – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning

e) klimaindsats, miljø, ressourceeffektivitet 
og -bevaring, bæredygtig udnyttelse af
råstofforsyning;

Or. en

Ændringsforslag 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag I – del III "Indsatsområdet "Samfundsmæssige udfordringer" – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning

e) klimaindsats, vandforvaltning,
ressourceeffektivitet og råstofforsyning;

Or. en

Ændringsforslag 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
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Bilag I – del III "Indsatsområdet "Samfundsmæssige udfordringer" – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning

e) indsats vedrørende klima og vand, 
ressourceeffektivitet og råstofforsyning;

Or. en

Ændringsforslag 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag I – del III "Indsatsområdet "Samfundsmæssige udfordringer" – stk. 1 – litra f a 
(ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Kultur og immaterielle videnområder

Or. en

Ændringsforslag 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Forslag til forordning
Bilag I – del III "Indsatsområdet "Samfundsmæssige udfordringer" – stk. 1 – litra f b 
(ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) Intelligente byer og kulturarv

Or. en

Ændringsforslag 165
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
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Bilag I – del III "Indsatsområdet "Samfundsmæssige udfordringer" – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under hver samfundsmæssig udfordring 
fastsættes forskningsprioriteringer og mål 
på en mere gennemsigtig og deltagende 
måde gennem en afbalanceret inddragelse 
af aktører, herunder forskningsverdenen, 
forskere (også fra mindre 
forskningsorganisationer), den offentlige 
sektor, den private sektor og navnlig 
SMV'er, civilsamfundets organisationer 
samt andre relevante aktører. Navnlig vil 
Kommissionen etablere specifikke 
platforme for dialog mellem 
borgerne/civilsamfundets organisationer 
og forskningsaktører på de prioriterede 
forskningsområder under de 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 166
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag I – del III "Indsatsområdet "Samfundsmæssige udfordringer" – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 

Samfundsvidenskaber og humaniora samt 
inddragelse af civilsamfundet skal indgå 
som et integreret led i aktiviteterne for at 
takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen.
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internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Or. en

Ændringsforslag 167
Anna Záborská

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 1.3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR's videnskabelige råd skal løbende 
overvåge EFR's aktiviteter og overveje, 
hvordan dets mål bedst nås ved hjælp af 
støtteordninger, der er klare, stabile og 
enkle, både for ansøgerne og i 
gennemførelsen og forvaltningen, samt 
hvordan der skal reageres på nye behov, 
der dukker op. Det skal stræbe mod at 
opretholde og yderligere finjustere EFR's 
fagfællebedømmelsessystem i 
verdensklasse, der bygger på transparent, 
retfærdig og upartisk behandling af forslag, 
så det kan udpege banebrydende 
videnskabelig topkvalitet og talent uanset 
forskerens køn, nationalitet og alder. 
Endelig skal EFR fortsætte med at 
gennemføre sine egne strategiske 
undersøgelser for at forberede og støtte 
rådets aktiviteter, og det holde sig i tæt 
kontakt med forskersamfundet og andre 
interesseparter og sørge for, at dets 
aktiviteter komplementerer den forskning, 
der udføres på andre niveauer.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 168
Vittorio Prodi
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Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at fremme radikalt 
nye teknologier ved at udforske nye, stærkt 
risikoprægede ideer, der bygger på et 
videnskabeligt grundlag. Ved at yde 
fleksibel støtte til målrettet og tværfaglig 
samarbejdsforskning af forskelligt omfang 
og ved at indføre innovative 
forskningsmetoder er det målet at pege på 
og gribe chancerne for langsigtede fordele 
for borgerne, økonomien og samfundet.

Det specifikke mål er at fremme radikalt 
nye teknologier ved at udforske nye, stærkt 
risikoprægede ideer, der bygger på et 
videnskabeligt grundlag, herunder øget 
indsigt i toksicitet for mennesker og 
smitteveje og anvendelse af 
humanrelevante beregningsværktøjer og -
teknologier på området for celler og 
genomer i EU's strategier for 
sundhedsforskning og risikovurdering. 
Ved at yde fleksibel støtte til målrettet og 
tværfaglig samarbejdsforskning af 
forskelligt omfang og ved at indføre 
innovative forskningsmetoder er det målet 
at pege på og gribe chancerne for 
langsigtede fordele for borgerne, 
økonomien og samfundet.

Or. en

Ændringsforslag 169
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 2.3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Ved at fremme nye ideer ("FET – åbent 
domæne") skal FET-programmet støtte 
videnskab og teknologisk forskning i 
begyndelsesstadiet, hvor man udforsker 
nye fundamenter for radikalt nye 
fremtidige teknologier ved at sætte 
spørgsmålstegn ved de nuværende 
paradigmer og bevæge sig ind på ukendte 
områder. På grundlag af en 
udvælgelsesproces, der er baseret på 
bottom-up-princippet og er vidtåben for 
enhver forskningside, vil der blive 
opbygget en alsidig portefølje af målrettede 

a) Ved at fremme nye ideer ("FET – åbent 
domæne") skal FET-programmet støtte 
videnskab og teknologisk forskning i 
begyndelsesstadiet, hvor man udforsker 
nye fundamenter for radikalt nye 
fremtidige teknologier ved at sætte 
spørgsmålstegn ved de nuværende 
paradigmer, f.eks. brugen af dyremodeller 
inden for biomedicinsk forskning eller til 
afprøvning af kemiske stoffers skadelige 
virkning på menneskers sundhed, og 
bevæge sig ind på ukendte områder. På 
grundlag af en udvælgelsesproces, der er 
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projekter. Der vil blive lagt særlig vægt på 
tidlig opdagelse af nye lovende områder og 
tendenser samt på at tiltrække nye 
forsknings- og innovationsaktører med et 
højt potentiale.

baseret på bottom-up-princippet og er vidt 
åben for enhver forskningside, vil der blive 
opbygget en alsidig portefølje af målrettede 
projekter. Der vil blive lagt særlig vægt på 
tidlig opdagelse af nye lovende områder og 
tendenser samt på at tiltrække nye 
forsknings- og innovationsaktører med et 
højt potentiale.

Or. en

Begrundelse

EU's forskning skal understøtte paradigmeskiftet inden for biomedicinsk forskning og 
toksicitetsundersøgelse i retning væk fra dyreforsøg og over mod moderne 
toksicitetsundersøgelse i det 21. århundrede. Fremskridt inden for molekylærbiologi, 
bioteknologi og andre områder baner vejen for store forbedringer med hensyn til, hvordan 
videnskabsfolk kan vurdere sundhedsfarerne ved potentielt giftige kemikalier. Disse 
fremskridt kan gøre toksicitetsundersøgelse hurtigere, billigere og mere direkte relevant i 
forhold til menneskers eksponering.

Ændringsforslag 170
Anna Záborská

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3.1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Europa skal leve op til sine 
konkurrenter inden for forskning og 
innovation, må vi lokke flere unge kvinder 
og mænd til at gå i gang med en 
forskerkarriere og tilbyde dem særlig 
attraktive muligheder og rammer for 
forskning og innovation. De mest 
talentfulde personer, både fra Europa og 
andre steder i verden, bør betragte Europa 
som et fremragende sted at arbejde.
Ligestilling mellem kønnene, 
arbejdspladser og arbejdsvilkår, der er 
pålidelige og af høj kvalitet, samt 
anerkendelse er afgørende aspekter, der 
skal sikres konsekvent overalt i Europa.

Hvis Europa skal leve op til sine 
konkurrenter inden for forskning og 
innovation, må vi lokke flere unge kvinder 
og mænd til at gå i gang med en 
forskerkarriere og tilbyde dem særlig 
attraktive muligheder og rammer for 
forskning og innovation. De mest 
talentfulde personer, både fra Europa og 
andre steder i verden, bør betragte Europa 
som et fremragende sted at arbejde. Lige 
muligheder for mænd og kvinder inden 
for forskning, arbejdspladser og 
arbejdsvilkår, der er pålidelige og af høj 
kvalitet, samt anerkendelse er afgørende
aspekter, der skal sikres konsekvent overalt 
i Europa.
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Or. en

Ændringsforslag 171
Anna Záborská

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3.2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne udfordring kan ikke løftes alene ved 
hjælp af EU-støtte og heller ikke af 
medlemsstaterne hver for sig. Selv om 
medlemsstaterne har indført reformer for at 
forbedre deres tertiære 
uddannelsesinstitutioner og modernisere 
deres videreuddannelsessystemer, er 
fremskridtene i Europa som helhed ujævne, 
og der er store forskelle landene imellem. 
Generelt er det videnskabelige og 
teknologiske samarbejde mellem den 
offentlige og den private sektor i EU fortsat 
begrænset. Det samme gælder ligestilling 
mellem kønnene og bestræbelserne på at 
tiltrække studerende fra lande uden for det 
europæiske forskningsrum. I dag er ca.
20 % af de ph.d.-studerende i Unionen 
statsborgere fra tredjelande, mens andelen 
af ph.d.-kandidater i USA, der kommer fra 
udlandet, er ca. 35 %. For at sætte fart i 
ændringerne er der brug for en strategisk 
tilgang, der rækker ud over 
landegrænserne. EU-støtte er afgørende for 
at skabe incitamenter til uundværlige 
strukturelle reformer.

Denne udfordring kan ikke løftes alene ved 
hjælp af EU-støtte og heller ikke af 
medlemsstaterne hver for sig. Selv om 
medlemsstaterne har indført reformer for at 
forbedre deres tertiære 
uddannelsesinstitutioner og modernisere 
deres videreuddannelsessystemer, er 
fremskridtene i Europa som helhed ujævne, 
og der er store forskelle landene imellem. 
Generelt er det videnskabelige og 
teknologiske samarbejde mellem den 
offentlige og den private sektor i EU fortsat 
begrænset. Det samme gælder lige 
muligheder for mænd og kvinder inden 
for forskning og bestræbelserne på at 
tiltrække studerende fra lande af begge køn
uden for det europæiske forskningsrum. I 
dag er ca. 20 % af de ph.d.-studerende i 
Unionen statsborgere fra tredjelande, mens 
andelen af ph.d.-kandidater i USA, der 
kommer fra udlandet, er ca. 35 %. For at 
sætte fart i ændringerne er der brug for en 
strategisk tilgang, der rækker ud over 
landegrænserne. EU-støtte er afgørende for 
at skabe incitamenter til uundværlige 
strukturelle reformer.

Or. en

Ændringsforslag 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
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Bilag I – del I – punkt 3.3 – litra a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vigtigste aktiviteter går ud på at tilbyde 
fremragende og innovativ 
videreuddannelse for forskere i en tidlig 
fase efter kandidatuddannelsen gennem 
tværfaglige projekter og ph.d.-programmer 
med deltagelse af universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er og andre samfundsøkonomiske 
grupper fra forskellige lande. Dette vil 
forbedre unge forskeres karriereudsigter i 
både den offentlige og den private sektor.

De vigtigste aktiviteter går ud på at tilbyde 
fremragende og innovativ 
videreuddannelse for forskere i en tidlig 
fase efter kandidatuddannelsen gennem 
tværfaglige projekter og ph.d.-programmer 
med deltagelse af universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder,
SMV'er og andre samfundsøkonomiske 
grupper fra forskellige lande. Der vil være 
mulighed for fuld fleksibilitet med hensyn 
til varigheden, værtsinstitutionen og 
antallet af praktikanter inden for det 
samlede aftalte værtsnetværk og den 
finansielle volumen for et projekt. Dette 
vil forbedre unge forskeres karriereudsigter 
i både den offentlige og den private sektor.

Or. en

Ændringsforslag 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 4.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.3a. Oprettelse af en database med 
resultaterne af forskningen og 
innovationen
Målet er at oprette og give adgang til en 
database med resultaterne af forskningen 
og innovationen. Her vil der være 
mulighed for internationalt samarbejde.
Både forskergrupper og virksomheder vil 
bidrage med indhold til denne database 
for at hjælpe med at etablere et marked 
præget af innovation og samarbejde og 
bringe mulige partnere sammen.

Or. en
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Ændringsforslag 174
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at opretholde og 
opbygge globalt lederskab inden for 
støtteteknologi samt rumforskning og 
innovation, der danner grundlag for 
konkurrenceevne i en række eksisterende 
og fremspirende industrier og sektorer.

Det specifikke mål er at opretholde og 
opbygge globalt lederskab inden for 
støtteteknologi samt rumforskning og 
innovation, der danner grundlag for 
konkurrenceevne i en række eksisterende 
og fremspirende industrier og sektorer, 
herunder lederskab gennem finansiering 
af sundhedsforskning til fremme af 
humanrelevant forskning, f.eks. "omik" 
samt computerbaserede og andre 
nyskabende værktøjer og teknologier, der 
ikke involverer dyr, for yderligere at 
fastlægge smitteveje for mennesker som 
grundlag for lægemiddeludviklingen og 
sikkerhedsforsøg.

Or. en

Ændringsforslag 175
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det globale forretningsmiljø ændrer sig i 
hastigt tempo, og Europa 2020-målene om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
frembyder udfordringer og muligheder for 
den europæiske industri. Europa er nødt til 
at sætte fart i innovationsprocessen og 
udnytte den viden, der frembringes, til at 
støtte og forbedre eksisterende produkter, 
tjenester og markeder og til at skabe nye. 
Innovation bør udnyttes i bredeste forstand, 

Det globale forretningsmiljø ændrer sig i 
hastigt tempo, og Europa 2020-målene om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
frembyder udfordringer og muligheder for 
den europæiske industri. Europa er nødt til 
at sætte fart i innovationsprocessen og 
udnytte den viden, der frembringes, til at 
støtte og forbedre kvaliteten og 
bæredygtigheden ved eksisterende 
produkter, tjenester og markeder og til at 
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dvs. række ud over teknologi og omfatte 
forretningsmæssige, organisatoriske og 
sociale aspekter.

skabe nye. Innovation bør udnyttes i 
bredeste forstand, dvs. række ud over 
teknologi og omfatte forretningsmæssige, 
organisatoriske og sociale aspekter.

Or. en

Ændringsforslag 176
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne under "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" vil 
hovedsagelig blive baseret på forsknings-
og innovationsdagsordener, der fastlægges
af erhvervslivet sammen med 
forskersamfundet, og som lægger stærk 
vægt på at mobilisere investeringer fra den 
private sektor.

Aktiviteterne under "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" vil 
hovedsagelig blive baseret på forsknings-
og innovationsdagsordener, der fastlægges 
sammen med erhvervslivet,
forskersamfundet og andre 
interessentorganisationer såsom 
civilsamfundets organisationer. 
Aktiviteterne vil sigte mod ikke blot at tage 
hånd om fælles behov og bekymringer i de 
specifikke sektorer, men også at 
understøtte gennemførelsen af politiske 
målsætninger i de specifikke sektorer. Ved 
aktiviteterne vil man lægge stærk vægt på 
at mobilisere investeringer fra den private 
sektor.

Or. en

Ændringsforslag 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 8 'En integreret tilgang til centrale støtteteknologier'

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,
avancerede produktionssystemer og 
økoinnovation. 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.

Or. en

Begrundelse

Industrial leadership in eco-innovation will lead to improved environmental performance and 
resilience across the economy being at the same time cost-effective and good for business and 
society, from rural to urban citizens, as a whole. The global market (2020) for eco-industries 
is rapidly expanding and this EU business sector is already growing rapidly: Horizon 2020 
needs to build on this. Eco-innovation needs to permeate all sectors of the economy and 
society, providing the basis for a significant competitive advantage for Europe to face up to 
the challenge of sustainability. Therefore eco-innovation is a key enabling technology.

Ændringsforslag 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
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Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 8 'En integreret tilgang til centrale støtteteknologier'

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer1. 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.

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer22. 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 samt landbruget). 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.

Or. en

Begrundelse

Der er et meget stort potentiale for anvendelse af støttende og tværgående teknologier i 
landbruget, navnlig via landbrugsinputbrancherne, der spiller en stor rolle med hensyn til at 
fremme europæisk landbrugs konkurrenceevne.

                                               
1 KOM(2009) 512.
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Ændringsforslag 179
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For alle støtte- og industriteknologier, 
herunder de centrale støtteteknologier, er 
det et vigtigt mål at fremme samspillet 
mellem teknologierne og med 
anvendelsesområderne i forbindelse med 
de samfundsmæssige udfordringer. Dette 
vil der blive taget fuldt hensyn til under 
udviklingen og gennemførelsen af 
dagsordener og indsatsområder. Det 
kræver, at interesseparter, der 
repræsenterer de forskellige synsvinkler, 
inddrages fuldt ud i fastlæggelsen og 
gennemførelsen af indsatsområderne. I 
visse tilfælde vil det også kræve tiltag, der 
finansieres i fællesskab via indsatsen 
vedrørende støtte- og industriteknologi og 
indsatsen vedrørende de relevante 
samfundsmæssige udfordringer. Der kan 
for eksempel være tale om fælles støtte til 
offentlig-private partnerskaber, der har som 
formål at udvikle teknologier og anvende 
dem til at løfte samfundsmæssige 
udfordringer.

For alle støtte- og industriteknologier, 
herunder de centrale støtteteknologier, er
det et vigtigt mål at fremme samspillet 
mellem teknologierne og med 
anvendelsesområderne i forbindelse med 
de samfundsmæssige udfordringer. Dette 
vil der blive taget fuldt hensyn til under 
udviklingen og gennemførelsen af 
dagsordener og indsatsområder. Det 
kræver, at interesseparter, der 
repræsenterer de forskellige synsvinkler,
herunder civilsamfundet, inddrages fuldt 
ud i fastlæggelsen og gennemførelsen af 
indsatsområderne. I visse tilfælde vil det 
også kræve tiltag, der finansieres i 
fællesskab via indsatsen vedrørende støtte-
og industriteknologi og indsatsen 
vedrørende de relevante samfundsmæssige 
udfordringer. Der kan for eksempel være 
tale om fælles støtte til offentlig-private 
partnerskaber og til partnerskaber med 
civilsamfundets organisationer, der har 
som formål at udvikle teknologier og
nyskabelser og anvende dem til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.1.3. – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) avancerede robotter og teknologier, 
der anvendes på området for sundhed og 
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handicap

Or. en

Begrundelse

Avanceret teknologi såsom robotter er en vigtig faktor på sundhedsområdet.

Ændringsforslag 181
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.1.3. – litra f – nr. i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at forbedre informations- og 
kommunikationsteknologiens 
energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 182
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.2.1. – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forsknings- og 
innovationsindsatsen på området 
nanoteknologi er at sikre Unionen en 
førende position på dette stærkt voksende 
globale marked ved at stimulere 
investering i og indførelse af nanoteknologi 
i konkurrencedygtige produkter og 
tjenesteydelser med høj merværdi inden for 
en række anvendelsesområder og sektorer.

Det specifikke mål for forsknings- og 
innovationsindsatsen på området 
nanoteknologi er at forberede en førende 
position for Unionen på dette stærkt 
voksende globale marked ved at stimulere 
investering i og indførelse af nanoteknologi
og tilhørende patenter i 
konkurrencedygtige produkter og 
tjenesteydelser med høj merværdi inden for 
en række anvendelsesområder og sektorer.

Or. en
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Begrundelse

Realiteterne har ændret sig: Europa er bagud i forhold til sine vigtigste konkurrenter, USA, 
Japan og Sydkorea, som står for mere end halvdelen af investeringerne og to tredjedele af de 
patenter, der er registreret på verdensplan.

Ændringsforslag 183
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.2.1. – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forsknings- og 
innovationsindsatsen på området 
nanoteknologi er at sikre Unionen en 
førende position på dette stærkt voksende 
globale marked ved at stimulere 
investering i og indførelse af nanoteknologi 
i konkurrencedygtige produkter og 
tjenesteydelser med høj merværdi inden for 
en række anvendelsesområder og sektorer.

Det specifikke mål for forsknings- og 
innovationsindsatsen på området 
nanoteknologi er at sikre Unionen en 
førende position på dette stærkt voksende 
globale marked ved at stimulere 
investering i og indførelse af sikker og 
ansvarlig nanoteknologi i 
konkurrencedygtige produkter og 
tjenesteydelser med høj merværdi inden for 
en række anvendelsesområder og sektorer.

Or. en

Begrundelse

Der er mange uafklarede spørgsmål om sikkerheden ved nanomaterialer, og visse 
anvendelsesformer udsætter tydeligvis menneskers sundhed og/eller miljøet for en 
uacceptabel risiko. EU bør kun finansiere investering i sikker og ansvarlig nanoteknologi.

Ændringsforslag 184
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.2.1. – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I 2020 vil nanoteknologi være umærkeligt 
integreret i de fleste teknologier og 
anvendelser, drevet af målet om fordele for 
forbrugerne, livskvalitet, bæredygtig 

Senest i 2015 vil Kommissionen 
gennemgå al relevant lovgivning for at 
sikre forsvarlig anvendelse af alle 
nanomaterialer i produkter, der kan have 
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udvikling og af det stærke 
industripotentiale for at levere nye 
løsninger på produktivitet og 
ressourceeffektivitet.

indvirkning på sundhed, miljø eller 
sikkerhed i hele deres livscyklus. I 2020 
vil nanoteknologi være umærkeligt 
integreret i de fleste teknologier og 
anvendelser, drevet af målet om fordele for 
forbrugerne, livskvalitet, bæredygtig 
udvikling og af det stærke 
industripotentiale for at levere nye 
løsninger på produktivitet og 
ressourceeffektivitet.

Or. en

Begrundelse

I en beslutning fra april 2009 anfører Parlamentet, at det er særlig vigtigt at nævne 
nanomaterialer udtrykkeligt i lovgivningen om kemiske produkter, fødevarer, affald, luft og 
vand samt beskyttelse af arbejdstagere.

Ændringsforslag 185
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.2.2. – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nanoteknologi dækker over en bred vifte 
af forskellige teknologier i udvikling, der 
har bevist deres potentiale og har
revolutionerende virkninger på områder 
som materialeudvikling, ikt, biovidenskab, 
sundhedssektoren og forbrugervarer, når 
først forskningen omsættes i banebrydende
produkter og produktionsprocesser.

Nanoteknologi dækker over en bred vifte 
af forskellige teknologier i udvikling, der 
har bevist deres potentiale og kan have
revolutionerende virkninger på områder 
som materialeudvikling, ikt, biovidenskab, 
sundhedssektoren og forbrugervarer, når 
først forskningen omsættes i bæredygtige 
og konkurrencedygtige produkter og 
produktionsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 186
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
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Bilag I – del II – punkt 1.2.2. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nanoteknologierne har en kritisk rolle at 
spille i indsatsen for at løfte de 
udfordringer, der peges på i Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. En vellykket udbredelse af 
disse centrale støtteteknologier vil bidrage 
til den europæiske industris 
konkurrenceevne ved at muliggøre nye og 
forbedrede produkter eller mere effektive 
processer og ved at levere løsninger på 
fremtidige udfordringer.

Nanoteknologierne kan spille en kritisk 
rolle i indsatsen for at løfte de 
udfordringer, der peges på i Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. En vellykket udbredelse af 
disse centrale støtteteknologier kan bidrage 
til den europæiske industris 
konkurrenceevne ved at muliggøre nye og 
forbedrede produkter eller mere effektive 
processer og ved at levere løsninger på 
fremtidige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 187
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.2.2. – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa må nu konsolidere og bygge videre 
på sin position på verdensmarkedet ved at 
fremme et vidtrækkende samarbejde inden 
for og mellem mange forskellige 
værdikæder og sektorer for at omsætte 
disse teknologier i rentable kommercielle 
produkter. Risikovurdering og -styring 
samt ansvarlig forvaltning er aspekter, der 
træder frem som afgørende faktorer, når 
det gælder nanoteknologiernes fremtidige 
betydning for samfundet og økonomien.

Europa må nu konsolidere og bygge videre 
på sin position på verdensmarkedet ved at 
fremme et vidtrækkende samarbejde inden 
for og mellem mange forskellige 
værdikæder og sektorer for at omsætte 
disse teknologier i sikre, bæredygtige og
rentable kommercielle produkter. 
Risikovurdering og -styring samt ansvarlig 
forvaltning er afgørende faktorer, når det 
gælder nanoteknologiernes fremtidige 
betydning for samfundet, miljøet og 
økonomien, og derfor vil primært 
aktiviteter inden for disse områder blive 
støttet gennem Horisont 2020.

Or. en
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Ændringsforslag 188
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.2.2. – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derfor skal aktiviteterne lægge særlig vægt 
på udbredt og ansvarlig anvendelse af 
nanoteknologi i økonomien for at sikre et 
højt samfundsmæssigt og industrielt 
udbytte. For at sikre, at de potentielle 
muligheder, bl.a. for etablering af nye 
virksomheder og jobskabelse, udnyttes, bør 
forskningen levere de redskaber, der er 
nødvendige for, at standarder og 
lovgivning kan gennemføres korrekt.

Derfor skal aktiviteterne lægge særlig vægt 
på ansvarlig og bæredygtig anvendelse af 
nanoteknologi i økonomien for at sikre et 
højt miljømæssigt, samfundsmæssigt og 
industrielt udbytte. For at sikre, at de 
potentielle muligheder, bl.a. for etablering 
af nye virksomheder og jobskabelse, 
udnyttes, bør forskningen levere de 
redskaber, der er nødvendige for, at 
standarder og lovgivning kan gennemføres 
korrekt.

Or. en

Ændringsforslag 189
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.2.3. – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Udvikling af den næste generation af 
nanomaterialer, nanoudstyr og 
nanosystemer

a) Udvikling af den næste generation af 
nanomaterialer, nanoudstyr og 
nanosystemer under hensyntagen til 
forsigtighedsprincippet

Or. en

Ændringsforslag 190
Frédérique Ries

Forslag til forordning
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Bilag I – del II – punkt 1.2.3. – litra a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages sigte på fundamentalt nye 
produkter, der muliggør bæredygtige 
løsninger inden for en bred vifte af 
sektorer.

Der tages sigte på fundamentalt nye 
produkter, der muliggør bæredygtige 
løsninger inden for en bred vifte af 
sektorer, især elektronik, lægevidenskab, 
nye energikilder og materialer.

Or. fr

Begrundelse

Det er mere berettiget at forbedre produkters egenskaber og modstandsdygtig ved at anvende 
nanomålestok i visse industrisektorer eller inden for lægevidenskab (mulighed for på sigt at 
kunne indsprøjte et lægemiddel i en kræftcelle) end i andre sektorer. Man bør gøre sig 
overvejelser om anvendelsen af denne revolutionerende teknologi f.eks. i fødevareindustrien, 
så længe nanopartiklernes uskadelighed for sundheden (de kan trænge ind i cellerne og 
opsamles der) og miljøet ikke er bevist.

Ændringsforslag 191
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.2.3. – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Rammer for sikker udvikling og 
anvendelse af nanoteknologi

b) Rammer for sikker udvikling og 
anvendelse af nanoteknologi især når den 
anvendes i fremstillingen af produkter 
bestemt til direkte kontakt med 
menneskets krop 

Or. fr

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag om samme emne i Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 
– punkt 1.2.3. – litra a – stk. 1

Ændringsforslag 192
Daciana Octavia Sârbu
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Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.2.3. – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Rammer for sikker udvikling og 
anvendelse af nanoteknologi

b) Rammer for sikker udvikling og 
anvendelse af nanoteknologi og udvikling 
af hensigtsmæssige testmetoder til at 
fastlægge indvirkningen fra 
nanoteknologier og industrielt 
fremstillede nanomaterialer på 
menneskers sundhed og miljøet. 

Or. en

Ændringsforslag 193
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.2.3. – litra b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at opnå øget videnskabelig viden 
om nanoteknologiers og nanosystemers 
indvirkning på menneskers helbred og 
miljøet og at levere redskaber til 
risikovurdering og –styring i hele 
livscyklussen.

Målet er at opnå øget videnskabelig viden 
om nanoteknologiers og nanosystemers 
indvirkning på menneskers helbred og 
miljøet og at levere skræddersyede
redskaber, der ikke involverer dyr, til 
risikovurdering og -styring i hele 
livscyklussen.

Or. en

Begrundelse

Vi udvikler flere og flere nanomaterialer, som vi anvender i forskellige produkter. Mange af 
de nuværende metoder til toksicitetsundersøgelse er dog ikke tilstrækkelig effektive til at 
vurdere nanomaterialer, og der er således et presserende behov for en ny humanrelevant 
tilgang til undersøgelse af nanomaterialer, som ikke involverer dyr.

Ændringsforslag 194
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der skal især lægges vægt på dels
forvaltning af nanoteknologien til fordel 
samfundet under hensyntagen til 
forsigtighedsprincippet og dels vurdering 
af særlige anvendelsesformers sociale 
accept og relevans.

Or. en

Ændringsforslag 195
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.2.3. – litra d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det lægges især vægt på nye processer,
intelligent integration af nye og 
eksisterende processer samt opskalering 
med henblik på masseproduktion af 
produkter og fleksible produktionsanlæg, 
der sikrer en effektiv omsætning af viden i 
industriel innovation.

Det lægges især vægt på nye processer og
intelligent integration af nye og 
eksisterende processer.

Or. en

Ændringsforslag 196
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.3.1. – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Materialer er kernen i industriel innovation 
og en vigtig forudsætning for udvikling af 
nye produkter. Avancerede materialer med 
større videnindhold, nye funktionaliteter og 
forbedret ydeevne er afgørende for 

Materialer er kernen i industriel innovation 
og en vigtig forudsætning for udvikling af 
nye produkter. Avancerede materialer med 
større videnindhold, nye funktionaliteter og 
forbedret ydeevne, navnlig hvad angår 
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industriens konkurrenceevne og for en 
bæredygtig udvikling inden for en række
anvendelsesområder og sektorer.

ressource- og energieffektivitet, er 
afgørende for industriens konkurrenceevne 
og for en bæredygtig udvikling inden for 
en bred vifte af anvendelsesområder og 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 197
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.3.3. – litra g – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer og innovative 
forretningsmodeller.

Forskning og udvikling til undersøgelse af
alternativer til brugen af materialer samt 
substitution af kritiske råstoffer og farlige 
stoffer. Udvikling af innovative 
forretningsmodeller.

Or. en

Ændringsforslag 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.3.3. – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) nye materialer til bevarelse og 
genoprettelse af kulturarv

Or. en

Ændringsforslag 199
Julie Girling

Forslag til forordning
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Bilag I – del II – punkt 1.4.1. – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, kemikalier og 
sundhed.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og -
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, kemikalier og 
sundhed og herved sikre en forsvarlig 
køreplan for anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 200
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.4.1. – stk. 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 øge kendskabet til denne
teknologis følger og indvirkning. Denne 
position vil blive styrket ved at integrere
sundheds- og sikkerhedsvurderinger, de 
økonomiske og miljømæssige 
konsekvenser af anvendelsen af 
teknologien og styringen af de samlede og 
specifikke risici i forbindelse med 
indførelsen af bioteknologi.

Or. en

Ændringsforslag 201
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
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Bilag I – del II – punkt 1.4.2. – stk. 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–
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.

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. 
Virksomhederne i Unionen kan nyde godt 
af nedbringelsen af CO2-emissionerne og
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 kan skabe nye 
muligheder for at udnytte 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.

Or. en

Ændringsforslag 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
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Bilag I – del II – punkt 1.4.2. – stk. 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–
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.

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 og landbrugsmæssige
anvendelser som fødevare- og 
foderproduktion og biokemikalier, hvor 
markedsandelen forventes at stige med op 
til 12 % - 20 % af kemikalieproduktionen 
inden 2015. 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–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.

Or. en

Begrundelse

Bioteknologi er også vigtig i landbrugsmæssige anvendelser.

Ændringsforslag 203
Yves Cochet, Jill Evans
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Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.4.3. – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Styrkelse af avanceret bioteknologi som 
en fremtidig drivkraft for innovation

a) Styrkelse af avanceret bioteknologi uden 
risiko for indgreb i det naturlige miljø og 
under hensyntagen til 
forsigtighedsprincippet som en fremtidig 
drivkraft for innovation

Or. en

Ændringsforslag 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.4.3. – litra a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af fremspirende 
teknologiområder som syntetisk biologi, 
bioinformatik og systembiologi, der 
rummer lovende muligheder for 
fuldstændig nye applikationer.

Udvikling af fremspirende 
teknologiområder som biologiske 
systemer, bioinformatik og syntetisk 
biologi samt systembiologi, der rummer 
lovende muligheder for fuldstændig nye
produkter, applikationer og teknologier.

Or. en

Begrundelse

Bioteknologiens potentiale bør ikke begrænses til industrielle processer, men bør omfatte alle 
relevante produkter og processer.

Ændringsforslag 205
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af industriel bioteknologi med Udvikling af industriel bioteknologi med 
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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.

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

Or. en

Ændringsforslag 206
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.4.3. – litra c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af platformsteknologier (f.eks. 
genomforskning, meta-genomforskning, 
proteomforskning, molekylære redskaber) 
for at styrke lederskabet og 
konkurrencefordelene i en lang række 
sektorer.

Udvikling af platformsteknologier (f.eks.
databaseret kemi og systembiologi,
genomforskning, meta-genomforskning, 
proteomforskning, in vitro-platforme med 
høj kapacitet, "human-on-a-chip" og
molekylære redskaber) for at styrke 
lederskabet og konkurrencefordelene i en 
lang række sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.4.3. – litra c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af platformsteknologier (f.eks. 
genomforskning, meta-genomforskning, 
proteomforskning, molekylære redskaber) 
for at styrke lederskabet og 
konkurrencefordelene i en lang række 
sektorer.

Udvikling af platformsteknologier (f.eks.
systembiologi, genomforskning, meta-
genomforskning, proteomforskning,
"phenomics", metabolomforskning,
molekylære redskaber, 
ekspressionssystemer) for at styrke 
lederskabet og konkurrencefordelene i en 
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lang række sektorer.

Or. en

Begrundelse

Systembiologi er det bredeste begreb, som skal nævnes først. De øvrige begreber dækker mere 
specifikke områder.

Ændringsforslag 208
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.4.3. – litra c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af platformsteknologier (f.eks. 
genomforskning, meta-genomforskning, 
proteomforskning, molekylære redskaber) 
for at styrke lederskabet og 
konkurrencefordelene i en lang række 
sektorer.

Udvikling af platformsteknologier (f.eks. 
genomforskning, meta-genomforskning, 
proteomforskning, molekylære redskaber) 
for at styrke lederskabet og 
konkurrencefordelene i en lang række 
sektorer. Diagnoseværktøjer vil blive 
understøttet, hvis der er en forbindelse til 
terapi.

Or. en

Ændringsforslag 209
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.4.3. – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Miljømæssige, samfundsmæssige og 
etiske aspekter
Målet er at forske i miljømæssige, 
samfundsmæssige og etiske aspekter 
vedrørende visse teknologier ved at 
udvikle vurderingsprocedurer, som 
omfatter bred høring af interessenter.
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Or. en

Ændringsforslag 210
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.4.3. – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Samfundsmæssige og etiske aspekter

At tage hensyn til samfundsmæssige og 
etiske aspekter vedrørende visse 
teknologier i uformningen af de politiske 
processer ved at udvikle 
vurderingskriterier og -procedurer for 
bred høring af interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 211
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.5.1. – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi er 
at forvandle de nuværende industrielle 
produktionsformer i retning af mere 
videnintensive, bæredygtige, 
tværsektorielle produktions- og 
forarbejdningsteknologier, der resulterer i 
flere innovative produkter, processer og 
tjenesteydelser.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi er 
at forvandle de nuværende industrielle 
produktionsformer i retning af mere 
videnintensive, bæredygtige, ressource- og 
energieffektive, tværsektorielle 
produktions- og forarbejdningsteknologier, 
der resulterer i flere innovative produkter, 
processer og tjenesteydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 212
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.5.2. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa er nødt til at investere på EU-
niveau for at bevare sin førende position og 
kompetence inden for 
produktionsteknologi og gennemføre 
overgangen til videnintensive varer af høj 
værdi ved at skabe rammebetingelser for 
bæredygtig produktion og efterfølgende 
service, der dækker hele produktets 
livscyklus. Ressourcekrævende 
produktions- og 
forarbejdningsvirksomheder er nødt til at 
mobilisere yderligere ressourcer og viden 
på EU-plan og fortsætte med at investere i 
forskning, udvikling og innovation for at 
muliggøre videre fremskridt i retning af en 
konkurrencedygtig økonomi med lavt CO2-
udslip og gennemføre de aftalte EU-
dækkende reduktioner i 
drivhusgasemissioner fra 
industrisektorerne inden 2050.

Europa er nødt til at investere på EU-
niveau for at bevare sin førende position og 
kompetence inden for 
produktionsteknologi og gennemføre 
overgangen til ressource- og 
energieffektive, videnintensive varer af høj 
værdi ved at skabe rammebetingelser for 
bæredygtig produktion og efterfølgende 
service, der dækker hele produktets 
livscyklus. Ressourcekrævende 
produktions- og 
forarbejdningsvirksomheder er nødt til at 
mobilisere yderligere ressourcer og viden 
på EU-plan og fortsætte med at investere i 
forskning, udvikling og innovation for at 
muliggøre videre fremskridt i retning af en 
konkurrencedygtig og ressourceeffektiv
økonomi med lavt CO2-udslip og 
gennemføre de aftalte EU-dækkende 
reduktioner i drivhusgasemissioner fra 
industrisektorerne inden 2050.

Or. en

Ændringsforslag 213
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.5.3. – litra a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme af bæredygtig industriel vækst ved 
at lette et strategisk skift i Europa fra 
omkostningsbaseret produktion til en 
strategi, der går ud på at skabe høj 
merværdi.

Fremme af bæredygtig, industriel vækst 
ved at lette det strategiske skift i Europa 
fra omkostningsbaseret produktion til en 
strategi, der går ud på at skabe høj 
merværdi, råstofeffektivitet og lukkede 
kredsløbssystemer.
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Or. en

Ændringsforslag 214
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.5.3. – litra b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reduktion af energiforbrug og CO2-
emissioner ved udvikling og indførelse af 
bæredygtig bygge- og anlægsteknologi.

Øget energieffektivitet og reduktion af 
CO2-emissioner ved udvikling og 
indførelse af bæredygtig bygge- og 
anlægsteknologi.

Or. it

Ændringsforslag 215
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.5.3. – litra c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbedring af procesindustriernes 
konkurrenceevne gennem en kraftig 
forøgelse af ressource- og 
energieffektiviteten og reduktion af disse 
industriers virkninger for miljøet i hele 
værdikæden ved at fremme indførelse af
kulstoffattig teknologi.

Forbedring af procesindustriernes 
konkurrenceevne gennem en kraftig 
forøgelse af ressource- og 
energieffektiviteten og reduktion af disse 
industriers virkninger for miljøet i hele 
værdikæden ved at fremme indførelse af
ressource- og energieffektive teknologier, 
processer og materialer.

Or. en

Ændringsforslag 216
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
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Bilag I – del II – punkt 1.6.2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dedikeret støtte til forskning og udvikling 
af rumfartsrelaterede anvendelser vil 
navnlig blive afsat til at løse de 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
klimaændringer, miljø, bæredygtige 
transportsystemer og landbrug.
Målsætningerne om videndeling og 
interoperabel udvikling skal underbygge 
den støtte, der ydes på disse områder.

Or. en

Ændringsforslag 217
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.6.3 – litra c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
standardiseringen af data fra rummet. 
Innovation inden for databehandling og -
formidling kan også sikre et højere afkast 
af investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer
(GEOSS), det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo eller 
IPCC, når det gælder klimaændringer.

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
standardiseringen af data fra rummet. 
Innovation inden for databehandling, 
dataformidling og interoperabilitet, 
navnlig fremme af fri adgang til og 
udveksling af geovidenskabelige data og 
metadata kan også sikre et højere afkast af 
investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer
(GEOSS), det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo eller 
IPCC, når det gælder klimaændringer.

Or. en
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Ændringsforslag 218
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.6.3 – litra c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
standardiseringen af data fra rummet. 
Innovation inden for databehandling og –
formidling kan også sikre et højere afkast 
af investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer
(GEOSS), det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo eller 
IPCC, når det gælder klimaændringer.

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
standardiseringen af data fra rummet. 
Innovation inden for databehandling og –
formidling kan også sikre et højere afkast 
af investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer
(GEOSS), det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo eller 
IPCC, når det gælder klimaændringer og 
havovervågning.

Or. en

Ændringsforslag 219
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.6.3 – litra c – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil blive ydet støtte til udvikling af et 
omfattende og bæredygtigt globalt 
miljøobservations- og informationssystem, 
blandt andet gennem fremme af 
samarbejdet mellem aktører, som 
beskæftiger sig med henholdsvis 
klimamodeller, miljøobservation og 
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dataforvaltning. Det er afgørende at 
inddrage medlemsstaterne i dette 
samarbejde, da de nationale myndigheder 
ofte ejer de pågældende data.

Or. en

Ændringsforslag 220
Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.6. a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.6a. Miljøinnovation
Specifikt mål for miljøinnovation
Det specifikke mål for miljøinnovation er 
at fremme en nyskabende europæisk 
industri og et innovationsfællesskab, som 
på målrettet vis frembringer nye 
produkter, processer og tjenester, der 
sikrer grøn vækst og miljøfordele, og som 
anerkendes som førende på verdensplan.
Målet er at øge ressourceeffektiviteten, 
nedbringe miljøpåvirkningerne, forebygge 
(vand)forureningen og/eller opnå en mere 
effektiv og ansvarlig anvendelse af 
naturressourcerne.
Baggrund og merværdi på EU-plan

Industrielt lederskab inden for 
miljøinnovation vil føre til bedre 
miljøresultater og modstandsdygtighed i 
hele økonomien og samtidig være 
omkostningseffektivt og godt for 
erhvervslivet og samfundet i både by- og 
landområder. Det globale marked (2020) 
for miljøindustrier ekspanderer hastigt, og 
denne erhvervssektor i EU vokser allerede 
hurtigt: EU's miljøindustrier er i mange 
tilfælde førende på verdensplan. Dette 
skal Horisont 2020 bygge på.
Miljøinnovation skal gennemsyre alle 
sektorer i økonomien og samfundet og 
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danne grundlaget for en væsentlig 
konkurrencefordel for Europa, så vi kan 
håndtere udfordringerne vedrørende 
bæredygtighed. Derfor er miljøinnovation 
en central støtteteknologi.
Miljøindustrier kendetegnes ved at have 
mange små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er). Disse virksomheder tegner sig 
for ca. halvdelen af den samlede 
beskæftigelse. Derfor skal SMV'er i 
samarbejde med større partnere i 
industrien spille en stadig større rolle med 
hensyn til at frembringe nye teknologier 
og løsninger og gennemføre dem.
Nogle af de vigtigste kilder til innovation 
findes i grænsefladen mellem 
miljøinnovation og andre grundlæggende 
teknologier, særlig ikt (overvågning og 
registrering) og nanoteknologi.
Hovedlinjerne i aktiviteterne

Miljøinnovation er enhver form for 
innovation, der medfører eller sigter mod 
betydelige og påviselige fremskridt mod 
målet om bæredygtig udvikling ved at 
mindske miljøpåvirkningen, øge 
modstandsdygtigheden mod 
miljøbelastninger eller sikre en mere 
effektiv og ansvarlig udnyttelse af 
naturressourcerne.
Aktiviteterne på området for 
miljøinnovation fokuseres på bæredygtig 
innovation inden for og på tværs af 
følgende felter:
a) Grøn energiforsyning

b) Energieffektivitet

c) Effektiv udnyttelse af råstoffer

d) Grøn mobilitet

e) Vand

f) Affald
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Or. en

Ændringsforslag 221
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 3.1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Imidlertid har SMV'er – trods deres store 
andel af økonomien og beskæftigelsen og 
deres betydelige innovationspotentiale –
problemer med at vokse og blive mere 
innovative og konkurrencedygtige. Selv 
om der i Europa oprettes lige så mange nye 
virksomheder som USA, har de europæiske 
SMV'er meget sværere ved at vokse og 
udvikle sig til store virksomheder end 
deres amerikanske modparter. Den 
internationaliserede forretningsverden med 
stadig mere indbyrdes forbundne 
værdikæder øger presset på SMV'erne 
yderligere. SMV'erne er nødt til at styrke 
deres innovationskapacitet. De må 
frembringe, udnytte og kommercialisere ny 
viden og nye forretningsideer hurtigere og 
klare sig bedre i konkurrencen på globale 
markeder under hastig udvikling. 
Udfordringen består i at sætte gang i mere 
innovation i SMV'erne og derved styrke 
deres konkurrenceevne og vækst.

Imidlertid har SMV'er – trods deres store 
andel af økonomien og beskæftigelsen og 
deres betydelige innovationspotentiale –
problemer med at vokse og blive mere 
innovative og konkurrencedygtige. Selv 
om der i Europa oprettes lige så mange nye 
virksomheder som USA, har de europæiske 
SMV'er meget sværere ved at vokse og 
udvikle sig til store virksomheder end 
deres amerikanske modparter. Den 
internationaliserede forretningsverden med 
stadig mere indbyrdes forbundne 
værdikæder øger presset på SMV'erne 
yderligere. SMV'erne er nødt til at styrke 
deres innovationskapacitet og have let 
adgang til forskellige former for finansiel 
støtte (lån, garantier, risikokapital). De 
må frembringe, udnytte og 
kommercialisere ny viden og nye 
forretningsideer hurtigere og klare sig 
bedre i konkurrencen på globale markeder 
under hastig udvikling. Udfordringen 
består i at sætte gang i mere innovation i 
SMV'erne og derved styrke deres 
konkurrenceevne og vækst.

Or. fr

Ændringsforslag 222
Julie Girling

Forslag til forordning
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Bilag I – del II – punkt 3.3 – litra d – stk. 1

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 manglende 
sammenhæng mellem teknologisk 
innovation og EU-lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 223
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Livslang sundhed og velfærd for alle, 
økonomisk bæredygtige sundheds- og 
plejesystemer af høj kvalitet og muligheder 
for nye jobs og vækst er det, der er 
formålet med støtten til forskning og 
innovation i forbindelse med denne 
udfordring, og det vil være et væsentligt 
bidrag til Europa 2020.

Livslang sundhed og velfærd for alle, 
økonomisk bæredygtige sundheds- og 
plejesystemer af høj kvalitet og muligheder 
for nye jobs og vækst er det, der er 
formålet med støtten til forskning og 
innovation i forbindelse med denne 
udfordring, og det vil være et væsentligt 
bidrag til Europa 2020. Navnlig har 
handicappede to til tre gange større 
sandsynlighed for at være arbejdsløse end 
ikkehandicappede.

Or. en

Ændringsforslag 224
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
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Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Livslang sundhed og velfærd for alle, 
økonomisk bæredygtige sundheds- og 
plejesystemer af høj kvalitet og muligheder 
for nye jobs og vækst er det, der er 
formålet med støtten til forskning og 
innovation i forbindelse med denne 
udfordring, og det vil være et væsentligt 
bidrag til Europa 2020.

Livslang sundhed og trivsel for alle,
rummelige, økonomisk bæredygtige og 
innovative sundheds- og plejesystemer af 
høj kvalitet og muligheder for nye jobs og 
vækst er det, der er formålet med støtten til 
forskning og innovation i forbindelse med 
denne udfordring, og det vil være et 
væsentligt bidrag til Europa 2020.

Or. en

Ændringsforslag 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Livslang sundhed og velfærd for alle, 
økonomisk bæredygtige sundheds- og 
plejesystemer af høj kvalitet og muligheder 
for nye jobs og vækst er det, der er 
formålet med støtten til forskning og 
innovation i forbindelse med denne 
udfordring, og det vil være et væsentligt 
bidrag til Europa 2020.

Livslang psykisk og fysisk sundhed og 
velfærd for alle, økonomisk bæredygtige 
sundheds- og plejesystemer af høj kvalitet 
og muligheder for nye jobs og vækst er det, 
der er formålet med støtten til forskning og 
innovation i forbindelse med denne 
udfordring, og det vil være et væsentligt 
bidrag til Europa 2020.

Or. en

Ændringsforslag 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Livslang sundhed og velfærd for alle, 
økonomisk bæredygtige sundheds- og 

Livslang sundhed og velfærd for alle, 
økonomisk bæredygtige sundheds- og 
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plejesystemer af høj kvalitet og muligheder 
for nye jobs og vækst er det, der er 
formålet med støtten til forskning og 
innovation i forbindelse med denne 
udfordring, og det vil være et væsentligt 
bidrag til Europa 2020.

plejesystemer af høj kvalitet, løsninger på 
problemerne i en økonomi med en 
aldrende befolkning og muligheder for nye 
jobs og vækst er det, der er formålet med 
støtten til forskning og innovation i 
forbindelse med denne udfordring, og det 
vil være et væsentligt bidrag til Europa 
2020.

Or. en

Begrundelse

De sociale aspekter vil få større betydning i nær fremtid.

Ændringsforslag 227
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Livslang sundhed og velfærd for alle, 
økonomisk bæredygtige sundheds- og 
plejesystemer af høj kvalitet og muligheder 
for nye jobs og vækst er det, der er 
formålet med støtten til forskning og 
innovation i forbindelse med denne 
udfordring, og det vil være et væsentligt 
bidrag til Europa 2020.

Livslang sundhed og velfærd for alle,
kompetente og økonomisk bæredygtige 
sundheds- og plejesystemer af høj kvalitet, 
retfærdig adgang til sundhedsydelser, som 
er sikret inden for hele EU's område, og 
muligheder for nye jobs og vækst er det, 
der er formålet med støtten til forskning og 
innovation i forbindelse med denne 
udfordring, og det vil være et væsentligt 
bidrag til Europa 2020.

Or. fr

Ændringsforslag 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Forslag til forordning
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Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for at styrke forskningen i 
sygdomme, som skyldes de 
temperaturstigninger og klimaændringer, 
der navnlig påvirker Middelhavslandene, 
men ikke kun disse.

Or. en

Ændringsforslag 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning skal gøre det muligt at 
forbedre avancerede terapier og 
celleterapier, og den skal fokuseres på 
behandling af kroniske og degenerative 
sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 230
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
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til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og
funktionsnedsættelser.

Or. en

Begrundelse

I bilag I, mål 1. Sundhed, demografiske ændringer og trivsel, associeres "handicap" 
systematisk med "sygdom". Hvis der skal gennemføres forskning i forebyggelse og 
rehabilitering vedrørende handicappede, foretrækkes ordet funktionsnedsættelse for at 
afspejle den sociale model på handicapområdet og en rettighedsbaseret tilgang til handicaps.

Ændringsforslag 231
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.
Der mangler politikker på 
sundhedsområdet og inden for andre 
områder, der kan fremme livskvaliteten. 
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Der mangler ligeledes investeringer i 
forskning i sygdomsstadierne efter 
diagnosen.

Or. pt

Ændringsforslag 232
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse og adgang til 
hensigtsmæssig specialbehandling samt
forvaltning af sygdomme og handicaps, 
bl.a. ved ekspertcentre.

Or. en

Ændringsforslag 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne til Unionens sundheds- og Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
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sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang psykisk og 
fysisk sundhed og velfærd for alle, og 
derfor at opnå en effektiv forebyggelse, 
behandling og forvaltning af sygdomme og 
handicaps.

Or. en

Ændringsforslag 234
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne forhindres,
reduceres eller begrænses, sådan at de ikke 
bliver ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

Or. en
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Ændringsforslag 235
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at informere borgerne bedre 
om sundhedsdeterminanterne og 
ansvarliggøre dem i denne henseende for 
at kunne optimere livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

Or. fr

Ændringsforslag 236
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
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151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode.
Demografiske forandringer, navnlig 
aldring, har et betydeligt kønsaspekt, idet 
kvinderne udgør størstedelen af den ældre 
befolkning og af den del af befolkningen, 
som yder pleje. Ved at anlægge en mere 
holistisk tilgang og tage hensyn til bl.a. 
kønsbestemte forskelle i forhold til en
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps, vil 
vi sikre livslang sundhed og velfærd for 
alle og således nedbringe disse 
omkostninger, så de ikke bliver 
ubæredygtige.

Or. en

Ændringsforslag 237
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at forstærke
forebyggelsen og bevidstgørelsen om 
sundhedsrisikofaktorer og opnå en 
effektiv behandling og forvaltning af 
sygdomme og handicaps.



PE492.608v01-00 50/69 AM\906315DA.doc

DA

Or. fr

Ændringsforslag 238
Edite Estrela

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes,
reumatologiske samt muskel- og 
skeletsygdomme, luftvejssygdomme,
neurologiske og mentale 
sundhedsforstyrrelser, overvægt og fedme 
og forskellige funktionelle begrænsninger 
er væsentlige årsager til handicap, 
svigtende helbred og for tidlig død og giver 
anledning til betydelige sociale og 
økonomiske omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 239
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes,
luftvejssygdomme, neurologiske og 
mentale sundhedsforstyrrelser, overvægt 
og fedme og forskellige funktionelle 
begrænsninger er væsentlige årsager til 
handicap, svigtende helbred og for tidlig 
død og giver anledning til betydelige 
sociale og økonomiske omkostninger.
Kroniske ikkeoverførbare sygdomme 
tegner sig for 86 % af dødsfaldene i 
WHO-region Europa.
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Or. en

Ændringsforslag 240
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til funktionsnedsættelser, 
svigtende helbred og for tidlig død og giver 
anledning til betydelige sociale og 
økonomiske omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 241
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, lungesygdomme, kræft, 
diabetes, neurologiske og mentale 
sundhedsforstyrrelser, overvægt og fedme 
og forskellige funktionelle begrænsninger 
er væsentlige årsager til handicap, 
svigtende helbred og for tidlig død og giver 
anledning til betydelige sociale og 
økonomiske omkostninger.

Or. en
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Ændringsforslag 242
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes,
reumatologiske samt muskel- og 
skeletsygdomme, allergier, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 243
Peter Liese, Richard Seeber

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme, infertilitetslidelser og 
forskellige funktionelle begrænsninger er 
væsentlige årsager til handicap, svigtende 
helbred og for tidlig død og giver 
anledning til betydelige sociale og 
økonomiske omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 244
Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Kroniske tilstande er væsentlige årsager til 
handicap, svigtende helbred og for tidlig 
død og giver anledning til betydelige 
sociale og økonomiske omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Det er umuligt at opstille en udtømmende liste over sygdomme, der skal finansieres. Derfor 
foretrækkes det, at ingen sygdomme nævnes, hvilket lader døren stå åben for finansiering på 
alle områder for kroniske sygdomme.

Ændringsforslag 245
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred, 
sygelighed og for tidlig død og giver 
anledning til betydelige sociale og 
økonomiske omkostninger.

Or. fr
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Ændringsforslag 246
Edite Estrela

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 120 millioner borgere i Unionen 
lider af reumatologiske samt muskel- og
skeletsygdomme, og 27 millioner 
mennesker i Unionen lider af diabetes,
mens de samlede omkostninger til 
hjerneforstyrrelser (herunder, men ikke kun 
forstyrrelser, der har med mental sundhed 
at gøre) anslås at koste 800 mia. EUR, og 
de samlede omkostninger til 
reumatologiske samt muskel- og 
skeletsygdomme ligger på 240 mia. EUR. 
Miljømæssige faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

Or. en

Ændringsforslag 247
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
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dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.
Fire risikofaktorer tegner sig samlet for 
størstedelen af de kroniske 
ikkeoverførbare sygdomme: 
tobaksforbrug, ubalanceret kost, alkohol 
og mangel på fysisk aktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 248
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64.
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR.
Kræft står for en fjerdedel af alle dødsfald 
og er den hyppigste årsag til dødsfald hos 
personer i alderen 45-64, mens mere end 
27 millioner mennesker i Unionen lider af 
diabetes, og de samlede omkostninger til 
hjerneforstyrrelser (herunder, men ikke kun 
forstyrrelser, der har med mental sundhed 
at gøre) anslås at koste 800 mia. EUR.
Dette tal vil fortsat stige dramatisk – først 
og fremmest på grund af Europas 
aldrende befolkning og den hermed 
forbundne stigning i antallet af 
neurodegenerative sygdomme såsom 
Alzheimers sygdom og Parkinsons 
sygdom. Miljømæssige faktorer, 
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livsstilsfaktorer og socioøkonomiske 
faktorer er relevante for mange af disse 
tilstande, og op til en tredjedel af den 
samlede sygdomsbyrde anslås at have 
tilknytning til disse faktorer. Ved andre 
tilstande – navnlig neurodegenerative 
sygdomme – vil effektive 
forebyggelsesstrategier dog først kræve, at 
vi virkelig sætter skub i forskningen i 
årsagerne til dem og udviklingen af bedre 
muligheder for tidlig diagnosticering og 
behandling.

Or. en

Begrundelse

Der er meget vigtige samfundsøkonomiske faktorer, som hænger sammen med 
hjerneforstyrrelser, og et tilsvarende påtrængende behov for at afsætte betydelige 
forskningsmidler til udpegelse af årsagerne, forbedring af den tidlige diagnosticering og 
udvikling af bedre behandlingsmuligheder. Dette gælder navnlig for neurodegenerative 
sygdomme, som vil blive stadig mere fremherskende og bekostelige for sundhedssystemerne 
på grund af den aldrende befolkning.

Ændringsforslag 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 



AM\906315DA.doc 57/69 PE492.608v01-00

DA

mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.
Ved andre tilstande – navnlig 
neurodegenerative sygdomme – vil 
effektive forebyggelsesstrategier dog først 
kræve, at vi virkelig sætter skub i 
forskningen i årsagerne til dem og 
udviklingen af bedre muligheder for tidlig 
diagnosticering og behandling.

Or. en

Begrundelse

Der er meget store sociale og økonomiske omkostninger, som hænger sammen med 
hjerneforstyrrelser, og et tilsvarende påtrængende behov for at afsætte betydelige 
forskningsmidler til udpegelse af årsagerne, forbedring af den tidlige diagnosticering og 
udvikling af bedre behandlingsmuligheder. Dette gælder navnlig for neurodegenerative 
sygdomme, som vil blive stadig mere fremherskende og bekostelige for sundhedssystemerne 
på grund af den aldrende befolkning.

Ændringsforslag 250
Christa Klaß

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
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anslås at have tilknytning til disse faktorer. anslås at have tilknytning til disse faktorer.
Ved andre tilstande – navnlig 
neurodegenerative sygdomme – vil 
effektive forebyggelsesstrategier dog først 
kræve, at vi virkelig sætter skub i 
forskningen i årsagerne til dem og 
udviklingen af bedre muligheder for tidlig 
diagnosticering og behandling.

Or. en

Ændringsforslag 251
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.
Ved andre tilstande – navnlig 
neurodegenerative sygdomme – vil 
effektive forebyggelsesstrategier dog først 
kræve, at vi virkelig sætter skub i 
forskningen i årsagerne til dem og 
udviklingen af bedre muligheder for tidlig 
diagnosticering og behandling.

Or. en
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Begrundelse

Der er meget store byrder hos enkeltpersoner og sociale omkostninger, som hænger sammen 
med hjerneforstyrrelser, og et tilsvarende påtrængende behov for at afsætte betydelige 
forskningsmidler til udpegelse af årsagerne, forbedring af den tidlige diagnosticering og 
udvikling af bedre behandlingsmuligheder. Dette gælder navnlig for neurodegenerative 
sygdomme, som vil blive stadig mere fremherskende og bekostelige for sundhedssystemerne 
på grund af den aldrende befolkning.

Ændringsforslag 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved andre tilstande, navnlig 
neurodegenerative sygdomme, vil 
effektive forebyggelsesstrategier først 
kræve, at vi virkelig sætter skub i 
forskningen i årsagerne til dem og 
udviklingen af bedre muligheder for tidlig 
diagnosticering og behandling.

Or. en

Ændringsforslag 253
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sjældne sygdomme er fortsat en stor 
udfordring for EU og medlemsstaterne. 
Der er 6.000 til 8.000 sjældne sygdomme, 
der rammer omkring 30 millioner
mennesker i hele Europa. Vi kan kun 
udvikle en effektiv behandling, hvis 
medlemsstaterne samarbejder, da de 
enkelte tilfælde i en given medlemsstat 
ikke er tilstrækkelige til at gennemføre 
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effektiv forskning.

Or. en

Ændringsforslag 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Psykiske problemer udgør næsten 20 % af 
sygdomsbyrden i WHO-region Europa, 
idet hver fjerde person påvirkes af 
psykiske problemer på et tidspunkt i deres 
liv.

Or. en

Ændringsforslag 255
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sygdomme hos børn, herunder for tidligt 
fødte børn.
Børns sundhed er en central prioritering 
for Den Europæiske Union. Ligesom ved 
sjældne sygdomme kan effektiv forskning 
og behandling kun udvikles gennem en 
fælles europæisk indsats.

Or. en

Ændringsforslag 256
Philippe Juvin

Forslag til forordning
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Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Infektionssygdomme (f.eks. HIV/AIDS, 
tuberkulose og malaria) er et globalt 
problem og er årsag til 41 % af de 1,5
milliarder tabte sygdomsjusterede leveår på 
verdensplan, heraf 8 % i Europa. Vi må 
også være forberedte på nye epidemier og 
truslen fra stigende antimikrobisk resistens.

Udbredelse af infektionssygdomme (f.eks. 
HIV/AIDS og malaria) og genudbrud af 
infektionssygdomme, som næsten var 
forsvundet (såsom syfilis og tuberkulose),
er et globalt problem og er årsag til 41 % af 
de 1,5 milliarder tabte sygdomsjusterede 
leveår på verdensplan, heraf 8 % i Europa. 
Vi må også være forberedte på nye 
epidemier og truslen fra stigende 
antimikrobisk resistens.

Or. fr

Ændringsforslag 257
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv. Der må tages fat om de 
vedvarende uligheder på sundhedsområdet, 
og der må sikres adgang til effektive og 
kompetente sundhedssystemer for alle 
europæere.

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv. Der må tages fat om de 
vedvarende uligheder på sundhedsområdet, 
og der må sikres adgang til effektive og 
kompetente sundhedssystemer – dvs. 
adgang til sundhedsekspertise, tidlig 
diagnosticering, egnede behandlinger og 
pleje af høj kvalitet – for alle europæere.

Or. en

Ændringsforslag 258
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
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Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv. Der må tages fat om de 
vedvarende uligheder på sundhedsområdet, 
og der må sikres adgang til effektive og 
kompetente sundhedssystemer for alle 
europæere.

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv, mens 
folkesundhedsinterventioner, 
sundhedsfremme, mindskelse af 
risikofaktorer og forebyggelsesstrategier 
har vist sig at være omkostningseffektive 
på længere sigt. Der må tages fat om de 
vedvarende uligheder på sundhedsområdet, 
og der må sikres adgang til effektive og 
kompetente sundhedssystemer for alle 
europæere.

Or. en

Ændringsforslag 259
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv. Der må tages fat om de 
vedvarende uligheder på sundhedsområdet, 
og der må sikres adgang til effektive og 
kompetente sundhedssystemer for alle 
europæere.

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv. Der må tages fat om de 
vedvarende uligheder på sundhedsområdet, 
og der må sikres adgang til retfærdige, 
levedygtige og kompetente 
sundhedssystemer for alle europæere.

Or. fr

Ændringsforslag 260
Carl Schlyter

Forslag til forordning
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Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv. Der må tages fat om de 
vedvarende uligheder på sundhedsområdet, 
og der må sikres adgang til effektive og 
kompetente sundhedssystemer for alle 
europæere.

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv, mens der i stigende grad 
sættes spørgsmålstegn ved de 
tilgrundliggende dyreforsøgs validitet for 
mennesker. Det videnskabelige grundlag 
for reguleringen skal forbedres. Der må 
tages fat om de vedvarende uligheder på 
sundhedsområdet, og der må sikres adgang 
til effektive og kompetente 
sundhedssystemer for alle europæere.

Or. en

Begrundelse

EU's forskning skal understøtte paradigmeskiftet inden for biomedicinsk forskning i retning 
væk fra dyreforsøg og over mod moderne undersøgelser i det 21. århundrede. Fremskridt 
inden for molekylærbiologi, bioteknologi og andre områder baner vejen for store 
forbedringer med hensyn til, hvordan videnskabsfolk kan vurdere lægemidler og vacciner.
Disse fremskridt kan gøre undersøgelserne hurtigere, billigere og mere direkte relevante i 
forhold til mennesker.

Ændringsforslag 261
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1. – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et stigende antal studier viser desuden, at 
visse kemiske stoffer påvirker vores 
hormonsystem og sundhed i en 
faretruende retning. Disse 
hormonforstyrrende stoffer - særligt når 
de kombineres - menes blandt flere andre 
ting at påvirke misdannede kønsorganer 
hos babydrenge, tidlig pubertet hos unge 
piger, barnløshed, fedme og diabetes. 
Derfor må hele dette område undersøges 
nærmere.
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Or. da

Ændringsforslag 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.2. – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende reaktion på 
europæisk plan med hensyn til forskning 
og innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse udfordringer, det 
kan give bedre sundhed og velfærd for alle 
og placere Europa som en leder inden for 
de hastigt ekspanderende globale markeder 
for innovationer inden for sundhed og 
velfærd.

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende reaktion på 
europæisk plan med hensyn til forskning 
og innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse udfordringer, det 
kan give bedre psykisk og fysisk sundhed 
og velfærd for alle og placere Europa som 
en leder inden for de hastigt ekspanderende 
globale markeder for innovationer inden 
for sundhed og velfærd.

Or. en

Ændringsforslag 263
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.2. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Der er navnlig behov for 
forskningsinitiativer i stor målestok inden 
for menneskelig biologi for at afdække de 
centrale hændelser i det biologiske forløb 
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samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

fra tidlige forstyrrelser i genetiske 
processer og celleprocesser og frem til det 
tidspunkt, hvor konsekvenserne for 
menneskers sundhed viser sig. Endvidere 
kræver disse udfordringer, som man finder 
i hele Europa og i mange tilfælde i hele 
verden, at der bliver reageret med 
langsigtet og samordnet støtte til 
samarbejde mellem fremragende, 
tværfaglige og multisektorale teams.

Or. en

Ændringsforslag 264
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.2. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning og effektiv formidling af 
forskningsresultater, som kan forbedre 
vores grundlæggende forståelse af 
sundhed, sygdom, handicap, udvikling og 
aldring (herunder forventet levetid), og at 
den heraf følgende og eksisterende viden 
bliver omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams, ikke kun på EU-niveau men også 
på globalt plan, for eksempel ved at støtte 
forskning og udviklingskapacitet i 
endemiske områder og sygdomme, 
navnlig malaria, denguefeber og 
tuberkulose.

Or. pt
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Ændringsforslag 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.2. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare, effektive og
tilgængelige produkter, strategier, 
interventioner og ydelser. Endvidere 
kræver disse udfordringer, som man finder 
i hele Europa og i mange tilfælde i hele 
verden, at der bliver reageret med 
langsigtet og samordnet støtte til 
samarbejde mellem fremragende, 
tværfaglige og multisektorale teams.

Or. en

Begrundelse

Hvis forskningen skal gavne samfundet mest muligt, skal den ikke blot frembringe innovative 
og effektive løsninger, men dens resultater skal også være tilgængelige for den brede 
offentlighed.

Ændringsforslag 266
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.2. – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
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sygdom, handicap, udvikling og aldring
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

sygdom, handicap, udvikling og aldring
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive
forebyggende tiltag, produkter, strategier, 
interventioner og ydelser. Endvidere 
kræver disse udfordringer, som man finder 
i hele Europa og i mange tilfælde i hele 
verden, at der bliver reageret med 
langsigtet og samordnet støtte til 
samarbejde mellem fremragende, 
tværfaglige og multisektorale teams.

Or. en

Ændringsforslag 267
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.2. – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Også det komplekse i udfordringen og den 
indbyrdes afhængighed for dens 
komponenter gør det nødvendigt med en 
reaktion på europæisk plan. Mange af 
tilgangene, værktøjerne og teknologierne 
kan anvendes inden for mange af 
forsknings- og innovationsområderne inden 
for denne udfordring, og kan bedst støttes 
på EU-plan. Der er blandt andet tale om
udvikling af langsigtede kohorter og 
gennemførelse af kliniske forsøg, klinisk 
anvendelse af ”-omik” eller udvikling af 
ikt og anvendelsen heraf inden for 
sundhedspleje, navnlig e-sundhed. Kravene 
fra specifikke befolkningsgrupper bliver 
også håndteret bedst, når det sker på en 
integreret måde, for eksempel gennem 
udvikling af stratificeret og/eller 
personaliseret medicin, behandling af 
sjældne sygdomme og løsninger, hvor der 
ydes hjælp til at kunne have en uafhængig 

Også det komplekse i udfordringen og den 
indbyrdes afhængighed for dens 
komponenter gør det nødvendigt med en 
reaktion på europæisk plan. Mange af 
tilgangene, værktøjerne og teknologierne 
kan anvendes inden for mange af 
forsknings- og innovationsområderne inden 
for denne udfordring, og kan bedst støttes 
på EU-plan. Der er blandt andet tale om 
udvikling af langsigtede kohorter og 
gennemførelse af kliniske forsøg, klinisk 
anvendelse af "-omik" eller udvikling af 
ikt og anvendelsen heraf inden for 
sundhedspleje, navnlig e-sundhed. Kravene 
fra specifikke befolkningsgrupper bliver 
også håndteret bedst, når det sker på en 
integreret måde, for eksempel gennem 
udvikling af stratificeret og/eller 
personaliseret medicin, pleje i tværfaglige 
ekspertcentre, behandling af sjældne 
sygdomme og løsninger, hvor der ydes 
hjælp til at kunne have en uafhængig 
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tilværelse. tilværelse.

Or. en

Ændringsforslag 268
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.2. – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Også det komplekse i udfordringen og den 
indbyrdes afhængighed for dens 
komponenter gør det nødvendigt med en 
reaktion på europæisk plan. Mange af 
tilgangene, værktøjerne og teknologierne 
kan anvendes inden for mange af 
forsknings- og innovationsområderne inden 
for denne udfordring, og kan bedst støttes 
på EU-plan. Der er blandt andet tale om 
udvikling af langsigtede kohorter og 
gennemførelse af kliniske forsøg, klinisk 
anvendelse af ”-omik” eller udvikling af 
ikt og anvendelsen heraf inden for 
sundhedspleje, navnlig e-sundhed. Kravene 
fra specifikke befolkningsgrupper bliver 
også håndteret bedst, når det sker på en 
integreret måde, for eksempel gennem 
udvikling af stratificeret og/eller 
personaliseret medicin, behandling af 
sjældne sygdomme og løsninger, hvor der 
ydes hjælp til at kunne have en uafhængig 
tilværelse.

Også det komplekse i udfordringen og den 
indbyrdes afhængighed for dens 
komponenter gør det nødvendigt med en 
reaktion på europæisk plan. Mange af 
tilgangene, værktøjerne og teknologierne 
kan anvendes inden for mange af 
forsknings- og innovationsområderne inden 
for denne udfordring, og kan bedst støttes 
på EU-plan. Der er blandt andet tale om
støtte til sundhedsfremme og forskning i 
sundhedskendskab, udvikling af 
langsigtede kohorter og gennemførelse af 
kliniske forsøg, klinisk anvendelse af "-
omik" eller udvikling af ikt og 
anvendelsen heraf inden for sundhedspleje, 
navnlig e-sundhed. Kravene fra specifikke 
befolkningsgrupper bliver også håndteret 
bedst, når det sker på en integreret måde, 
for eksempel gennem udvikling af 
stratificeret og/eller personaliseret medicin, 
behandling af sjældne sygdomme og 
løsninger, hvor der ydes hjælp til at kunne 
have en uafhængig tilværelse.

Or. en

Ændringsforslag 269
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
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Bilag I – del III – punkt 1.2. – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at øge virkningen af tiltag på EU-plan 
vil der blive ydet støtte til det fulde 
spektrum af forsknings- og 
innovationsaktiviteter. Fra grundforskning 
over omsættelse af viden til store forsøg og 
demonstrationstiltag, der kan mobilisere 
privat investering; til offentlige og 
prækommercielle indkøb af nye produkter, 
tjenesteydelser, skalerbare løsninger, som 
når de er nødvendige er interoperable og 
støttes af fastlagte standarder og/eller 
fælles retningslinjer. Denne samordnede, 
europæiske indsats kan bidrage til den 
igangværende udvikling af EFR. Den vil 
også være en grænseflade, når og hvis det 
er relevant, til aktiviteter, der udvikles i 
forbindelse med sundhed for 
vækstprogrammet og det europæiske 
innovationspartnerskab om aktiv og sund 
aldring.

For at øge virkningen af tiltag på EU-plan 
vil der blive ydet støtte til det fulde 
spektrum af forsknings- og 
innovationsaktiviteter. Fra grundforskning 
over omsættelse af viden til store forsøg og 
demonstrationstiltag, der kan mobilisere 
privat investering; til offentlige og 
prækommercielle indkøb af nye produkter, 
tjenesteydelser, skalerbare løsninger, som 
når de er nødvendige er interoperable og 
støttes af fastlagte standarder og/eller 
fælles retningslinjer. Denne samordnede, 
europæiske indsats kan bidrage til den 
igangværende udvikling af EFR. Den vil 
også være en grænseflade, når og hvis det 
er relevant, til aktiviteter, der udvikles i 
forbindelse med sundhed for 
vækstprogrammet, det europæiske 
innovationspartnerskab om aktiv og sund 
aldring og kommende aktioner med 
relation til kroniske lidelser.

Or. en


