
AM\906857DA.doc PE492.615v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2011/0402(CNS)

26.6.2012

ÆNDRINGSFORSLAG
128 - 204

Udkast til udtalelse
Cristian Silviu Buşoi
(PE492.615v01-00)

Forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 
2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)

Forslag til afgørelse
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))



PE492.615v02-00 2/57 AM\906857DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\906857DA.doc 3/57 PE492.615v02-00

DA

Ændringsforslag 128
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Udvikling af screeningprogrammer 
afhænger af identificering af tidlige 
biomarkører for risici samt sygdommens 
frembrud, og anvendelsen afhænger af 
afprøvning og validering af 
screeningmetoder og -programmer. 
Identificering af enkeltpersoner og 
befolkningsgrupper, som har en høj risiko 
for en sygdom, gør det muligt at udvikle 
personlige, lagdelte og kollektive strategier 
for effektiv og omkostningseffektiv 
sygdomsforebyggelse.

Udvikling af screeningprogrammer 
afhænger ikke blot af identificering af 
tidlige biomarkører for risici men også af
centrale reaktionsveje samt sygdommens 
frembrud, og anvendelsen afhænger af 
afprøvning og validering af 
screeningmetoder og -programmer. 
Identificering af enkeltpersoner og 
befolkningsgrupper, som har en høj risiko 
for en sygdom, gør det muligt at udvikle 
personlige, lagdelte og kollektive strategier 
for effektiv og omkostningseffektiv 
sygdomsforebyggelse.

Or. en

Ændringsforslag 129
Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Udvikling af screeningprogrammer 
afhænger af identificering af tidlige 
biomarkører for risici samt sygdommens 
frembrud, og anvendelsen afhænger af 
afprøvning og validering af 
screeningmetoder og -programmer. 
Identificering af enkeltpersoner og 
befolkningsgrupper, som har en høj risiko 
for en sygdom, gør det muligt at udvikle 
personlige, lagdelte og kollektive strategier 
for effektiv og omkostningseffektiv 
sygdomsforebyggelse.

Udvikling af screeningprogrammer 
afhænger af identificering af tidlige 
biomarkører for risici samt sygdommens 
frembrud, og anvendelsen afhænger af 
afprøvning og validering af 
screeningmetoder og -programmer. 
Identificering af enkeltpersoner og 
befolkningsgrupper, som har en høj risiko 
for en sygdom, gør det muligt at udvikle 
personlige, lagdelte og kollektive strategier 
for effektiv og omkostningseffektiv 
sygdomsforebyggelse. I denne forbindelse 
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vil screeningprogrammer, hvor 
forebyggelse eller behandling til den 
pågældende patient er til rådighed eller
sandsynligvis vil blive udviklet, blive 
prioriteret.

Or. de

Begrundelse

Screeningprogrammer, som ikke fører til nogen behandlingsmæssige eller forebyggende 
fordele, er ikke en løsning og skaber yderligere problemer, f.eks. inden for databeskyttelse.

Ændringsforslag 130
Peter Liese, Richard Seeber

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.2 a (nyt)

Rådets udkast Ændringsforslag

1.2a. Håndtering af årsagerne til 
infertilitet -
Der er behov for forskning med henblik 
på at udvikle en mere effektiv 
forebyggelse, diagnosticering og 
forvaltning af sygdomme forbundet med 
infertilitet. Forskningen vil fokusere på 
områder såsom årsager til infertilitet, 
herunder de føtale årsager til infertilitet 
og andre sygdomme forbundet hermed.

Or. en

Ændringsforslag 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.2 b (nyt)

Rådets udkast Ændringsforslag

1.2b. Svangerskabsforebyggelse til mænd 
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-
Svangerskabsforebyggelse håndteres 
hovedsageligt gennem metoder, som 
kvinder er ansvarlige for og giver dem 
byrden. I nogle tilfælde fører det til 
alvorlige problemer, f.eks. bivirkninger og 
kontraindikation. Det er grunden til, at 
svangerskabsforebyggelse til mænd også 
bør være en prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 132
Christel Schaldemose

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.3 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Befolkningen trues af nye og fremspirende 
infektioner (herunder som følge af 
klimaforandringer), af lægemiddelresistens 
hos eksisterende smitstoffer og af andre 
direkte og indirekte konsekvenser af 
klimaforandringer. Der er behov for bedre 
overvågningsmetoder, varslingsnetværk, 
organiserede sundhedstjenester og 
beredskabskampagner til konstruktion af 
modeller for epidemier, til at kunne reagere 
effektivt på pandemier og på 
konsekvenserne af ikke-infektiøse 
sygdomme som følge af klimaforandringer, 
ligesom der skal gøres en indsats for at 
fastholde og forbedre mulighederne for at 
bekæmpe infektionssygdomme, som er 
resistente over for lægemidler.

Befolkningen trues af nye og fremspirende 
infektioner (herunder som følge af 
klimaforandringer), af lægemiddelresistens 
hos eksisterende smitstoffer og af andre 
direkte og indirekte konsekvenser af 
klimaforandringer. Der er behov for bedre 
overvågningsmetoder, herunder på både 
human- og veterinærområdet i forhold til 
lægemiddelresistens, varslingsnetværk, 
organiserede sundhedstjenester og 
beredskabskampagner til konstruktion af 
modeller for epidemier, til at kunne reagere 
effektivt på pandemier og på 
konsekvenserne af ikke-infektiøse 
sygdomme som følge af klimaforandringer, 
ligesom der skal gøres en indsats for at 
fastholde og forbedre mulighederne for at 
bekæmpe infektionssygdomme, som er 
resistente over for lægemidler.

Or. da
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Ændringsforslag 133
Vittorio Prodi

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

Rådets udkast Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 134
Zofija Mazej Kukovič

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

Rådets udkast Ændringsforslag

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

Der er behov for en bedre forståelse af 
sundhed og sygdom hos mennesker i alle 
aldre, så der kan udvikles nye og bedre 
forebyggelsesforanstaltninger, diagnoser 
og behandlinger. Tværfaglig translationel 
forskning i sygdommes patofysiologi er 
vigtig for at få en bedre forståelse af alle 
aspekter i sygdomsprocesserne, herunder 
en reklassificering af normale variationer 
og sygdomme baseret på molekylære data, 
og for at validere og anvende 
forskningsresultaterne til kliniske formål.
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Translationelle forskningsprojekter, der 
har til formål at omsætte 
laboratorieresultater hurtigere og mere 
effektivt til medicinsk praksis, bør især 
støttes, særlig på områder med store 
uopfyldte behov såsom 
hæmatologi/onkologi, sjældne sygdomme 
og antimikrobiel resistens.

Or. sl

Ændringsforslag 135
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.4 – afsnit 2

Rådets udkast Ændringsforslag

Grundlæggende forskning vil omfatte og 
tilskynde til udvikling og anvendelse af 
nye værktøjer og tilgange til generering af 
biomedicinske data og omfatte "omics", 
høj kapacitet og tilgange til systemmedicin. 
Disse aktiviteter kræver en tæt forbindelse 
mellem grundforskning og klinisk 
forskning og med langsigtede 
kohorteundersøgelser (og tilsvarende 
forskningsområder) som beskrevet 
ovenfor. Der er også behov for tætte 
forbindelser til forsknings- og 
lægemiddelinfrastrukturer (databaser, 
biobanker mv.) til standardisering, 
opbevaring, deling og adgang til data, som 
alt sammen er vigtigt i forhold til at 
maksimere dataudnyttelsen og stimulere 
mere innovative og effektive metoder til at 
analysere og kombinere datasæt.

Grundlæggende forskning vil omfatte og 
tilskynde til udvikling og anvendelse af 
nye værktøjer og tilgange til generering af 
biomedicinske data og omfatte
menneskelige biologisk baserede "omics", 
høj kapacitet og tilgange til systemmedicin.
Disse aktiviteter kræver en tæt forbindelse 
mellem grundforskning og klinisk 
forskning og med langsigtede 
kohorteundersøgelser (og tilsvarende 
forskningsområder) som beskrevet 
ovenfor. Der er også behov for tætte 
forbindelser til forsknings- og 
lægemiddelinfrastrukturer (databaser, 
biobanker mv.) til standardisering, 
opbevaring, deling og adgang til data, som 
alt sammen er vigtigt i forhold til at 
maksimere dataudnyttelsen og stimulere 
mere innovative og effektive metoder til at 
analysere og kombinere datasæt.

Or. en

Ændringsforslag 136
Christel Schaldemose
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.4 – afsnit 2

Rådets udkast Ændringsforslag

Grundlæggende forskning vil omfatte og 
tilskynde til udvikling og anvendelse af 
nye værktøjer og tilgange til generering af 
biomedicinske data og omfatte »omics«, 
høj kapacitet og tilgange til systemmedicin. 
Disse aktiviteter kræver en tæt forbindelse 
mellem grundforskning og klinisk 
forskning og med langsigtede 
kohorteundersøgelser (og tilsvarende 
forskningsområder) som beskrevet 
ovenfor. Der er også behov for tætte 
forbindelser til forsknings- og 
lægemiddelinfrastrukturer (databaser, 
biobanker mv.) til standardisering, 
opbevaring, deling og adgang til data, som 
alt sammen er vigtigt i forhold til at 
maksimere dataudnyttelsen og stimulere 
mere innovative og effektive metoder til at 
analysere og kombinere datasæt.

Grundlæggende forskning vil omfatte og 
tilskynde til udvikling og anvendelse af 
nye værktøjer og tilgange til generering af 
biomedicinske data og omfatte »omics«, 
høj kapacitet og tilgange til systemmedicin. 
Disse aktiviteter kræver en tæt forbindelse 
mellem grundforskning og klinisk 
forskning og med langsigtede 
kohorteundersøgelser (og tilsvarende 
forskningsområder) som beskrevet 
ovenfor. Der er også behov for tætte 
forbindelser til forsknings- og 
lægemiddelinfrastrukturer (databaser, 
biobanker mv.) til standardisering, 
opbevaring, deling og fri adgang til rådata, 
som alt sammen er vigtigt i forhold til at 
maksimere dataudnyttelsen og stimulere 
mere innovative og effektive metoder til at 
analysere og kombinere datasæt.

Or. da

Ændringsforslag 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.4 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets udkast Ændringsforslag

Fremme af personaliseret medicin til 
alvorlig sygdom
For at gøre behandlinger mere effektive, 
sikrere og mere økonomiske sigter 
personaliseret medicin på at udvikle nye 
forebyggende og terapeutiske strategier, 
som kan tilpasses til den definerede 
patientgruppes behov. De faktorer, som 
påvirker terapeutisk beslutningstagning, 
skal kortlægges og yderligere belyses og 
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udvikles gennem forskning.

Or. en

Ændringsforslag 138
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.5 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Der er behov for mere effektive 
forebyggende vacciner (eller alternative 
forebyggende indgreb) samt 
evidensbaserede vaccinationsordninger til 
stadig flere sygdomme. Dette afhænger af 
en bedre forståelse af sygdomme og 
sygdomsprocesser og deres deraf følgende 
epidemier, og af at der foretages kliniske 
forsøg og relevante undersøgelser.

Der er behov for at støtte udviklingen af
mere effektive forebyggende vacciner samt 
evidensbaserede vaccinationsordninger til 
stadig flere sygdomme, herunder 
fattigdomsrelaterede sygdomme såsom 
hiv/aids, tuberkulose, malaria og oversete 
sygdomme. Ligeledes kan viden om de 
vigtigste risikofaktorer og 
adfærdsvidenskab anvendes med henblik 
på at udvikle effektive 
forebyggelsesstrategier, der skal imødegå 
disse risikofaktorer og fremme sund 
livsstil og betydningen af sund kost. Dette
indeholder et enormt potentiale til at 
mindske byrden af kroniske sygdomme, 
men afhænger af en bedre forståelse af 
sygdomme og sygdomsprocesser og deres 
deraf følgende epidemier, og af at der 
foretages kliniske forsøg og relevante 
undersøgelser.

Or. sl

Ændringsforslag 139
Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.6 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Der er behov for en bedre forståelse af Der er behov for en bedre forståelse af 
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sundhed, sygdomme og sygdomsprocesser 
i alle aldre for at kunne udvikle nye og 
mere effektive diagnoser. Innovative og 
eksisterende teknologier udvikles med det 
formål at forbedre sygdomsresultaterne 
betydeligt gennem tidligere og mere 
præcise diagnoser og ved at tillade mere 
patienttilpasset behandling.

sundhed, sygdomme og sygdomsprocesser 
i alle aldre for at kunne udvikle nye og 
mere effektive diagnoser. Innovative og 
eksisterende teknologier udvikles med det 
formål at forbedre sygdomsresultaterne 
betydeligt gennem tidligere og mere 
præcise diagnoser og ved at tillade mere 
patienttilpasset behandling. I denne 
forbindelse vil diagnostiske metoder, hvor 
forebyggelse eller 
behandlingsforanstaltninger til de 
pågældende patienter er til rådighed eller 
sandsynligvis vil være til rådighed i den 
nærmeste fremtid, blive prioriteret.

Or. de

Ændringsforslag 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.6 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Der er behov for en bedre forståelse af 
sundhed, sygdomme og sygdomsprocesser 
i alle aldre for at kunne udvikle nye og 
mere effektive diagnoser. Innovative og 
eksisterende teknologier udvikles med det 
formål at forbedre sygdomsresultaterne 
betydeligt gennem tidligere og mere 
præcise diagnoser og ved at tillade mere 
patienttilpasset behandling.

Der er behov for en bedre forståelse af 
sundhed, sygdomme og sygdomsprocesser 
i alle aldre for at kunne udvikle nye og 
mere effektive in vitro- og billeddiagnoser.
Innovative og eksisterende teknologier 
udvikles med det formål at forbedre 
sygdomsresultaterne betydeligt gennem 
tidligere og mere præcise diagnoser og ved 
at tillade mere patienttilpasset behandling.

Or. en

Begrundelse

Dokumenterede diagnoseværktøjer, som allerede virker og er et stærkt forskningsområde, 
som er under udvikling, for at reducere tiden fra fremkomsten af symptomer og diagnosen, 
skal støttes under dette forslag.
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Ændringsforslag 141
Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.8 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Der er behov for at støtte forbedringen af 
tværgående støtteteknologier til 
lægemidler, vacciner og andre 
behandlingstilgange, herunder 
transplantation, gen- og celleterapi, skabe 
bedre resultater inden for udvikling af 
lægemidler og vacciner (herunder 
alternative metoder i stedet for de klassiske 
sikkerheds- og effektivitetstest f.eks. 
udvikling af nye metoder), udvikle 
regenerative tilgange til lægemidler, 
herunder tilgange baseret på stamceller, 
udvikle bedre lægemidler og hjælpemidler 
og -systemer, bevare og forbedre vores 
evne til at bekæmpe smitsomme, sjældne, 
store og kroniske sygdomme og foretage 
medicinske indgreb, som afhænger af, om 
der findes effektive antimikrobielle 
lægemidler, samt udvikle omfattende 
tilgange til behandling af 
ledsagesygdomme i alle aldre og undgå 
polypragmasi. Disse forbedringer vil 
fremme udviklingen af nye, mere effektive 
og bæredygtige behandlinger af sygdomme 
og forvaltning af handicap.

Der er behov for at støtte forbedringen af 
tværgående støtteteknologier til 
lægemidler, vacciner og andre 
behandlingstilgange, herunder 
transplantation, gen- og celleterapi, skabe 
bedre resultater inden for udvikling af 
lægemidler og vacciner (herunder 
alternative metoder i stedet for de klassiske 
sikkerheds- og effektivitetstest f.eks. 
udvikling af nye metoder), udvikle 
regenerative tilgange til lægemidler, 
herunder tilgange baseret på stamceller, 
udvikle bedre lægemidler og hjælpemidler 
og -systemer, bevare og forbedre vores 
evne til at bekæmpe smitsomme, sjældne, 
store og kroniske sygdomme og foretage 
medicinske indgreb, som afhænger af, om 
der findes effektive antimikrobielle 
lægemidler, fremme en mere effektiv og 
bedre anvendelse af de nuværende og nye 
diagnoseværktøjer for at bekæmpe 
antimikrobiel resistens, samt udvikle 
omfattende tilgange til behandling af 
ledsagesygdomme i alle aldre og undgå 
polypragmasi. Disse forbedringer vil 
fremme udviklingen af nye, mere effektive 
og bæredygtige behandlinger af sygdomme 
og forvaltning af handicap.

Or. en

Ændringsforslag 142
Peter Liese

Forslag til afgørelse
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Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.8 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Der er behov for at støtte forbedringen af 
tværgående støtteteknologier til 
lægemidler, vacciner og andre 
behandlingstilgange, herunder 
transplantation, gen- og celleterapi, skabe 
bedre resultater inden for udvikling af 
lægemidler og vacciner (herunder 
alternative metoder i stedet for de klassiske 
sikkerheds- og effektivitetstest f.eks. 
udvikling af nye metoder), udvikle 
regenerative tilgange til lægemidler, 
herunder tilgange baseret på stamceller, 
udvikle bedre lægemidler og hjælpemidler 
og -systemer, bevare og forbedre vores 
evne til at bekæmpe smitsomme, sjældne, 
store og kroniske sygdomme og foretage 
medicinske indgreb, som afhænger af, om 
der findes effektive antimikrobielle 
lægemidler, samt udvikle omfattende 
tilgange til behandling af 
ledsagesygdomme i alle aldre og undgå 
polypragmasi. Disse forbedringer vil 
fremme udviklingen af nye, mere effektive 
og bæredygtige behandlinger af sygdomme 
og forvaltning af handicap.

Der er behov for at støtte forbedringen af 
tværgående støtteteknologier til 
lægemidler, vacciner og andre 
behandlingstilgange, herunder 
transplantation, gen- og celleterapi,
navnlig terapi med voksne stamceller, 
stamceller fra navlestrengsblod og iPS-
celler, skabe bedre resultater inden for 
udvikling af lægemidler og vacciner
(herunder alternative metoder i stedet for 
de klassiske sikkerheds- og effektivitetstest 
f.eks. udvikling af nye metoder), udvikle 
regenerative tilgange til lægemidler, 
herunder tilgange baseret på stamceller, 
udvikle bedre lægemidler og hjælpemidler 
og -systemer, bevare og forbedre vores 
evne til at bekæmpe smitsomme, sjældne, 
store og kroniske sygdomme og foretage 
medicinske indgreb, som afhænger af, om 
der findes effektive antimikrobielle 
lægemidler, samt udvikle omfattende 
tilgange til behandling af 
ledsagesygdomme i alle aldre og undgå 
polypragmasi. Disse forbedringer vil 
fremme udviklingen af nye, mere effektive 
og bæredygtige behandlinger af sygdomme 
og forvaltning af handicap. Der er et behov 
for at udvikle ideer inden for regenerativ 
medicin, navnlig baseret på voksne 
stamceller, stamceller fra 
navlestrengsblod og iPS-celler.

Or. de

Ændringsforslag 143
Peter Liese

Forslag til afgørelse
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Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.9 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Kliniske forsøg er en metode til at overføre 
biomedicinsk viden til anvendelse hos 
patienter, og der ydes støtte til dette samt 
til forbedring af praksis i forbindelse med 
disse. Som eksempel kan nævnes udvikling 
af bedre metoder, så der i forsøg kan 
fokuseres på relevante befolkningsgrupper, 
herunder på dem, der lider af andre 
ledsagesygdomme og/eller allerede er i 
behandling, fastlæggelse af virkningen af 
indgreb og løsninger samt bedre brug af 
databaser og elektroniske sundhedsregistre 
som datakilder til forsøg og 
videnoverførsel. På samme måde ydes der 
støtte til overførsel af andre typer indgreb 
som f.eks. overførsel fra en uafhængig 
dagligdag til et virkeligt miljø.

Kliniske forsøg er en metode til at overføre 
biomedicinsk viden til anvendelse hos 
patienter, og der ydes støtte til dette samt 
til forbedring af praksis i forbindelse med 
disse. Som eksempel kan nævnes udvikling 
af bedre metoder, så der i forsøg kan 
fokuseres på relevante befolkningsgrupper, 
herunder på dem, der lider af andre 
ledsagesygdomme og/eller allerede er i 
behandling, fastlæggelse af virkningen af 
indgreb og løsninger samt bedre brug af 
databaser og elektroniske sundhedsregistre 
som datakilder til forsøg og 
videnoverførsel. På samme måde ydes der 
støtte til overførsel af andre typer indgreb 
som f.eks. overførsel fra en uafhængig 
dagligdag til et virkeligt miljø. Der vil 
særligt blive lagt vægt på kliniske forsøg 
inden for sjældne sygdomme og 
børnesygdomme, herunder dem der er 
forbundet med for tidlig fødsel.

Or. de

Begrundelse

Europæisk samarbejde er navnlig vigtigt inden for sjældne sygdomme og børnesygdomme, 
eftersom individuelle medlemsstater ikke ser det nødvendige antal tilfælde og således ikke har 
tilstrækkelige rammer til at handle alene på dette område.

Ændringsforslag 144
Christel Schaldemose

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.10 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Der ydes støtte til integration af 
infrastrukturer og informationsstrukturer 
og -kilder (herunder fra 
kohorteundersøgelser, protokoller, 

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

dataindsamlinger, indikatorer mv.) samt 
standardisering, interoperabilitet, 
opbevaring, deling af og fri adgang til
rådata, således at sådanne data kan 
udnyttes korrekt. Der bør fokuseres på 
databehandling, videnstyring, 
modelberegning og visualisering.

Or. da

Ændringsforslag 145
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.11 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Der er behov for at støtte udviklingen af 
videnskabelige redskaber, metoder og 
statistik for at sikre en hurtig, præcis og 
forudsigelig vurdering af sikkerheden, 
effektiviteten og kvaliteten af 
sundhedsteknologier, herunder nye 
lægemidler, bioteknologiske produkter, 
avancerede behandlinger og medicinsk 
udstyr. Dette er navnlig relevant for nye 
udviklinger på visse områder, herunder 
vedrørende vacciner, celle-/vævs- og 
genterapi, organer og transplantation, 
specialistproduktion, biobanker, nyt 
medicinsk udstyr, diagnostiske 
procedurer/behandlingsprocedurer, 
genetiske forsøg, interoperabilitet og e-
sundhed, herunder aspekter vedrørende 
privatlivets fred. Endvidere er der behov 
for støtte til bedre risikovurderingsmetoder, 
tilgange til forsøg og strategier i 
forbindelse med miljø og sundhed. Der er 
ligeledes behov for at støtte udviklingen af 
relevante metoder som hjælp til 
vurderingen af etiske aspekter af de 
ovennævnte områder.

Der er behov for at støtte udviklingen af 
videnskabelige redskaber, metoder og 
statistik for at sikre en hurtig, præcis og 
forudsigelig vurdering af sikkerheden, 
effektiviteten og kvaliteten af 
sundhedsteknologier, herunder nye 
lægemidler, bioteknologiske produkter, 
avancerede behandlinger og medicinsk 
udstyr. Dette er navnlig relevant for nye 
udviklinger på visse områder, herunder 
vedrørende vacciner, celle-/vævs- og 
genterapi, organer og transplantation,
specialistproduktion, biobanker, nyt 
medicinsk udstyr, diagnostiske 
procedurer/behandlingsprocedurer, 
genetiske forsøg, interoperabilitet, 
telemedicin og e-sundhed, herunder 
aspekter vedrørende privatlivets fred. 
Endvidere er der behov for støtte til bedre 
risikovurderingsmetoder, tilgange til forsøg 
og strategier i forbindelse med miljø og 
sundhed. Der er ligeledes behov for at 
støtte udviklingen af relevante metoder 
som hjælp til vurderingen af etiske 
aspekter af de ovennævnte områder.

Or. sl
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Ændringsforslag 146
Carl Schlyter

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.11 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Der er behov for at støtte udviklingen af 
videnskabelige redskaber, metoder og 
statistik for at sikre en hurtig, præcis og 
forudsigelig vurdering af sikkerheden, 
effektiviteten og kvaliteten af 
sundhedsteknologier, herunder nye 
lægemidler, bioteknologiske produkter, 
avancerede behandlinger og medicinsk 
udstyr. Dette er navnlig relevant for nye 
udviklinger på visse områder, herunder 
vedrørende vacciner, celle-/vævs- og 
genterapi, organer og transplantation, 
specialistproduktion, biobanker, nyt 
medicinsk udstyr, diagnostiske 
procedurer/behandlingsprocedurer, 
genetiske forsøg, interoperabilitet og e-
sundhed, herunder aspekter vedrørende 
privatlivets fred. Endvidere er der behov 
for støtte til bedre
risikovurderingsmetoder, tilgange til forsøg 
og strategier i forbindelse med miljø og 
sundhed. Der er ligeledes behov for at 
støtte udviklingen af relevante metoder 
som hjælp til vurderingen af etiske 
aspekter af de ovennævnte områder.

Der er behov for at støtte udviklingen af 
videnskabelige redskaber, metoder og 
statistik for at sikre en hurtig, præcis og 
forudsigelig vurdering af sikkerheden, 
effektiviteten og kvaliteten af 
sundhedsteknologier, herunder nye 
lægemidler, bioteknologiske produkter, 
avancerede behandlinger og medicinsk 
udstyr. Dette er navnlig relevant for nye 
udviklinger på visse områder, herunder 
vedrørende vacciner, celle-/vævs- og 
genterapi, organer og transplantation, 
specialistproduktion, biobanker, nyt 
medicinsk udstyr, diagnostiske 
procedurer/behandlingsprocedurer, 
genetiske forsøg, interoperabilitet og e-
sundhed, herunder aspekter vedrørende 
privatlivets fred. Endvidere er der behov 
for støtte til moderne
risikovurderingsmetoder, tilgange til forsøg 
og strategier i forbindelse med at vurdere 
kemikalier med hensyn til deres 
virkninger på miljø og sundhed. Der er 
ligeledes behov for at støtte udviklingen af 
relevante metoder som hjælp til 
vurderingen af etiske aspekter af de 
ovennævnte områder.

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 
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forhold til menneskers eksponering.

Ændringsforslag 147
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.12 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Der er behov for tværfaglig, avanceret og 
anvendt forskning og innovation med 
adfærdsmæssig, gerontologisk og digital 
videnskab samt andre videnskaber for at 
sikre omkostningseffektive og 
brugervenlige løsninger til en aktiv, 
uafhængig dagligdag i intelligente 
omgivelser (i hjemmet, på arbejde osv.) for 
den aldrende befolkning og handicappede 
personer i forskellige situationer og til 
teknologier og systemer og tjenester, der 
forbedrer livskvalitet og menneskelige 
funktioner, herunder mobilitet, teknologi til 
intelligente personlige omgivelser, 
tjenester og samfundsmæssig robotteknik 
samt miljøer med intelligente omgivelser. 
Der ydes støtte til forsknings- og 
innovationspilotprojekter til vurdering af 
gennemførelse og generel anvendelse af 
løsninger.

Der er behov for tværfaglig, avanceret og 
anvendt forskning og innovation med 
adfærdsmæssig, gerontologisk og digital 
videnskab samt andre videnskaber for at 
sikre omkostningseffektive og 
brugervenlige løsninger til en aktiv, 
uafhængig dagligdag i intelligente 
omgivelser (i hjemmet, på arbejde osv.) for 
den aldrende befolkning og handicappede 
personer i forskellige situationer og til 
teknologier og systemer og tjenester, der 
forbedrer livskvalitet og menneskelige 
funktioner, herunder mobilitet, teknologi til 
intelligente personlige omgivelser, 
tjenester og samfundsmæssig robotteknik 
samt miljøer med intelligente omgivelser. 
Der ydes støtte til forsknings- og 
innovationspilotprojekter til vurdering af 
gennemførelse og generel anvendelse af 
løsninger, idet der gives præference til 
projekter som involverer borgere, der 
berøres af disse forhold.

Or. en

Ændringsforslag 148
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.12 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Der er behov for tværfaglig, avanceret og Der er behov for tværfaglig, avanceret og 
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anvendt forskning og innovation med 
adfærdsmæssig, gerontologisk og digital 
videnskab samt andre videnskaber for at 
sikre omkostningseffektive og 
brugervenlige løsninger til en aktiv, 
uafhængig dagligdag i intelligente 
omgivelser (i hjemmet, på arbejde osv.) for 
den aldrende befolkning og handicappede 
personer i forskellige situationer og til 
teknologier og systemer og tjenester, der 
forbedrer livskvalitet og menneskelige 
funktioner, herunder mobilitet, teknologi til 
intelligente personlige omgivelser, 
tjenester og samfundsmæssig robotteknik 
samt miljøer med intelligente omgivelser. 
Der ydes støtte til forsknings- og 
innovationspilotprojekter til vurdering af 
gennemførelse og generel anvendelse af 
løsninger.

anvendt forskning og innovation med 
adfærdsmæssig, gerontologisk og digital 
videnskab samt andre videnskaber for at 
sikre omkostningseffektive og 
brugervenlige løsninger til en aktiv, 
uafhængig dagligdag i intelligente 
omgivelser (i hjemmet, på arbejde osv.) for 
den aldrende befolkning og handicappede 
personer i forskellige situationer og til 
teknologier og systemer og tjenester, der 
forbedrer livskvalitet og menneskelige 
funktioner, herunder mobilitet, teknologi til 
intelligente personlige omgivelser, 
tjenester og samfundsmæssig robotteknik 
samt miljøer med intelligente omgivelser
uden at det er til skade for relationsevner 
og kvaliteten af socialt samspil for 
patienter og personer, der modtager 
hjælp. Der ydes støtte til forsknings- og 
innovationspilotprojekter til vurdering af 
gennemførelse og generel anvendelse af 
løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 149
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.13 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Hvis enkeltpersoner får mulighed for at 
forbedre og forvalte deres sundhed hele 
livet, vil det medføre 
omkostningsbesparelser for 
sundhedssystemerne ved at gøre det muligt 
at forvalte kroniske sygdomme uden for 
institutionerne og forbedre de 
sundhedsmæssige resultater. Dette kræver 
forskning i adfærdsmæssige og 
samfundsmæssige modeller, sociale 
holdninger og forhåbninger med hensyn til 
teknologier vedrørende personlig sundhed, 
mobile og/eller bærbare redskaber, ny 

Hvis enkeltpersoner får mulighed for at 
forbedre og forvalte deres sundhed hele 
livet, vil det medføre 
omkostningsbesparelser for 
sundhedssystemerne ved at gøre det muligt 
at forvalte kroniske sygdomme uden for 
institutionerne og forbedre de 
sundhedsmæssige resultater. Dette kræver 
forskning i adfærdsmæssige og 
samfundsmæssige modeller, sociale 
holdninger og forhåbninger med hensyn til 
teknologier vedrørende personlig sundhed, 
mobile og/eller bærbare redskaber, ny 
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diagnostik og personlige tjenester, som 
fremmer en sund livsstil, velvære, 
selvpleje, bedre interaktion mellem borgere 
og sundhedspersonale, personlige 
programmer til forvaltning af sygdom og 
handicap samt støtte til 
videninfrastrukturer.

diagnostik, plejeløsninger og
rehabilitering og personlige tjenester, som 
fremmer en sund livsstil, velvære, 
selvpleje, bedre interaktion mellem borgere 
og sundhedspersonale, personlige 
programmer til forvaltning af sygdom og 
handicap samt støtte til 
videninfrastrukturer.

Or. en

Ændringsforslag 150
Antonyia Parvanova

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.13 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Hvis enkeltpersoner får mulighed for at 
forbedre og forvalte deres sundhed hele 
livet, vil det medføre 
omkostningsbesparelser for 
sundhedssystemerne ved at gøre det muligt 
at forvalte kroniske sygdomme uden for 
institutionerne og forbedre de 
sundhedsmæssige resultater. Dette kræver 
forskning i adfærdsmæssige og 
samfundsmæssige modeller, sociale 
holdninger og forhåbninger med hensyn til 
teknologier vedrørende personlig sundhed, 
mobile og/eller bærbare redskaber, ny 
diagnostik og personlige tjenester, som 
fremmer en sund livsstil, velvære, 
selvpleje, bedre interaktion mellem borgere 
og sundhedspersonale, personlige 
programmer til forvaltning af sygdom og 
handicap samt støtte til 
videninfrastrukturer.

Hvis enkeltpersoner får mulighed for at
forstå, forbedre og forvalte deres sundhed 
hele livet, vil det medføre 
omkostningsbesparelser for 
sundhedssystemerne ved at gøre det muligt
for dem at forblive ved godt helbred og at 
forebygge sygdomme, men også at forvalte 
kroniske sygdomme uden for 
institutionerne og forbedre de 
sundhedsmæssige resultater. Dette kræver 
forskning i sundhedskompetencer, 
offentlige sundhedstiltag, adfærdsmæssige 
og samfundsmæssige modeller, sociale 
holdninger og forhåbninger med hensyn til 
teknologier vedrørende personlig sundhed, 
mobile og/eller bærbare redskaber, ny 
diagnostik og personlige tjenester, som 
fremmer en sund livsstil, velvære, 
selvpleje, bedre interaktion mellem borgere 
og sundhedspersonale, personlige 
programmer til forvaltning af sygdom og 
handicap samt støtte til 
videninfrastrukturer.

Or. en
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Ændringsforslag 151
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.14 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Støtte til forvaltning af kroniske sygdomme 
uden for institutionerne afhænger også af et 
bedre samarbejde mellem udbydere af 
sundhedspleje samt social eller uformel 
pleje. Forskning og innovative 
anvendelsesområder støttes med henblik på 
beslutningstagning baseret på distribuerede 
oplysninger samt som dokumentation til 
omfattende anvendelsesområder og 
markedsudnyttelse af nye løsninger, 
herunder interoperable telesundheds- og 
teleplejetjenester. Der ydes også støtte til at 
forbedre tilrettelæggelsen af langtidspleje.

Støtte til forvaltning af kroniske sygdomme
inden for og uden for institutionerne 
afhænger også af et bedre samarbejde 
mellem udbydere af sundhedspleje samt 
social eller uformel pleje. Forskning i 
organisation og levering af 
sundhedstjenesteydelser vil blive støttet 
for at fremme bedre integration og 
koordinering mellem 
sundhedsprofessionelle og ydelser, hvilket 
bl.a. vil lette tidlig henvisning af patienter 
fra praktiserende læger til specialister 
med henblik på bedre forvaltning af 
sygdomme. Forskning og innovative 
anvendelsesområder støttes med henblik på 
beslutningstagning baseret på distribuerede 
oplysninger samt som dokumentation til 
omfattende anvendelsesområder og 
markedsudnyttelse af nye løsninger, 
herunder interoperable telesundheds- og 
teleplejetjenester. Der ydes også støtte til at 
forbedre tilrettelæggelsen af langtidspleje.

Or. en

Ændringsforslag 152
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.15 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Der er behov for at støtte udviklingen af 
sundhedsteknologiske vurderinger og 
sundhedsøkonomi samt for at samle 
dokumentation og formidle bedste praksis 
og innovative teknologier og tilgange i 

Der er behov for at støtte udviklingen af 
sundhedsteknologiske vurderinger og 
sundhedsøkonomi. Der er også behov for 
at støtte forskning i nye måder at levere 
sundhedsydelser på, som ville være mere 
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sundhedssektoren, herunder ikt og e-
sundhedsapplikationer. Der ydes støtte til 
komparative analyser af reformen af de 
offentlige sundhedssystemer i Europa og i 
tredjelande samt vurderinger af deres 
økonomiske og samfundsmæssige 
konsekvenser på mellemlangt og langt sigt. 
Analyser af behovene hos den fremtidige 
arbejdsstyrke i sundhedssektoren, både i 
form af antal og færdigheder i forbindelse 
med nye plejemønstre, støttes også. Og der 
ydes støtte til forskning i udviklingen af 
sundhedsmæssige uligheder, deres samspil 
med andre økonomiske og 
samfundsmæssige uligheder og 
effektiviteten af de politikker, som har til 
formål at reducere dem i og uden for 
Europa. Endelig er der behov for at støtte 
vurderingen af patientsikkerhedsløsninger 
og kvalitetssikringssystemer, herunder 
patienternes rolle i forbindelse med 
plejesikkerhed og plejekvalitet.

effektive og kunne udgøre grundlaget for 
reformer af de nationale offentlige 
sundhedssystemer, samt for at samle 
dokumentation og formidle bedste praksis 
og innovative teknologier og tilgange i 
sundhedssektoren, herunder ikt og e-
sundhedsapplikationer. Der ydes støtte til 
komparative analyser af reformen af de 
offentlige sundhedssystemer i Europa og i 
tredjelande samt vurderinger af deres 
økonomiske og samfundsmæssige 
konsekvenser på mellemlangt og langt sigt, 
samt af deres resultater med hensyn til det 
offentlige sundhedssystems effektivitet.
Analyser af behovene hos den fremtidige 
arbejdsstyrke i sundhedssektoren, både i 
form af antal og færdigheder i forbindelse 
med nye plejemønstre, støttes også. Og der 
ydes støtte til forskning i udviklingen af 
sundhedsmæssige uligheder, deres samspil 
med andre økonomiske og 
samfundsmæssige uligheder og 
effektiviteten af de politikker, som har til 
formål at reducere dem i og uden for 
Europa. Endelig er der behov for at støtte 
vurderingen af patientsikkerhedsløsninger 
og kvalitetssikringssystemer, herunder 
patienternes rolle i forbindelse med 
plejesikkerhed og plejekvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 153
Alda Sousa

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.16 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets udkast Ændringsforslag

Der bør tildeles tilstrækkelig finansiering 
til forskningsområder, der er direkte 
forbundet med fasen efter diagnosen, 
navnlig i tilfælde af kræft og 
kardiovaskulære sygdomme og 
luftvejssygdomme, og til forbedring af 
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livskvalitet.

Or. pt

Ændringsforslag 154
Zofija Mazej Kukovič

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

Rådets udkast Ændringsforslag

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

2. Fødevaresikkerhed, sunde fødevarer og 
fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug,
hav- og bjergforskning og bioøkonomi

Or. sl

Ændringsforslag 155
Cristian Silviu Buşoi

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

Rådets udkast Ændringsforslag

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en

Ændringsforslag 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2.1 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Der er behov for den fornødne viden og for 
hensigtsmæssige værktøjer, tjenester og 
nyskabelser for at understøtte mere 

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

produktive, ressourceeffektive og robuste 
landbrugs- og skovbrugssystemer, der 
leverer tilstrækkelige mængder fødevarer, 
foderstoffer, biomasse og andre råstoffer 
uden at forringe naturressourcerne og 
økosystemtjenesterne, og samtidig behov 
for at støtte udviklingen af bedre 
leveforhold i landområderne. Forskning og 
innovation vil åbne mulighed for at 
integrere agronomiske og miljømæssige 
mål i mere bæredygtig produktion, som 
f.eks. at forbedre planters genetiske 
potentiale til bedre at kunne tilpasse sig 
biotiske og abiotiske belastninger, øge 
landbrugets produktivitet og 
ressourceeffektivitet, nedbringe dets 
udledning af drivhusgasser, forbedre 
effektiviteten af udnyttelse af
næringsstoffer og vand, mindske 
afhængigheden af import af planteprotein 
til Europa samt øge biodiversiteten i de 
primære produktionssystemer.

Or. en

Begrundelse

"Herved vil vi kunne" er erstattet af "som f.eks." for at gøre formuleringen mindre restriktiv, 
mere positiv og bredere.

Ændringsforslag 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2.1 – nr. 2.1.1 – titel

Rådets udkast Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Fødevarekvalitet og –sikkerhed som f.eks. planters sundhed, sensoriske og ernæringsmæssige 
egenskaber (vitaminer, mikronæringsstoffer)

Ændringsforslag 158
Julie Girling

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

Rådets udkast Ændringsforslag

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

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

EU-borgeres samfundsmæssige 
bekymringer. De ovennævnte områder vil 
blive underbygget med mere 
grundforskning for at belyse relevante 
biologiske spørgsmål og for at støtte 
udviklingen og gennemførelsen af 
Unionens politikker.

Or. en

Ændringsforslag 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Rådets udkast Ændringsforslag

2.1.2. Tilvejebringelse af 
økosystemtjenester og offentlige goder

2.1.2. Styrkelse af multifunktionalitet i 
landbruget, herunder økosystemtjenester 
og offentlige goder

Or. en

Begrundelse

Multifunktionalitet som en global metode til at kombinere udnyttelsen af landbruget og 
kombinere det med økosystemtjenester, for at opnå overensstemmelse med den fælles 
landbrugspolitik og forskningsprogrammer.

Ændringsforslag 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2.1 – nr. 2.1.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Landbruget og skovbruget er unikke 
systemer, der leverer kommercielle 
produkter, men også samfundsmæssige 
goder i bredere forstand (herunder af 
kulturel og rekreativ værdi) og vigtige 
økologiske tjenester, bl.a. hvad angår 

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

velfungerende biodiversitet, bestøvning, 
vandregulering, landskaber, begrænsning 
af erosion og afbødning af 
kulstofbinding/drivhusgasudledning. 
Forskningsaktiviteterne vil understøtte 
tilvejebringelsen af disse offentlige goder 
og tjenester gennem levering af 
forvaltningsmæssige løsninger, værktøjer 
til støtte ved beslutningstagning og 
vurdering af deres ikke-markedsmæssige 
værdi. Blandt særlige spørgsmål, der skal 
behandles, kan nævnes udpegelse af 
landbrugs-/skovbrugssystemer og 
landskabsmønstre, der sandsynligvis kan 
bruges til at nå disse mål.
Samfundsøkonomiske og komparative 
vurderinger af landbrugs-
/skovbrugssystemer og deres 
bæredygtighed vil blive berørt. [ST1] 
[ST1]Denne sætning kommer fra 
ændringsforslag 12. Ændringer i den 
aktive forvaltning af landbrugssystemerne 
– herunder brug af nye teknologier og 
ændret praksis – vil forstærke afbødningen 
af drivhusgasudledningen og øge 
landbrugssektorens modstandsdygtighed 
over for negative virkninger af 
klimaforandringer. For eksempel kan 
bioteknologi forbedre effektiv udnyttelse 
af eksisterende europæiske landbrugs- og 
skovressourcer ved at forbedre forståelsen 
for biologiske systemer og tilbyde en lang 
række værktøjer til at forbedre 
bæredygtighed og produktivitet i landbrug 
og skovbrug. Den sikrer også et 
tilstrækkeligt udbud af fødevarer og 
foderstoffer, som er afgørende i lyset af 
tidligere og fremtidig turbulens på de 
globale markeder. Kombinationen af 
fordelene ved forskellige 
landbrugsteknologier bør opmuntres for 
at opnå en reel fordel for menneskers 
sundhed og miljøet.

Or. en
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Ændringsforslag 161
Glenis Willmott

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 162
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
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Bilag I – del III – punkt 2.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 163
Glenis Willmott

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2.2 – nr. 2.2.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

De ernæringsmæssige behov og 
fødevarernes indvirkning på fysiologiske 
funktioner og fysisk og mental ydeevne vil 
blive behandlet, og det samme gælder 

De ernæringsmæssige behov og 
fødevarernes indvirkning på fysiologiske 
funktioner og fysisk og mental ydeevne vil 
blive behandlet, og det samme gælder 



PE492.615v02-00 28/57 AM\906857DA.doc

DA

sammenhængen mellem kost, aldring, 
kroniske sygdomme og forstyrrelser samt 
kostmønstre. Kostmæssige løsninger og 
nyskabelser, der fører til øget sundhed og 
velvære, vil blive udpeget. Kemisk og 
mikrobiel forurening af fødevarer og foder 
samt eksponeringsrisici vil blive vurderet, 
overvåget, kontrolleret og sporet gennem 
hele fødevare- og 
drikkevandsforsyningskæden fra 
produktion og oplagring til forarbejdning, 
emballering, distribution, catering og 
tilberedning i hjemmene. Nyskabelser med 
hensyn til fødevaresikkerhed, forbedrede 
værktøjer til underretning om risici og 
bedre standarder for fødevaresikkerhed vil 
føre til øget forbrugertillid og -beskyttelse i 
Europa. Forbedrede standarder for 
fødevaresikkerhed på globalt plan vil også 
bidrage til at styrke den europæiske 
fødevareindustris konkurrenceevne.

sammenhængen mellem kost, aldring, 
kroniske sygdomme og forstyrrelser samt 
kostmønstre. Kostmæssige løsninger og 
nyskabelser, der fører til øget sundhed og 
velvære, vil blive udpeget.
Foranstaltninger, der letter 
omformuleringen af fødevarer med et højt 
fedt-, sukker eller saltindhold med henblik 
på at fremme en afbalanceret kost, vil 
blive støttet. Kemisk og mikrobiel 
forurening af fødevarer og foder samt 
eksponeringsrisici vil blive vurderet, 
overvåget, kontrolleret og sporet gennem 
hele fødevare- og 
drikkevandsforsyningskæden fra 
produktion og oplagring til forarbejdning, 
emballering, distribution, catering og 
tilberedning i hjemmene. Nyskabelser med 
hensyn til fødevaresikkerhed, forbedrede 
værktøjer til underretning om risici og 
bedre standarder for fødevaresikkerhed vil 
føre til øget forbrugertillid og -beskyttelse i 
Europa. Forbedrede standarder for 
fødevaresikkerhed og ernæring på globalt 
plan vil også bidrage til at styrke den 
europæiske fødevareindustris 
konkurrenceevne og EU-borgeres sundhed 
og produktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2.2 – nr. 2.2.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

De ernæringsmæssige behov og 
fødevarernes indvirkning på fysiologiske 
funktioner og fysisk og mental ydeevne vil 
blive behandlet, og det samme gælder 
sammenhængen mellem kost, aldring, 
kroniske sygdomme og forstyrrelser samt 
kostmønstre. Kostmæssige løsninger og 

De ernæringsmæssige behov og 
fødevarernes indvirkning på fysiologiske 
funktioner og fysisk og mental ydeevne vil 
blive behandlet, og det samme gælder 
sammenhængen mellem kost, aldring, 
kroniske sygdomme og forstyrrelser samt 
kostmønstre. Kvalitet og sund ernæring 
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nyskabelser, der fører til øget sundhed og 
velvære, vil blive udpeget. Kemisk og 
mikrobiel forurening af fødevarer og foder 
samt eksponeringsrisici vil blive vurderet, 
overvåget, kontrolleret og sporet gennem 
hele fødevare- og 
drikkevandsforsyningskæden fra 
produktion og oplagring til forarbejdning, 
emballering, distribution, catering og 
tilberedning i hjemmene. Nyskabelser med 
hensyn til fødevaresikkerhed, forbedrede 
værktøjer til underretning om risici og 
bedre standarder for fødevaresikkerhed vil 
føre til øget forbrugertillid og -beskyttelse i 
Europa. Forbedrede standarder for 
fødevaresikkerhed på globalt plan vil også 
bidrage til at styrke den europæiske 
fødevareindustris konkurrenceevne.

skal øges ved at undersøge og forbedre 
sunde forbindelser i planter (f.eks. 
sekundære stofskifteprodukter) og 
dyrkede planters sundhedstilstand.
Kostmæssige løsninger og nyskabelser, der 
fører til øget sundhed og velvære, vil blive 
udpeget. Kemisk og mikrobiel forurening 
af fødevarer og foder samt 
eksponeringsrisici vil blive vurderet, 
overvåget, kontrolleret og sporet gennem 
hele fødevare- og 
drikkevandsforsyningskæden fra 
produktion og oplagring til forarbejdning, 
emballering, distribution, catering og 
tilberedning i hjemmene. Nyskabelser med 
hensyn til fødevaresikkerhed, forbedrede 
værktøjer til underretning om risici og 
bedre standarder for fødevaresikkerhed vil 
føre til øget forbrugertillid og -beskyttelse i 
Europa. Forbedrede standarder for 
fødevaresikkerhed på globalt plan vil også 
bidrage til at styrke den europæiske 
fødevareindustris konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2.2 – nr. 2.2.3 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Foder- og fødevareindustriens behov for at 
tackle det sociale, miljømæssige, 
klimamæssige og økonomiske skifte fra 
lokalt til globalt vil blive behandlet på alle 
trin i foder- og fødevareproduktionskæden, 
også hvad angår fødevaredesign, 
forarbejdning, emballering, processtyring, 
reduktion af affaldsmængden, udnyttelse af 
biprodukter og forsvarlig brug eller 
bortskaffelse af biprodukter fra dyr. Der vil 
blive skabt innovative og bæredygtige, 
ressourceeffektive processer og 

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

ressourceeffektive processer og 
diversificerede, sikre og økonomisk 
overkommelige produkter af høj kvalitet. 
Dette vil styrke innovationspotentialet i 
den europæiske fødevareforsyningskæde, 
øge dens konkurrenceevne, skabe 
økonomisk vækst og beskæftigelse samt 
gøre det muligt for den europæiske 
fødevareindustri at tilpasse sig 
forandringerne. Blandt andre aspekter, som 
skal behandles, kan nævnes sporbarhed, 
logistik og tjenester, samfundsøkonomiske 
faktorer, fødevarekædens modstandskraft 
over for miljø- og klimamæssige risici 
samt behovet for at begrænse den negative 
miljøvirkning af aktiviteter i forbindelse 
med fødevarekæden, kostomlægninger og 
ændrede produktionssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 166
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2.3 – nr. 2.3.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Akvakultur rummer et stort potentiale med 
hensyn til at udvikle sunde, sikre og 
konkurrencedygtige produkter, som 
skræddersys til forbrugernes behov og 
præferencer, og med hensyn til 
miljøtjenester (bioremediering, forvaltning 
af landjord og vand osv.) og 
energiproduktion. Dette potentiale skal 
realiseres fuldt ud i Europa. Vores viden og 
teknologier vil derfor blive styrket, hvad 
angår alle aspekter ved opdræt af 
etablerede arter og diversificering til nye 
arter under hensyntagen til samspillet 
mellem akvakulturen og de marine 
økosystemer samt indvirkningen fra 
klimaforandringerne, og hvordan sektoren 
kan tilpasse sig dem. Innovationen vil også 

Akvakultur rummer et stort potentiale med 
hensyn til at udvikle sunde, sikre og 
konkurrencedygtige produkter, som 
skræddersys til forbrugernes behov og 
præferencer, og med hensyn til 
miljøtjenester (bioremediering, forvaltning 
af landjord og vand osv.) og 
energiproduktion. Dette potentiale skal 
realiseres fuldt ud i Europa. Vores viden og 
teknologier vil derfor blive styrket, hvad 
angår alle aspekter ved opdræt af 
etablerede arter og diversificering til nye 
arter under hensyntagen til samspillet 
mellem akvakulturen og de marine 
økosystemer samt indvirkningen fra 
klimaforandringerne, og hvordan sektoren
bedst kan tilpasse sig dem. Innovationen 
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blive fremmet med henblik på bæredygtige 
produktionssystemer ved indre vandveje, i 
kystzoner og offshore. Desuden vil der 
blive lagt vægt på at forstå sektorens 
sociale og økonomiske dimensioner for at 
understøtte omkostnings- og energieffektiv
produktion, der matcher markedets og 
kundernes behov og samtidig sikrer både 
konkurrenceevne og attraktive muligheder 
for investorer og producenter.

vil også blive fremmet med henblik på 
bæredygtige produktionssystemer ved 
indre vandveje, i kystzoner og offshore. 
Desuden vil der blive lagt vægt på at forstå 
sektorens sociale og økonomiske 
dimensioner for at understøtte 
omkostnings- og energieffektiv produktion, 
der matcher markedets og kundernes behov 
og samtidig sikrer både konkurrenceevne 
og attraktive muligheder for investorer og 
producenter.

Or. en

Ændringsforslag 167
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2.3 – nr. 2.3.3 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Mere end 90 % af den marine 
biodiversitet er fortsat ikke udforsket, så 
der er meget store muligheder for at 
opdage nye arter og applikationer på 
området for marine bioteknologier, som 
ventes at skabe en årlig vækst på 10 % i 
denne sektor. Der vil blive ydet støtte til 
yderligere udforskning og udnyttelse af 
det store potentiale, der ligger i den 
marine biodiversitet og biomasse, for at 
frembringe flere nyskabende processer, 
produkter og tjenester på markederne, 
som kan finde anvendelse på områder 
som kemisk industri og materialeindustri,
lægemiddelindustri, fiskeri og akvakultur, 
energiforsyning og kosmetik.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 168
Cristina Gutiérrez-Cortines



PE492.615v02-00 32/57 AM\906857DA.doc

DA

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2.4 – nr. 2.4.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Der vil blive ydet støtte til aktiviteter, der 
skal fremme bæredygtige bioprodukter og 
mellemprodukter samt 
bioenergi/biobrændstoffer, og fokus vil 
primært ligge på en kaskademetode, der 
prioriterer frembringelse af produkter med 
høj merværdi. Der vil blive udviklet 
teknologier og strategier, som skal sikre 
forsyningen af råstoffer. Ved at udvide
viften af former for biomasse til brug i 
bioraffinaderier af anden og tredje 
generation, herunder produkter fra 
skovbrug, bioaffald og industrielle 
biprodukter, vil vi bidrage til at undgå 
konflikter mellem fødevarer og 
brændstoffer og understøtte den 
økonomiske udvikling i land- og 
kystområderne i Unionen.

Der vil blive ydet støtte til aktiviteter, der 
skal fremme bæredygtige bioprodukter og 
mellemprodukter samt 
bioenergi/biobrændstoffer, og fokus vil 
primært ligge på en kaskademetode, der 
prioriterer frembringelse af produkter med 
høj merværdi. Der vil blive udviklet 
teknologier og strategier, som skal sikre 
forsyningen af råstoffer. Ved at udvide
tilgængeligheden samt viften af former for
og egenskaber ved biomasse til brug i 
bioraffinaderier af anden og tredje 
generation, herunder produkter fra
landbrug, havebrug, skovbrug, bioaffald 
og industrielle biprodukter, vil vi bidrage 
til at undgå konflikter mellem fødevarer og 
brændstoffer og understøtte den 
økonomiske udvikling i land- og 
kystområderne i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 169
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3.1 – nr. 3.1.1 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Hvis vi skal nedbringe energiforbruget og 
slippe af med energiaffaldet samtidig med, 
at vi tilvejebringer de tjenester, som 
samfundet og økonomien har behov for, 
skal vi ikke kun bringe flere effektive, 
omkostningsmæssigt konkurrencedygtige, 
miljøvenlige og mere intelligente produkter 
og tjenester ud på massemarkedet, men 
også integrere komponenter og enheder 
således, at de i samarbejde optimerer den 
samlede udnyttelse af energien i bygninger, 

Hvis vi skal forbedre energieffektiviteten
og slippe af med energiaffaldet samtidig 
med, at vi tilvejebringer de tjenester, som 
samfundet og økonomien har behov for, 
skal vi ikke kun bringe flere effektive, 
omkostningsmæssigt konkurrencedygtige, 
miljøvenlige og mere intelligente produkter 
og tjenester ud på massemarkedet, men 
også integrere komponenter og enheder 
således, at de i samarbejde optimerer den 
samlede udnyttelse af energien i bygninger, 



AM\906857DA.doc 33/57 PE492.615v02-00

DA

tjenester og industrien. tjenester og industrien.

Or. it

Ændringsforslag 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3.1 – nr. 3.1.3 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Byområderne er blandt de største 
forbrugere af energi i EU, og de udleder en 
tilsvarende stor andel af drivhusgasserne, 
idet de samtidig forårsager megen 
luftforurening. Samtidig påvirkes 
byområderne af stadig dårligere luftkvalitet 
og klimaforandringer, og de er nødt til at 
udvikle deres egne strategier for afbødning 
og tilpasning. For at sikre overgangen til et 
kulstoffattigt samfund er det derfor 
afgørende at finde innovative 
energiløsninger (energieffektivitet, 
systemer til elforsyning, opvarmning og 
afkøling), som integreres med løsninger 
inden for transport, affald, vandbehandling 
og ikt til gavn for byområderne. Der er 
brug for målrettede initiativer til støtte for 
en konvergens af de industrielle 
værdikæder inden for energi-, transport- og 
ikt-sektoren med henblik på intelligente 
applikationer til byområder. Samtidig skal 
nye teknologiske, organisationsmæssige, 
planlægningsmæssige og 
forretningsrelaterede modeller udvikles og 
afprøves i stor målestok afhængigt af 
behovene og midlerne i byerne og 
lokalsamfundene. Der er desuden behov 
for forskning for at forstå de sociale, 
økonomiske og kulturelle spørgsmål, der 
rejses ved denne overgang.

Byområderne er blandt de største 
forbrugere af energi i EU, og de udleder en 
tilsvarende stor andel af drivhusgasserne, 
idet de samtidig forårsager megen 
luftforurening. I den sammenhæng er der 
behov for at fremme integrerede 
systemiske byudviklingsstrategier, der 
tager højde for energieffektivitet, 
tilgængelighed, grønne områder, 
tilpasning af habitater og social 
integration. Samtidig påvirkes 
byområderne af stadig dårligere luftkvalitet 
og klimaforandringer, og de er nødt til at 
udvikle deres egne strategier for afbødning 
og tilpasning. For at sikre overgangen til et 
kulstoffattigt samfund er det derfor 
afgørende at finde innovative 
energiløsninger (energieffektivitet, 
systemer til elforsyning, opvarmning og 
afkøling), som integreres med løsninger 
inden for transport, affald, vandbehandling 
og ikt til gavn for byområderne. Der er 
brug for målrettede initiativer til støtte for 
en konvergens af de industrielle 
værdikæder inden for energi-, transport- og 
ikt-sektoren med henblik på intelligente 
applikationer til byområder. Samtidig skal 
nye teknologiske, organisationsmæssige, 
planlægningsmæssige og 
forretningsrelaterede modeller udvikles og 
afprøves i stor målestok afhængigt af 
behovene og midlerne i byerne og 
lokalsamfundene. Der er desuden behov 
for forskning for at forstå de sociale, 
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økonomiske og kulturelle spørgsmål, der 
rejses ved denne overgang.

Or. en

Ændringsforslag 171
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion. Det er navnlig 
vigtigt:

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant for at gøre dem 
prismæssigt overkommelige og
konkurrencedygtige, og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion. Det er navnlig 
vigtigt:

Or. it

Ændringsforslag 172
Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
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for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion. Det er navnlig 
vigtigt:

for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion samt for at 
udvikle omkostningseffektive 
energilagringsmetoder. Det er navnlig 
vigtigt:

Or. en

Ændringsforslag 173
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3.2 – nr. 3.2.1 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Målet på området for vindenergi er at 
nedbringe omkostningerne ved 
elproduktion på land og offshore med op til 
omkring 20 % i 2020 sammenlignet med 
2010, at producere en stadig større andel 
offshore og at muliggøre ordentlig 
integration i elnettet. Fokus vil være rettet 
mod udvikling, afprøvning og 
demonstration af næste generation af 
systemer til omdannelse af vindenergi i 
større målestok og med højere 
udnyttelseseffektivitet og øget 
tilgængelighed både på land og offshore
(også i fjerne områder og under krævende 
vejrforhold) samt nye processer til 
serieproduktion.

Målet på området for vindenergi er at 
nedbringe omkostningerne ved 
elproduktion på land og offshore med op til 
omkring 20 % i 2020 sammenlignet med 
2010, at producere en stadig større andel 
offshore og at muliggøre ordentlig 
integration i elnettet. Fokus vil være rettet 
mod udvikling, afprøvning og 
demonstration af næste generation af 
systemer til omdannelse af vindenergi i 
større målestok og med højere 
udnyttelseseffektivitet og øget 
tilgængelighed både på land og offshore
(også i fjerne områder og under krævende 
vejrforhold) samt nye processer til 
serieproduktion. For at opnå et klarere 
billede af, hvorvidt vindenergi kan opfylde 
dette mål, vil der blive oprettet en særskilt 
budgetpost for europæiske 
industriinitiativer for vindenergi under 
SET-planen.

Or. it
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Ændringsforslag 174
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3.2 – nr. 3.2.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Omkostningerne ved udnyttelse af 
solenergi (fotovoltaik og koncentreret 
solenergi) skal være halveret i 2020 
sammenlignet med 2010, hvis denne 
energiform skal vinde andele på 
elmarkedet.

Omkostningerne ved udnyttelse af 
solenergi (fotovoltaik og koncentreret 
solenergi) skal være mindst halveret i 2020 
sammenlignet med 2010, hvis denne 
energiform skal vinde andele på 
elmarkedet.

Or. it

Ændringsforslag 175
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3.2 – nr. 3.2.2 – afsnit 2

Rådets udkast Ændringsforslag

På området for fotovoltaik vil dette kræve 
langsigtet forskning i nye koncepter og 
systemer samt demonstration og 
afprøvning af masseproduktion med 
henblik på udbredelse i stor målestok.

På området for fotovoltaik vil dette kræve 
langsigtet forskning i nye koncepter og 
systemer samt demonstration og 
afprøvning af fordelene ved
masseproduktion med henblik på 
udbredelse i stor målestok til en 
overkommelig og konkurrencedygtig pris.

Or. it

Ændringsforslag 176
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3.2 – nr. 3.2.2 – afsnit 2

Rådets udkast Ændringsforslag

På området for fotovoltaik vil dette kræve På området for fotovoltaik vil dette kræve 
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langsigtet forskning i nye koncepter og 
systemer samt demonstration og 
afprøvning af masseproduktion med 
henblik på udbredelse i stor målestok.

forskning i nye koncepter og systemer samt 
demonstration og afprøvning af 
masseproduktion med henblik på 
udbredelse i stor målestok.

Or. en

Begrundelse

Hvis det er meningen at ovennævnte mål skal nås inden 2020, så kan vi ikke tale om 
"langsigtet" forskning.

Ændringsforslag 177
Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3.2 – nr. 3.2.2 – afsnit 3

Rådets udkast Ændringsforslag

Hvad angår koncentreret solenergi, vil 
fokus være rettet mod at udvikle metoder 
til at øge effektiviteten og nedbringe 
omkostningerne og miljøpåvirkningen, 
hvilket vil muliggøre industriel opskalering 
af demonstrerede teknologier ved at opføre 
nyskabende kraftværker. Løsningsforslag 
til effektivt at kombinere produktion af 
solbaseret elektricitet med afsaltning af 
vand vil blive afprøvet.

Hvad angår koncentreret solenergi, vil 
fokus være rettet mod at udvikle metoder 
til at øge effektiviteten og nedbringe 
omkostningerne og miljøpåvirkningen, 
hvilket vil muliggøre industriel opskalering 
af demonstrerede teknologier ved at opføre 
nyskabende kraftværker. Løsningsforslag 
til effektivt at kombinere produktion af 
solbaseret elektricitet med afsaltning af 
vand vil blive afprøvet. Løsninger til 
effektivt at lagre solenergi vil også blive 
afprøvet.

Or. en

Ændringsforslag 178
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3.2 – nr. 3.2.2 – afsnit 3 a (nyt)

Rådets udkast Ændringsforslag

For at opnå et klarere billede af, hvorvidt 
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solenergi kan opfylde de mål, der er 
opstillet, vil der blive oprettet en særskilt 
budgetpost for europæiske 
industriinitiativer for solenergi under 
SET-planen.

Or. it

Ændringsforslag 179
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3.2 – nr. 3.2.3

Rådets udkast Ændringsforslag

3.2.3. at udvikle konkurrencedygtige og 
miljømæssigt sikre teknologier til 
opsamling, transport og lagring af CO2

udgår

Opsamling, transport og lagring af CO2
(CCS) er en vigtig mulighed, som skal 
udbredes på verdensplan på kommercielle 
vilkår for at klare den udfordring, der 
ligger i at sikre en kulstoffattig el-
produktionsindustri i 2050. Målet er at 
minimere ekstraomkostningerne ved CCS 
i energisektoren for kul- og gasfyrede 
kraftanlæg sammenlignet med tilsvarende 
anlæg uden CCS og energiintensive 
industrielle anlæg.
Der vil navnlig blive ydet støtte til at 
demonstrere hele CCS-kæden for en 
repræsentativ vifte af forskellige 
teknologier til opsamling, transport og 
lagring. Dette vil blive ledsaget af 
forskning i videreudvikling af 
teknologierne og frembringelse af mere 
konkurrencedygtige 
opsamlingsteknologier, forbedrede 
komponenter, integrerede systemer og 
processer, forsvarlig geologisk oplagring 
og rationelle løsninger med hensyn til 
genanvendelse af opsamlet CO2 i stor 
målestok for at muliggøre kommerciel 
udbredelse af CCS-teknologier til 
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kraftværker, der anvender fossile 
brændstoffer, og andre kulstofintensive 
industrier, som sættes i drift efter 2020.

Or. it

Ændringsforslag 180
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3.2 – nr. 3.2.4 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Jordvarme, vandkraft og havenergi kan 
sammen med andre vedvarende 
energikilder bidrage til at nedbringe CO2-
udledningerne fra Europas energiforsyning 
og samtidig gøre den mere fleksibel, hvad 
angår variabel produktion og anvendelse af 
energi. Målet er at gøre 
omkostningseffektive og bæredygtige 
teknologier kommercielt modne og derved 
muliggøre udbredelse i stor målestok på 
industrielt plan, herunder integration i 
energinettet. Havenergi fra tidevand, 
havstrømme eller bølger er en forudsigelig 
energiform helt uden emissioner. 
Forskningsaktiviteterne bør omfatte 
innovativ laboratorieskala-forskning i 
billige og pålidelige komponenter og 
materialer i et højkorrosivt foulingmiljø og 
demonstrationsprojekter under de 
forskellige forhold, der findes i de 
europæiske farvande.

Jordvarme, vandkraft og havenergi kan 
sammen med andre vedvarende 
energikilder bidrage til at nedbringe CO2-
udledningerne fra Europas energiforsyning 
og samtidig gøre den mere fleksibel, hvad 
angår variabel produktion og anvendelse af 
energi. Målet er at gøre 
omkostningseffektive og bæredygtige 
teknologier kommercielt modne og derved 
muliggøre udbredelse i stor målestok på 
industrielt plan, herunder integration i 
energinettet. Havenergi fra tidevand, 
havstrømme eller bølger er en forudsigelig 
energiform helt uden emissioner. 
Forskningsaktiviteterne bør omfatte 
innovativ laboratorieskala-forskning i 
billige og pålidelige komponenter og 
materialer i et højkorrosivt foulingmiljø og 
demonstrationsprojekter under de 
forskellige forhold, der findes i de 
europæiske farvande. For at opnå et 
klarere billede af, hvorvidt vandkraft, 
jordvarme og havenergi samt den øvrige 
vedvarende energi kan opfylde de mål, der 
er opstillet, vil der blive oprettet en 
særskilt budgetpost for europæiske 
industriinitiativer for denne energi under 
SET-planen.

Or. it
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Ændringsforslag 181
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3.3 – nr. 3.3.1 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Målsætningen for bioenergi er at modne de 
mest lovende teknologier rent kommercielt, 
så vi kan opnå bæredygtig 
storskalaproduktion af avancerede 
andengenerationsbiobrændstoffer i 
forskellige værdikæder til transport og 
højeffektiv kraftvarmeproduktion på basis 
af biomasse under hensyntagen til CCS. 
Målet er at udvikle og demonstrere 
teknologien i forhold til diverse 
anvendelser af bioenergi i forskellig 
målestok, idet vi tager hensyn til forskelle 
med hensyn til geografiske og klimatiske 
forhold samt logistiske begrænsninger. I 
den mere langsigtede forskning vil vi 
understøtte udviklingen af en bæredygtig 
bioenergiindustri ud over 2020. Disse 
aktiviteter vil supplere forudgående 
forskning (i råbrændstof, bioressourcer) og 
efterfølgende forskning (i integration i 
bilparker), som gennemføres vedrørende 
andre relevante samfundsmæssige 
udfordringer.

Målsætningen for bioenergi er at modne de 
mest lovende teknologier rent kommercielt, 
så vi kan opnå bæredygtig 
storskalaproduktion af avancerede 
andengenerationsbiobrændstoffer i 
forskellige værdikæder til transport og 
højeffektiv kraftvarmeproduktion på basis 
af biomasse. Målet er at udvikle og 
demonstrere teknologien i forhold til 
diverse anvendelser af bioenergi i 
forskellig målestok, idet vi tager hensyn til 
forskelle med hensyn til geografiske og 
klimatiske forhold samt logistiske 
begrænsninger. I den mere langsigtede 
forskning vil vi understøtte udviklingen af 
en bæredygtig bioenergiindustri ud over 
2020. Disse aktiviteter vil supplere 
forudgående forskning (i råbrændstof, 
bioressourcer) og efterfølgende forskning
(i integration i bilparker), som 
gennemføres vedrørende andre relevante 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. it

Ændringsforslag 182
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3.3 – nr. 3.3.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Brændselsceller og brint har et stort 
potentiale til at bidrage til tacklingen af de 
energimæssige udfordringer, som Europa 
står over for. Hvis disse teknologier skal 

Brændselsceller og brint har et stort 
potentiale til at bidrage til tacklingen af de 
energimæssige udfordringer, som Europa 
står over for. Hvis disse teknologier skal 
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gøres konkurrencedygtige, skal 
omkostningerne nedbringes væsentligt. For 
eksempel vil omkostningerne til 
brændselscellesystemer til transport skulle 
nedbringes med en faktor 10 i løbet af de 
næste 10 år. For at opnå dette vil der blive 
ydet støtte til større projekter vedrørende 
demonstration og prækommerciel 
ibrugtagning af bærbart og fast udstyr samt 
udstyr til transportformål og relaterede 
tjenester. Desuden vil der blive ydet støtte 
til langsigtet forskning og 
teknologiudvikling med henblik på at 
opbygge en konkurrencedygtig 
brændselscellekæde og en bæredygtig 
brintproduktion og -infrastruktur i EU. Der 
er behov for et stærkt nationalt og 
internationalt samarbejde for at opnå 
gennembrud på markedet i tilstrækkeligt 
omfang, herunder udarbejdelse af 
hensigtsmæssige standarder.

gøres konkurrencedygtige, skal 
omkostningerne nedbringes væsentligt. For
eksempel vil omkostningerne til 
brændselscellesystemer til transport skulle 
nedbringes med en faktor på mindst 10 i 
løbet af de næste 10 år. For at opnå dette 
vil der blive ydet støtte til større projekter 
vedrørende demonstration og 
prækommerciel ibrugtagning af bærbart og 
fast udstyr samt udstyr til transportformål 
og relaterede tjenester. Desuden vil der 
blive ydet støtte til langsigtet forskning og 
teknologiudvikling med henblik på at 
opbygge en konkurrencedygtig 
brændselscellekæde og en bæredygtig 
brintproduktion og -infrastruktur i EU. Der 
er behov for et stærkt nationalt og 
internationalt samarbejde for at opnå 
gennembrud på markedet i tilstrækkeligt 
omfang, herunder udarbejdelse af 
hensigtsmæssige standarder.

Or. it

Ændringsforslag 183
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 4.1 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

EU har opstillet et politisk mål om at 
nedbringe CO2-udledningen med 60 % i 
2050. Målet er at halvere brugen af biler, 
der kører på traditionelt brændstof, i 
byerne og opnå en stort set CO2-fri 
bylogistik i de større bycentre i 2030. I 
luftfarten skal kulstoffattige brændstoffer 
udgøre 40 % i 2050, og CO2-
udledningerne fra brændselsolie til skibe 
skal reduceres med 40 % i 2050.

udgår

Or. it
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Begrundelse

Som navnet antyder dækker rammeprogrammet kun perioden indtil 2020. Derfor giver det 
ikke nogen mening at henvise til mulige fremtidige scenarier for efterfølgende årtier.

Ændringsforslag 184
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 4.1 – afsnit 2

Rådets udkast Ændringsforslag

Forskning og innovation vil yde et 
væsentligt bidrag til udvikling og 
anvendelse af de nødvendige løsninger til 
alle transportformer, som vil skære kraftigt 
i transportsektorens udledninger, der 
skader miljøet (såsom CO2, NOx og SOx) 
og gøre sektoren mindre afhængig af 
fossile brændstoffer, hvorved vi kan 
mindske dens indvirkning på 
biodiversiteten og bidrage til at bevare 
naturressourcerne.

Forskning og innovation vil yde et 
væsentligt bidrag til udvikling og 
anvendelse af de nødvendige løsninger til 
alle transportformer, som til 
konkurrencedygtige markedspriser vil 
skære kraftigt i transportsektorens 
udledninger, der skader miljøet (såsom 
CO2, NOx og SOx) og gøre sektoren mindre 
afhængig af fossile brændstoffer, hvorved 
vi kan mindske dens indvirkning på 
biodiversiteten og bidrage til at bevare 
naturressourcerne.

Or. it

Ændringsforslag 185
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 4.1 – afsnit 3 – nr. 4.1.1 – litra a

Rådets udkast Ændringsforslag

(a) Det er vigtigt at udvikle og fremskynde 
anvendelsen af renere 
fremdriftsteknologier for at kunne mindske 
eller fjerne CO2-udledningen og anden 
forurening fra transporten. Det er 
nødvendigt med nye og innovative 
løsninger, der bygger på elmotorer og 
batterier, brændselsceller og 

(a) Det er vigtigt at udvikle og fremskynde 
anvendelsen af renere 
fremdriftsteknologier for at kunne mindske 
eller fjerne CO2-udledningen og anden 
forurening fra transporten. Det er 
nødvendigt med nye og innovative 
løsninger til konkurrencedygtige 
markedspriser, der bygger på elmotorer og 
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hybridfremdrift. Teknologiske gennembrud 
vil desuden bidrage til at gøre de 
traditionelle fremdriftssystemer mere 
miljøvenlige.

batterier, brændselsceller og 
hybridfremdrift. Teknologiske gennembrud 
vil desuden bidrage til at gøre de 
traditionelle fremdriftssystemer mere 
miljøvenlige.

Or. it

Ændringsforslag 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – titel

Rådets udkast Ændringsforslag

5. Klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råvareforsyning

5. Klima- og vandindsats, 
ressourceeffektivitet og råvareforsyning

Or. en

Ændringsforslag 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5.1 – nr. 5.1.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Vi har ikke tilstrækkelig viden om 
samfundets og økonomiens evne til at 
tilpasse sig klimaforandringerne. For at 
sikre effektive, rimelige og socialt 
acceptable foranstaltninger til fremme af et 
miljø og et samfund, der kan modstå 
klimaforandringerne, er der behov for en 
integreret analyse af aktuelle og fremtidige 
konsekvenser, sårbarheder, 
befolkningseksponeringer, risici, 
omkostninger og muligheder i forbindelse 
med klimavariationerne og -ændringerne 
under hensyntagen til ekstreme hændelser 
og relaterede klimaafledte farer og 
gentagelser af disse. Denne analyse vil 

Vi har ikke tilstrækkelig viden om 
samfundets og økonomiens evne til at 
tilpasse sig klimaforandringerne. For at 
sikre effektive, rimelige og socialt 
acceptable foranstaltninger til fremme af et 
miljø og et samfund, der kan modstå 
klimaforandringerne, er der behov for en 
integreret analyse af aktuelle og fremtidige 
konsekvenser, sårbarheder, 
befolkningseksponeringer, risici, 
omkostninger og muligheder i forbindelse 
med klimavariationerne og -ændringerne 
under hensyntagen til ekstreme hændelser 
og relaterede klimaafledte farer og 
gentagelser af disse. Denne analyse vil 
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også omfatte klimaforandringernes 
konsekvenser for biodiversiteten, 
økosystemerne og økosystemtjenesterne, 
infrastrukturerne samt de økonomiske 
ressourcer og naturressourcerne. Der vil 
blive lagt vægt på de mest værdifulde 
naturlige økosystemer og bebyggede 
miljøer samt centrale samfundsmæssige, 
kulturelle og økonomiske sektorer i hele 
Europa. Ved aktionerne vil man undersøge 
de konsekvenser og stadig større risici for 
menneskers sundhed, der stammer fra 
klimaforandringerne og de øgede 
koncentrationer af drivhusgasser i 
atmosfæren. Gennem forskning vil man 
vurdere innovative, retfærdigt fordelte og 
omkostningseffektive former for tilpasning 
til klimaforandringerne, herunder 
beskyttelse og tilpasning af 
naturressourcerne og økosystemerne, og 
virkningerne af disse for at sikre oplysning 
og understøtte udviklingen og 
gennemførelsen af dem på alle niveauer i 
alle skalaer. Her vil der også blive taget 
hensyn til de potentielle virkninger, 
omkostninger og risici ved mulighederne 
for "geo-engineering". De komplekse 
indbyrdes sammenhænge, konflikter og 
synergier ved politikker vedrørende 
tilpasning og risikoforebyggelse med andre 
klima- og sektorspecifikke politikker vil 
blive undersøgt, herunder indvirkningen på 
beskæftigelsen og sårbare gruppers 
levestandard.

også omfatte klimaforandringernes 
konsekvenser for biodiversiteten, 
økosystemerne og økosystemtjenesterne, 
infrastrukturerne samt de økonomiske 
ressourcer og naturressourcerne. Der vil 
blive lagt vægt på de mest værdifulde 
naturlige økosystemer, arkæologiske 
områder, bebyggede miljøer og 
bylandslaber og arv samt kulturelle 
ressourcer, centrale samfundsmæssige, 
kulturelle og økonomiske sektorer i hele 
Europa. Ved aktionerne vil man undersøge 
de konsekvenser og stadig større risici for 
menneskers sundhed, der stammer fra 
klimaforandringerne og de øgede 
koncentrationer af drivhusgasser i 
atmosfæren. Gennem forskning vil man 
vurdere innovative, retfærdigt fordelte og 
omkostningseffektive former for tilpasning 
til klimaforandringerne, herunder 
beskyttelse og tilpasning af 
naturressourcerne og økosystemerne, og 
virkningerne af disse for at sikre oplysning 
og understøtte udviklingen og 
gennemførelsen af dem på alle niveauer i 
alle skalaer. Her vil der også blive taget 
hensyn til de potentielle virkninger, 
omkostninger og risici ved mulighederne 
for "geo-engineering". De komplekse 
indbyrdes sammenhænge, konflikter og 
synergier ved politikker vedrørende 
tilpasning og risikoforebyggelse med andre 
klima- og sektorspecifikke politikker vil 
blive undersøgt, herunder indvirkningen på 
beskæftigelsen og sårbare gruppers 
levestandard.

Or. en

Ændringsforslag 188
Julie Girling

Forslag til afgørelse
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Bilag I – stk. 5 – punkt 5.1 – nr. 5.1.3 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Unionens overgang til en 
konkurrencedygtig, ressourceeffektiv og 
klimaforandringsresistent økonomi i 2050 
kræver, at vi udarbejder effektive, 
langsigtede lavemissionsstrategier og gør 
store fremskridt, hvad angår innovation. 
Gennem forskning vil vi vurdere de 
miljømæssige og socioøkonomiske risici, 
muligheder og følgevirkninger af de 
foranstaltninger, som vi kan træffe for at 
afbøde klimaforandringerne. Forskningen 
vil understøtte udvikling og validering af 
nye modeller for samspillet mellem klima, 
energi og økonomi under hensyntagen til 
økonomiske instrumenter og relevante 
eksterne virkninger. Formålet er at afprøve 
de tilgængelige afbødningspolitikker og 
lavemissionsteknologier i forskellig 
målestok til brug for de vigtigste sektorer i 
samfundet og økonomien på EU-plan og 
globalt plan. Aktionerne vil lette 
teknologisk, institutionel og 
socioøkonomisk innovation ved at styrke 
forbindelserne mellem forskning og 
anvendelse og blandt iværksættere, 
slutbrugere, forskere og videninstitutioner.

Unionens overgang til en 
konkurrencedygtig, ressourceeffektiv og 
klimaforandringsresistent økonomi i 2050 
kræver, at vi udarbejder effektive, 
langsigtede lavemissionsstrategier og gør 
store fremskridt, hvad angår innovation. 
Gennem forskning vil vi vurdere de 
miljømæssige og socioøkonomiske risici, 
muligheder og følgevirkninger af de 
foranstaltninger, som vi kan træffe for at 
afbøde klimaforandringerne. Forskningen, 
der fokuserer på nedbringelse af CO2-
emissioner, bør altid tage hensyn til, at 
problemet er af hastende karakter, og tage 
højde for både standardernes kvalitet og 
hvor hurtigt der gøres en indsats.
Forskningen vil understøtte udvikling og 
validering af nye modeller for samspillet 
mellem klima, energi og økonomi under 
hensyntagen til økonomiske instrumenter 
og relevante eksterne virkninger. Formålet 
er at afprøve de tilgængelige 
afbødningspolitikker og 
lavemissionsteknologier i forskellig 
målestok til brug for de vigtigste sektorer i 
samfundet og økonomien på EU-plan og 
globalt plan. Aktionerne vil lette 
teknologisk, institutionel og 
socioøkonomisk innovation ved at styrke 
forbindelserne mellem forskning og 
anvendelse og blandt iværksættere, 
slutbrugere, forskere og videninstitutioner.

Or. en

Ændringsforslag 189
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
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Bilag I – stk. 5 – punkt 5.1 – nr. 5.1.3 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets udkast Ændringsforslag

Klimaforandringer og 
vandforvaltningsproblemer.
Emnet klimaforandringer bør forbindes 
med vandforvaltningsproblemer. I 
fremtiden vil de store udfordringer for 
vandforskning primært opstå som følge af 
nødvendigheden af i stigende grad at se 
på emnet i forbindelse med spørgsmål om
globale forandringer, klimaforandringer, 
den stigende geopolitiske betydning samt 
energi- og sundhedsaspekter.
Vandressourcer bør ses og forvaltes 
holistisk. Dette omfatter naturregioner og 
økologiske spørgsmål, en forståelse for 
økosystemtjenester som en proces, 
beskyttelse af drikkevandskvalitet og 
forskellige politiske systemer og 
institutionelle strukturer.
Videngrundlaget bør omfatte begrebet 
"miljøstrømme" og tage højde for de 
økosystemfunktioner, der forsynes med 
vand; understreger behovet for at tage 
højde for, at ændringer i vandets kredsløb 
afhænger af habitat, og at dette har 
indflydelse på procentdelen af vand, der 
genbruges.

Or. en

Ændringsforslag 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 5 – punkt 5.1 – nr. 5.1.3 a (nyt)

Rådets udkast Ændringsforslag

5.1.3a. Det er væsentligt at undersøge de
regionale virkninger af klimaforandringer 
på økosystemet, vandressourcer, landbrug 
og skovbrug, for at analysere deres 
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indvirkning på menneskers liv, sundhed 
og andre samfundsøkonomiske 
spørgsmål, men også at undersøge globale 
forandringers direkte og indirekte 
påvirkning af økosystemets dynamik og 
kapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 5 – punkt 5.2 – nr. 5.2.1 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Gennem vores handlinger risikerer vi at 
udløse uoprettelige miljømæssige 
ændringer, der forrykker økosystemernes 
balance. Det er afgørende at foregribe disse 
risici ved at vurdere, overvåge og forudsige 
indvirkningerne fra menneskelige 
aktiviteter på miljøet og de miljømæssige 
ændringers konsekvenser for menneskers 
velbefindende. Forskning i 
havøkosystemerne (lige fra kystzoner til 
dybhavet) og økosystemerne i ferskvandet, 
jorden og byerne, herunder de 
økosystemer, der er afhængige af 
grundvandet, vil øge vores indsigt i det 
komplekse samspil mellem 
naturressourcerne og de sociale, 
økonomiske, og økologiske systemer, bl.a. 
naturlige tærskelværdier, og de 
menneskelige og biologiske systemers 
modstandsdygtighed eller skrøbelighed. 
Gennem forskningen vil vi undersøge, 
hvordan økosystemerne fungerer og 
reagerer på menneskeskabte påvirkninger, 
hvordan de kan genoprettes, og hvordan 
dette vil påvirke økonomierne og 
menneskers velbefindende. Desuden vil vi 
forsøge at finde løsninger på de 
ressourcemæssige udfordringer. 
Forskningen vil bidrage til udvikling af 

Gennem vores handlinger risikerer vi at 
udløse uoprettelige miljømæssige 
ændringer, der forrykker økosystemernes 
balance. Det er afgørende at foregribe disse 
risici ved at vurdere, overvåge og forudsige 
indvirkningerne fra menneskelige 
aktiviteter på miljøet og de miljømæssige 
ændringers konsekvenser for menneskers 
velbefindende. Forskning i 
havøkosystemerne (lige fra kystzoner til 
dybhavet) og økosystemerne i ferskvandet, 
jorden og byerne, herunder de 
økosystemer, der er afhængige af 
grundvandet, vil øge vores indsigt i det 
komplekse samspil mellem 
naturressourcerne og de sociale, 
økonomiske, og økologiske systemer, bl.a. 
naturlige tærskelværdier, og de 
menneskelige og biologiske systemers 
modstandsdygtighed eller skrøbelighed. 
Gennem forskningen vil vi undersøge, 
hvordan økosystemerne fungerer og 
reagerer på menneskeskabte påvirkninger, 
hvordan de kan genoprettes, og hvordan 
dette vil påvirke økonomierne og 
menneskers velbefindende. Desuden vil vi 
forsøge at finde løsninger på de 
ressourcemæssige udfordringer.
Innovation er nødvendig for at udfærdige 



PE492.615v02-00 48/57 AM\906857DA.doc

DA

politikker og fremgangsmåder, der sikrer, 
at vores sociale og økonomiske aktiviteter 
forbliver på et niveau, der sikrer, at både 
økosystemerne og biodiversiteten forbliver 
bæredygtige og kan tilpasse sig.

nye modeller af vandforvaltning, der skal
garantere gennemsigtighed. Dette bør 
omfatte: oplysninger om vandets 
oprindelse, ligelig distribution og 
procedurer for salg og anvendelse heraf.
Forskningen vil bidrage til udvikling af 
politikker og fremgangsmåder, der sikrer, 
at vores sociale og økonomiske aktiviteter 
forbliver på et niveau, der sikrer, at både 
økosystemerne og biodiversiteten forbliver 
bæredygtige og kan tilpasse sig.

Or. en

Ændringsforslag 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 5 – punkt 5.2 – nr. 5.2.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

I vores sociale, økonomiske og 
forvaltningsmæssige systemer er der stadig 
behov for, at vi tager hånd om både 
udtømningen af ressourcerne og skaderne 
på økosystemerne. Vores forskning og 
innovation vil understøtte de politiske 
beslutninger, der er nødvendige for at 
forvalte naturressourcerne og 
økosystemerne således, at vi kan undgå 
eller tilpasse os til forstyrrende klima- og 
miljømæssige ændringer og fremme 
institutionelle, økonomiske, 
adfærdsmæssige og teknologiske 
ændringer, der sikrer bæredygtighed. Der 
vil blive lagt vægt på økosystemer og 
økosystemtjenester, der er særlig relevante 
i forhold til vores politik, såsom ferskvand, 
have og oceaner, luftkvalitet, biodiversitet, 
arealanvendelse og jordbund. Vores 
samfunds og økosystemers modstandskraft 
mod katastrofer, herunder naturkatastrofer, 
vil blive styrket ved, at vi bliver bedre til at 
forudsige, varsle og vurdere sårbarheder og 
konsekvenser, bl.a. i forhold til en 

I vores sociale, økonomiske og 
forvaltningsmæssige systemer er der stadig 
behov for, at vi tager hånd om både 
udtømningen af ressourcerne og skaderne 
på økosystemerne. Vores forskning og 
innovation vil understøtte de politiske 
beslutninger, der er nødvendige for at 
forvalte naturressourcerne og 
økosystemerne således, at vi kan undgå 
eller tilpasse os til forstyrrende klima- og 
miljømæssige ændringer og fremme 
institutionelle, økonomiske, 
adfærdsmæssige og teknologiske 
ændringer, der sikrer bæredygtighed. Der 
vil blive lagt vægt på økosystemer og 
økosystemtjenester, der er særlig relevante 
i forhold til vores politik, såsom ferskvand, 
have og oceaner, luftkvalitet, biodiversitet, 
arealanvendelse og jordbund. Vores 
samfunds og økosystemers modstandskraft 
mod katastrofer, herunder naturkatastrofer, 
vil blive styrket ved, at vi bliver bedre til at 
forudsige, varsle og vurdere sårbarheder og 
konsekvenser, bl.a. i forhold til en 
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kombination af flere risici. Forskning og 
innovation vil således understøtte vores 
politikker inden for miljø og 
ressourceeffektivitet og give os løsninger 
vedrørende effektiv, bevisbaseret 
forvaltning inden for sikre grænser. Vi vil 
udvikle nyskabende metoder til at øge 
sammenhængen mellem politikkerne, 
foretage afvejninger og tage hånd om 
interessekonflikter samt øge befolkningens 
bevidsthed om forskningsresultaterne og 
borgernes deltagelse i 
beslutningsprocesserne.

kombination af flere risici. Forskning og 
innovation vil således understøtte vores
politikker inden for miljø og 
ressourceeffektivitet og give os løsninger 
vedrørende effektiv, bevisbaseret 
forvaltning inden for sikre grænser. Vi vil 
udvikle nyskabende metoder til at øge 
sammenhængen mellem politikkerne, 
foretage afvejninger og tage hånd om 
interessekonflikter samt øge befolkningens 
bevidsthed om forskningsresultaterne og 
borgernes deltagelse i 
beslutningsprocesserne. Tilgængelighed og 
produktivitet af alle de væsentlige 
ressourcer skal analyseres i de forskellige 
relevante territoriale størrelsesordener: 
globalt, regionalt og lokalt og de 
forbundne samfundsøkonomiske 
konsekvenser bør analyseres for at 
udarbejde muligheder for politiske 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 193
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 5 – punkt 5.3 – afsnit 3

Rådets udkast Ændringsforslag

Målet med denne aktivitet er derfor at øge 
vores viden om råstoffer og udvikle 
innovative metoder til omkostningseffektiv 
og miljøvenlig udforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug og genvinding af 
råstoffer og til at erstatte dem med 
økonomisk attraktive alternativer med en 
lavere miljøpåvirkning.

Målet med denne aktivitet er derfor at øge 
vores viden om råstoffer og udvikle 
innovative metoder til 
omkostningseffektiv, gennemsigtig og 
miljøvenlig udforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug og genvinding af 
råstoffer og til at erstatte dem med 
økonomisk attraktive alternativer med en 
lavere miljøpåvirkning.

Or. en
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Ændringsforslag 194
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 5 – punkt 5.3 – nr. 5.3.2 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Der er behov for forskning og innovation 
gennem hele råstoffernes livscyklus for at 
sikre økonomisk overkommelig, pålidelig 
og bæredygtig forsyning og forvaltning af 
de råstoffer, der har afgørende betydning 
for Europas industrier. Udvikling og 
anvendelse af økonomisk rentable, socialt 
acceptable og miljøvenlige teknologier til 
udforskning, udvinding og forarbejdning 
vil for alvor fremme effektiv udnyttelse af 
ressourcerne. Herved vil vi også udnytte 
potentialet ved byminer. Nye og 
økonomisk rentable teknologier, 
forretningsmodeller og processer til 
genbrug og genvinding af materialer vil 
desuden bidrage til at mindske Unionens 
afhængighed af primære råstoffer. Dette 
gælder bl.a. behovet for længerevarende 
brug, genbrug og genvinding af høj kvalitet 
og behovet for at nedbringe 
ressourcespildet væsentligt. Der vil blive 
anlagt en tilgang baseret på hele 
livscyklussen fra forsyning af tilgængelige 
råstoffer til udtjente restprodukter, hvor 
man fokuserer på et minimalt energi- og 
ressourcebehov.

Der er behov for forskning og innovation 
gennem hele råstoffernes livscyklus for at 
sikre økonomisk overkommelig, pålidelig 
og bæredygtig forsyning og forvaltning af 
de råstoffer, der har afgørende betydning 
for Europas industrier. Udvikling og 
anvendelse af økonomisk rentable, socialt 
acceptable og miljøvenlige teknologier til 
udforskning, udvinding og forarbejdning 
vil for alvor fremme effektiv udnyttelse af 
ressourcerne. Herved vil vi også udnytte 
potentialet ved byminer. Nye og 
økonomisk rentable teknologier, 
forretningsmodeller og processer til 
genbrug og genvinding af materialer vil 
desuden bidrage til at mindske Unionens 
afhængighed af primære råstoffer. Dette 
gælder bl.a. behovet for længerevarende 
brug, genbrug og genvinding af høj kvalitet 
og behovet for at nedbringe 
ressourcespildet væsentligt. Der vil blive 
anlagt en tilgang baseret på hele 
livscyklussen fra forsyning af tilgængelige 
råstoffer til udtjente restprodukter, hvor 
man fokuserer på et minimalt energi- og 
ressourcebehov og fuldstændig 
gennemsigtighed og sporbarhed.

Or. en

Ændringsforslag 195
Julie Girling

Forslag til afgørelse
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Bilag I – stk. 5 – punkt 5.3 – nr. 5.3.3 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Da det ventes, at der kan opstå mangel på 
visse råstoffer på verdensplan, bl.a. på 
grund af handelsrestriktioner, vil 
bæredygtige erstatninger og alternativer til 
kritiske råstoffer, som har lignende 
egenskaber, blive undersøgt og udviklet. 
Dette vil mindske Unionens afhængighed 
af primære råstoffer og gavne miljøet.

Da det ventes, at der kan opstå mangel på 
visse råstoffer på verdensplan, bl.a. på 
grund af handelsrestriktioner, vil 
bæredygtige erstatninger og alternativer til 
kritiske råstoffer, som har lignende 
egenskaber, blive undersøgt og udviklet. 
Dette vil mindske Unionens afhængighed 
af primære råstoffer og mindske skadelige 
virkninger på miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 196
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 5 – punkt 5.4 – nr. 5.4.1 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Der vil blive ydet støtte til alle former for 
innovation, både inkrementelle og radikale, 
hvor man kombinerer teknologisk, 
organisationsmæssig, samfundsmæssig, 
adfærdsmæssig, forretningsmæssig og 
politikrelateret innovation og øger 
inddragelsen af civilsamfundet. Herved vil 
vi understøtte en mere cirkulær økonomi 
og samtidig mindske miljøpåvirkningerne, 
idet vi tager hensyn til 
boomerangeffekterne på miljøet. Der vil 
bl.a. blive tale om nye former for 
forretningsmodeller, industriel symbiose, 
produkttjenestesystemer, produktdesign og 
fremgangsmåder baseret på hele 
livscyklussen og "vugge til vugge"-
princippet. Målet vil være at øge 
ressourceeffektiviteten ved at mindske 
mængden af input, affald og udledte 
skadelige stoffer i absolutte tal i hele 
værdikæden og at fremme genbrug, 
genvinding og erstatning af ressourcer. 

Der vil blive ydet støtte til alle former for 
innovation, både inkrementelle og radikale, 
hvor man kombinerer teknologisk, 
organisationsmæssig, samfundsmæssig, 
adfærdsmæssig, forretningsmæssig og 
politikrelateret innovation og øger 
inddragelsen af civilsamfundet. Herved vil 
vi understøtte en mere cirkulær økonomi 
og samtidig mindske miljøpåvirkningerne, 
idet vi tager hensyn til 
boomerangeffekterne på miljøet. Der vil 
bl.a. blive tale om nye former for 
forretningsmodeller, industriel symbiose, 
produkttjenestesystemer, produktdesign og 
fremgangsmåder baseret på hele 
livscyklussen og "vugge til vugge"-
princippet. Målet vil være at øge 
ressourceeffektiviteten ved at mindske 
mængden af input, affald og udledte 
skadelige stoffer i absolutte tal i hele 
værdikæden og at fremme genbrug, 
genvinding og erstatning af ressourcer. 
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Fokus vil være rettet mod at lette 
overgangen fra forskning til marked og 
inddrage industrien, navnlig SMV, lige fra 
udvikling af prototyper til markedsføring af 
slutprodukterne. Desuden vil vi gennem 
netværkssamarbejde blandt aktører inden 
for miljøinnovation bestræbe os på at øge 
udvekslingen af viden og skabe en bedre 
sammenhæng mellem udbud og 
efterspørgsel.

Fokus vil være rettet mod at lette 
overgangen fra forskning til marked og 
inddrage industrien, navnlig SMV, lige fra 
udvikling af prototyper til markedsføring af 
slutprodukterne til overkommelige priser. 
Desuden vil vi gennem 
netværkssamarbejde blandt aktører inden 
for miljøinnovation bestræbe os på at øge 
udvekslingen af viden og skabe en bedre 
sammenhæng mellem udbud og 
efterspørgsel.

Or. it

Ændringsforslag 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 5 – punkt 5.5 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Omfattende observations- og 
informationssystemer på miljøområdet er 
afgørende for at sikre de langsigtede data 
og oplysninger, der er nødvendige for at 
klare denne udfordring. Disse systemer vil 
blive anvendt til at vurdere og forudsige 
status og tendenser vedrørende klimaet og 
naturressourcerne, herunder råstoffer, 
økosystemer og økosystemtjenester. 
Systemerne vil også blive brugt til at 
evaluere politikker og muligheder, hvad 
angår kulstoffattige løsninger og afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringerne i 
alle økonomiens sektorer. Information og 
viden fra disse systemer vil blive brugt til 
at fremme intelligent anvendelse af 
strategiske ressourcer, understøtte 
udviklingen af evidensbaserede politikker, 
fremme nye miljø- og klimatjenester og 
udvikle nye muligheder på de globale 
markeder.

Omfattende observations- og 
informationssystemer på miljøområdet er 
afgørende for at sikre de langsigtede data 
og oplysninger, der er nødvendige for at 
klare denne udfordring. Disse systemer vil 
blive anvendt til at vurdere og forudsige 
status og tendenser vedrørende klimaet og 
naturressourcerne, herunder råstoffer, 
økosystemer og økosystemtjenester. 
Systemerne vil også blive brugt til at 
evaluere politikker og muligheder, hvad 
angår kulstoffattige løsninger og afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringerne i 
alle økonomiens sektorer. Information og 
viden fra disse systemer vil blive brugt til 
at fremme intelligent anvendelse af 
strategiske ressourcer, understøtte 
udviklingen af evidensbaserede politikker, 
fremme nye miljø- og klimatjenester, støtte 
digitale teknologier til overvågning, 
opfølgning og forvaltning af 
vandressourcer via satellit og udvikle nye 
muligheder på de globale markeder.
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Or. en

Ændringsforslag 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5.3 a (nyt)

Rådets udkast Ændringsforslag

5.3a. Udvikling af næste generation af
vandsystemer
Der er et presserende behov for 
integrerede vandsystemfornyelser i 
Europa. Vand er en afgørende sektor for 
et sundt samfund, en stærk økonomi og 
grønne økosystemer. Klimaforandringer 
har en stor indvirkning på den 
hydrologiske cyklus, idet de gør dens 
mønstre mere uforudsigelig og væsentligt 
ændrer vores nuværende vandressourcer.
Europa står over for en gammel 
vandinfrastruktur (både spildevand og 
drikkevandsforsyning) og 
vandforvaltningsudfordringer som f.eks. 
en stigende mangel på vand, højere risici 
for oversvømmelse (i byerne), 
vandforurening og en voksende og mere 
specifik efterspørgsel efter vand.
Investeringerne i vandsystemer er høje og 
har et langt afkast.
Forsknings- og innovationsaktiviteterne 
vil blive arrangeret med fokus på by- og 
landområder, industri og tværgående 
emner og vil fokusere på:
5.3.1. At skaffe sikkert vand, der er til 
rådighed for alle til en rimelig pris, 
samtidig med at der sikres tilstrækkeligt 
vand til miljøet.
Vandforvaltning i byerne er under 
stigende pres som følge af yderligere 
urbanisering (over 80 % af befolkningen 
forventes at bo i byområder i EU-landene 
i 2050). Landområder står over for mange 
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udfordringer vedrørende vand til 
landbruget, forebyggelse af forurening og 
sanitet og drikkevandsforsyning. Der er 
brug for en integreret tilgang med 
vandcyklussen som et centralt punkt, hvor 
slutbrugere og interessenter inddrages i at 
løse udfordringerne med hensyn til vand.
5.3.2 At opnå relativ afkobling af 
udtømningen af vandressourcer fra 
niveauet for økonomisk aktivitet i vigtige 
EU-sektorer (herunder energi, landbrug 
og kemikalier).
Innovation i industriprocesser, ikt-
applikationer og nye teknologier (centrale 
støtteteknologier) vil reducere udgifterne 
og energibehovet og formindske 
forureningen.
5.3.3 At opretholde og forbedre den gode 
vandtilstand for vandet i alle EU's 
vandløbsoplande – med hensyn til kvalitet, 
kvantitet og anvendelse og i forbindelse 
med stigende pres på vandressourcer.
5.3.5 Den europæiske vandindustri i det 
globale førersæde.

Or. en

Ændringsforslag 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6.1 – nr. 6.1.1 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets udkast Ændringsforslag

De væsentlige samfundsmæssige 
udfordringer er ikke abstrakte, de har en 
territorial dimension. Desuden er der efter 
betydningen af byproblematikken med 
hensyn til kreativitet, innovation, sociale, 
økonomiske, kulturelle og miljømæssige 
spørgsmål, behov for et specifikt hensyn.

Or. en
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Ændringsforslag 200
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6.3 – afsnit 1

Rådets udkast Ændringsforslag

Den Europæiske Union og dens borgere og 
internationale partnere oplever en række 
sikkerhedstrusler såsom kriminalitet, 
terrorisme og nødsituationer, der involverer 
store menneskemængder, og som skyldes 
menneskeskabte katastrofer eller 
naturkatastrofer. Disse trusler kan krydse 
grænser og være rettet mod fysiske mål 
eller cyberspace. Eksempelvis kan angreb 
på offentlige myndigheders og private 
enheders websteder på internettet 
underminere borgernes tillid, men de kan 
også få alvorlige konsekvenser for meget 
vigtige sektorer som energi-, transport-, 
sundheds-, finans- eller 
telekommunikationssektoren.

Den Europæiske Union og dens borgere og
internationale partnere oplever en række 
sikkerhedstrusler såsom kriminalitet, 
terrorisme, ulovlig indvandring og 
nødsituationer, der involverer store 
menneskemængder, og som skyldes 
menneskeskabte katastrofer eller 
naturkatastrofer. Disse trusler kan krydse 
grænser og være rettet mod fysiske mål 
eller cyberspace. Eksempelvis kan angreb 
på offentlige myndigheders og private 
enheders websteder på internettet 
underminere borgernes tillid, men de kan 
også få alvorlige konsekvenser for meget 
vigtige sektorer som energi-, transport-, 
sundheds-, finans- eller 
telekommunikationssektoren.

Or. it

Ændringsforslag 201
Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6.3.1 – titel

Rådets udkast Ændringsforslag

6.3.1. Bekæmpelse af kriminalitet og 
terrorisme

6.3.1. Bekæmpelse af organiseret
kriminalitet og terrorisme

Or. en
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Ændringsforslag 202
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del IV – punkt 3.1 – afsnit 1 – litra a

Rådets udkast Ændringsforslag

(a) vurdering af risici og muligheder ved 
nye teknologier og kemiske produkter, 
herunder nanomaterialer, i fødevarer, foder 
og forbrugerprodukter; udvikling og 
validering af harmoniserede metoder til 
måling, identifikation og kvantificering, 
integrerede forsøgsstrategier og 
topmoderne værktøjer til vurdering af 
toksikologiske risici, herunder alternative 
metoder til dyreforsøg; vurdering af den 
sundhedsmæssige indvirkning fra 
miljøforureningen

(a) vurdering af risici og muligheder ved 
nye teknologier og kemiske produkter, 
herunder nanomaterialer, i fødevarer, foder 
og forbrugerprodukter; udvikling, 
evaluering og validering af harmoniserede 
metoder til måling, identifikation og 
kvantificering, integrerede 
forsøgsstrategier og topmoderne forsøgs-
og beregningsværktøjer uden brug af dyr
til vurdering af toksikologiske risici, 
herunder alternative metoder til dyreforsøg
for sundhedsmæssige og miljømæssige 
virkninger; vurdering af den 
sundhedsmæssige indvirkning fra 
miljøforureningen

Or. en

Ændringsforslag 203
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del IV – punkt 3.3 – afsnit 1 – indledning

Rådets udkast Ændringsforslag

JRC vil fokusere på 20/20/20-målene for 
klima og energi og Unionens overgang til 
en konkurrencedygtig kulstoffattig 
økonomi i 2050 gennem forskning i 
teknologiske og socioøkonomiske aspekter 
ved:

JRC vil fokusere på 20/20/20-målene for 
klima og energi gennem forskning i 
teknologiske og socioøkonomiske aspekter 
ved:

Or. it

Begrundelse

Som dets navn antyder dækker programmet kun perioden indtil 2020, i overensstemmelse med 
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resten af 2020-strategien og 20-20-20-målet. Snarere end at se frem til mulige fremtidige 
scenarier for efterfølgende årtier bør vi fokusere på at nå de mål, der er fastsat for 2020.

Ændringsforslag 204
Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Bilag I – del IV – punkt 3.3 – afsnit 1 – litra b

Rådets udkast Ændringsforslag

(b) netværk til overførsel af 
energi/elektricitet, navnlig modellering og 
simulering af transeuropæiske energinet, 
analyse af intelligente 
teknologier/supernetteknologier og 
simulering af kraftanlæg i realtid

(b) netværk til overførsel af 
energi/elektricitet, navnlig modellering og 
simulering af transeuropæiske energinet, 
analyse af intelligente 
teknologier/supernetteknologier og
energilagringspotentiale og simulering af 
kraftanlæg i realtid

Or. en


