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KORT BEGRUNDELSE

Som det nævnes i Kommissionens meddelelse, der ledsager Horisont 2020, har programmet 
til formål at gennemføre målsætningerne i flagskibsinitiativet "Innovation i EU" med fokus på 
aktuelle samfundsmæssige udfordringer og styrkelse af forbindelsen mellem forskning nede 
fra og op, oppefra og ned og kommercialisering.  Det tilsigtes endvidere at skabe yderligere 
forenkling for SMV'er og øge deres deltagelse. Mange samfundsmæssige udfordringer har 
relation til ENVI-udvalget såsom klima, ressourceeffektivitet, ren energi og transport, 
sundhed samt fødevaresikkerhed. Ordføreren udtrykker stor tilfredshed med Kommissionens 
forslag, men ønsker at lægge mere vægt på visse af de behandlede aspekter.
I nærværende udtalelse anså ordføreren en holistisk tilgang for at være den bedste måde 
yderligere at styrke ENVI-udvalgets prioriteter på. Denne første betænkning skal også ses 
som en indledning til debatten om dette komplekse program, som er af central betydning for 
at øge en bæredygtig og grøn økonomisk vækst i EU og samtidig fremme et sundt samfund. 
Udtalelsen fokuserer især på samfundsmæssige udfordringer og foreslår at styrke visse 
aspekter med relation til sundhed, fødevaresikkerhed, klima og miljø.

Sundhed 
I betragtning af den høje merværdi for innovative behandlinger, f.eks. inden for regenerative 
lægemidler, bør stamcelleforskning fortsat støttes gennem udforskning af eksisterende 
alternativer til fosterstamceller, idet man samtidig anerkender etiske problemer. Der bør 
sættes særlig fokus på forskning og innovation i behandling af sygdomme. Den offentlige 
støtte til F&U inden for infektioner og sjældne sygdomme bør øges, og man bør fremme 
videndeling. Patienternes behov bør være en drivkraft for finansiering af innovation og F&U 
inden for sundhed. Endvidere bør der sikres tilstrækkelig finansiering af F&U og innovation 
på området miljømæssig sundhed. 

Fødevaresikkerhed
Det foreslås, at de samfundsmæssige udfordringer, der er forbundet med fødevaresikkerhed, 
udvides til at omfatte alle aspekter af fødevaresikkerheden.  

Klima og miljø 
Balancen mellem økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af forskning og innovation 
bør regelmæssigt og effektivt overvåges. Støtten til vedvarende energi bør styrkes. Ved at øge 
effektiviteten af vedvarende energi kan det gøres mere økonomisk attraktivt, samtidig med at 
man bekæmper klimaændringer, mindsker vores afhængighed af fossile brændstoffer og 
fremmer en kulstoffattig økonomi.  
Horisont 2020 er et centralt program, der kan hjælpe EU til yderligere at reducere gas- og 
partikelemissioner, der er skadelige for miljøet og sundheden, uden at det bliver en byrde for 
industrien eller medlemsstaterne. 

Horisontale aspekter 
Der er behov for yderligere at knytte målsætningerne for flagskibsinitiativerne om innovation 
i EU og effektivitet inden for forskning til Horisont 2020, og det er derfor medtaget i 
udtalelsen. For at opnå størst mulig gavn af F&U- og innovationsprojekter i hele EU bør 
komplimentariteten mellem Horisont 2020 og andre EU-fonde og nationale fonde behørigt 
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overvåges. Det foreslåes desuden at styrke SMV'ers deltagelse yderligere, hvilket kan blive 
drivkraften for en grøn og bæredygtig økonomisk vækst.  Et vigtigt aspekt af 
resultatindikationer, der overvåger gennemførelsen af målsætningerne for Horisont 2020, 
omhandles også i betænkningen. 

Yderligere ændringer mellem opdelingen af forskningsbudgetter og målsætninger i 
innovationskæden samt som forenkling udsættes til efter den fremtidige debat i ENVI-
udvalget om Horisont 2020.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Særprogrammet bør supplere 
foranstaltninger, som gennemføres i 
medlemsstaterne, og andre EU-
foranstaltninger, som indgår i den 
overordnede strategi for gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien, herunder navnlig 
aktioner inden for områderne samhørighed, 
landbrug, udvikling af landdistrikter, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
industri, folkesundhed, 
forbrugerbeskyttelse, beskæftigelses- og 
socialpolitik, energi, transport, miljø, 
klima, sikkerhed, hav- og fiskeripolitik, 
udviklingssamarbejde og udvidelse samt 
naboskabspolitik.

(15) Særprogrammet bør supplere 
foranstaltninger, som gennemføres i 
medlemsstaterne, og andre EU-
foranstaltninger, som indgår i den 
overordnede strategi for gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien, herunder navnlig 
aktioner inden for områderne samhørighed, 
landbrug, udvikling af landdistrikter, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
industri, folkesundhed, 
forbrugerbeskyttelse, beskæftigelses- og 
socialpolitik, energi, transport, miljø, 
klima, sikkerhed, hav- og fiskeripolitik, 
udviklingssamarbejde og udvidelse samt 
naboskabspolitik. Kommissionen bør 
tilstræbe at undgå overlap mellem de 
foranstaltninger, der finansieres under 
EU-programmerne og under Horisont 
2020, og, så vidt muligt, mellem aktioner, 
der gennemføres på nationalt niveau, og 
dem, der støttes af Horisont 2020.

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overgang til et pålideligt, bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt energisystem i lyset af 
tiltagende ressourceknaphed, stigende 
energibehov og klimaforandringer

c) overgang til et pålideligt, bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt energisystem i lyset af 
tiltagende ressourceknaphed, stigende 
energibehov og klimaforandringer, navnlig 
gennem innovation inden for vedvarende 
energikilder

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De direkte aktioner i Horisont 2020 
gennemføres ved hjælp af de 
finansieringsformer, som er fastlagt i 
finansforordningen, navnlig tilskud, priser, 
indkøb og finansieringsinstrumenter. Alle 
former for finansiering anvendes fleksibelt 
i alle de generelle og specifikke mål i 
Horisont 2020, idet de anvendes på 
grundlag af det enkelte specifikke måls 
behov og særlige træk. 

De direkte aktioner i Horisont 2020 
gennemføres ved hjælp af de 
finansieringsformer, som er fastlagt i 
finansforordningen, navnlig tilskud, priser, 
indkøb og finansieringsinstrumenter. Alle 
former for finansiering anvendes fleksibelt 
i alle de generelle og specifikke mål i 
Horisont 2020, idet de anvendes på 
grundlag af det enkelte specifikke måls 
behov og særlige træk. Ved finansieringen 
af SMV'er lægges der særlig vægt på at 
forenkle procedurerne for adgang til 
midlerne og rapporteringsforpligtelserne.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1.1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der vil være særlig fokus på at sikre en 
bred tilgang til innovation, som ikke kun er 
begrænset til udvikling af nye produkter og 
tjenester på grundlag af videnskabelige og 
teknologiske gennembrud, men som også 
omfatter aspekter som anvendelse af 
eksisterende teknologier i nye 
applikationer, løbende forbedringer samt 
ikke-teknologisk og samfundsmæssig 
innovation. Kun med en holistisk tilgang 
kan man håndtere samfundsmæssige 
udfordringer og samtidig skabe nye 
konkurrencedygtige virksomheder og 
industrier. Strukturen i Horisont 2020 bør 
være fleksibel, således at der er mulighed 
for fælles indkaldelser og aktiviteter, der 
organiseres og finansieres via forskellige 
udfordringer og dele under Horisont 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Navnlig med hensyn til de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologi vil der være fokus på 
støtteaktiviteter, som fungerer tæt sammen 
med slutbrugerne eller markedet, f.eks. 
demonstration, pilotprojekter eller 
konceptbekræftelse ("proof-of-concept"). 
Dette omfatter i givet fald også aktiviteter 
til støtte for social innovation og støtte til 
efterspørgselsaspekter såsom 
præstandardisering eller prækommercielle 
indkøb samt indkøb af innovative 
løsninger, standardisering og andre 
brugerrelaterede foranstaltninger, som skal 

Navnlig med hensyn til de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologi vil der være fokus på 
støtteaktiviteter, som fungerer tæt sammen 
med slutbrugerne eller markedet, f.eks. 
demonstration, pilotprojekter eller 
konceptbekræftelse ("proof-of-concept"). 
Dette omfatter i givet fald også aktiviteter 
til støtte for social innovation og støtte til 
efterspørgselsaspekter såsom 
præstandardisering eller prækommercielle 
indkøb samt indkøb af innovative 
løsninger, standardisering og andre 
brugerrelaterede foranstaltninger, som skal 
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bidrage til at fremskynde indførelsen og 
udbredelsen af innovative produkter og 
tjenester på markedet. Derudover vil der 
være tilstrækkelig plads til bottom-up-
tilgange og åbne, lette og hurtige ordninger 
under de enkelte udfordringer og 
teknologier med henblik på at give Europas 
bedste forskere, iværksættere og 
virksomheder mulighed for at foreslå 
banebrydende løsninger efter eget valg.

bidrage til at fremskynde indførelsen og 
udbredelsen af innovative produkter og 
tjenester på markedet. Derudover vil der 
være tilstrækkelig plads til bottom-up-
tilgange og åbne, lette og hurtige ordninger 
under de enkelte udfordringer og 
teknologier med henblik på at give Europas 
bedste forskere, iværksættere og 
virksomheder, særlig SMV'er, mulighed 
for at foreslå banebrydende løsninger efter 
eget valg.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastlæggelsen af de detaljerede prioriteter 
under gennemførelsen af Horisont 2020 vil 
omfatte en strategisk tilgang til 
programlægning af forskning ved hjælp af 
forvaltningsmetoder, der er nøje afstemt 
efter den politiske udvikling, men alligevel 
er grænseoverskridende i forhold til 
traditionelle sektorpolitikker. Dette baseres 
på fornuftig dokumentation, analyse og 
fremsyn, og udviklingen måles i forhold til 
et robust sæt resultatindikatorer. Denne 
tværgående tilgang til programlægning og 
forvaltning vil effektivisere samordningen 
af alle de specifikke mål i Horisont 2020 
og giver mulighed for at håndtere de 
tværgående udfordringer som f.eks. 
bæredygtighed, klimaforandringer eller 
havforskning og -teknologi.

Fastlæggelsen af de detaljerede prioriteter 
under gennemførelsen af Horisont 2020 vil 
omfatte en strategisk tilgang til 
programlægning af forskning ved hjælp af 
forvaltningsmetoder, der er nøje afstemt 
efter den politiske udvikling, men alligevel 
er grænseoverskridende i forhold til 
traditionelle sektorpolitikker. Dette baseres 
på fornuftig dokumentation, analyse og 
fremsyn, og udviklingen måles i forhold til 
et robust sæt resultatindikatorer. Denne 
tværgående tilgang til programlægning og 
forvaltning vil effektivisere samordningen 
af alle de specifikke mål i Horisont 2020 
og giver mulighed for at håndtere de 
tværgående udfordringer som f.eks. 
ressourceeffektivitet, bæredygtighed, 
klimaforandringer eller havforskning og -
teknologi.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 18 i 
Horisont 2020-forordningen anvendes 
specifikke foranstaltninger som fastlagt i 
det specifikke mål "Innovation i SMV" 
(SMV-specifikt instrument) i det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og del III 
"Håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer". Denne integrerede tilgang 
forventes at medføre, at ca. 15 % af deres 

I overensstemmelse med artikel 18 i 
Horisont 2020-forordningen anvendes 
specifikke foranstaltninger som fastlagt i 
det specifikke mål "Innovation i SMV" 
(SMV-specifikt instrument) i det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og del III 
"Håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer". Denne integrerede tilgang 
forventes at medføre, at ca. 20 % af deres 
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samlede budgetter går til SMV. samlede budgetter går til SMV.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 2 – afsnit 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fortsættelse af partnerskabet mellem de 
europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg (EDCTP2) om 
kliniske forsøg vedrørende lægelige 
indgreb mod hiv, malaria og tuberkulose

a) fortsættelse, passende finansiering og 
geografisk udvidelse til andre 
udviklingsregioner af partnerskabet 
mellem de europæiske lande og 
udviklingslande vedrørende kliniske forsøg 
(EDCTP2) om kliniske forsøg fra fase I-
IV vedrørende lægelige indgreb mod hiv, 
malaria og tuberkulose og oversete 
sygdomme

Or. en

Begrundelse

Fattigdomsrelaterede og oversete sygdomme og samtidige infektioner forekommer også i 
udviklingslande uden for Afrika (f.eks. Chagas i Latinamerika eller leishmaniasis i Asien), så 
det vil være hensigtsmæssigt at udvide det geografiske anvendelsesområde. Dette vil også 
sikre, at synergier inden for forskning, der er udført i andre regioner, kan anvendes til at gøre 
sundhedsprodukter hurtigere tilgængelige. EDCTP bør også finansieres tilsvarende med 
henblik på at bevare dets effektivitet. 

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der bidrages effektivt til målene i 
"Europa 2020" og "Innovation i EU", skal 
der i mange tilfælde udvikles løsninger af 
tværfaglig art, som går på tværs af flere 
specifikke mål i Horisont 2020. Der vil 

Hvis der bidrages effektivt til målene i 
"Europa 2020" og "Innovation i EU" samt 
ressourceeffektiviteten, skal der i mange 
tilfælde udvikles løsninger af tværfaglig 
art, som går på tværs af flere specifikke 
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blive lagt særlig vægt på ansvarlig 
forskning og innovation. 
Opmærksomheden rettes i særlig grad mod 
køn som tværgående emne med henblik på 
at rette op på uligheder mellem mænd og 
kvinder og integrere kønsdimensionen i 
forsknings- og innovationsprogramlægning 
og -indhold. Horisont 2020-beslutningen 
omfatter særlige bestemmelser, som skal 
tilskynde til sådanne tværgående aktioner, 
herunder gennem en effektiv 
sammenlægning af budgetter. Dette 
omfatter f.eks. også muligheden for, at man 
til de samfundsmæssige udfordringer og 
støtte- og industriteknologien kan anvende 
bestemmelserne for 
finansieringsinstrumenter og det SMV-
specifikke instrument.

mål i Horisont 2020. Der vil blive lagt 
særlig vægt på ansvarlig forskning og 
innovation. Opmærksomheden rettes i 
særlig grad mod køn som tværgående emne 
med henblik på at rette op på uligheder 
mellem mænd og kvinder og integrere 
kønsdimensionen i forsknings- og 
innovationsprogramlægning og -indhold. 
Horisont 2020-beslutningen omfatter 
særlige bestemmelser, som skal tilskynde 
til sådanne tværgående aktioner, herunder 
gennem en effektiv sammenlægning af 
budgetter. Dette omfatter f.eks. også 
muligheden for, at man til de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologien kan anvende 
bestemmelserne for 
finansieringsinstrumenter og det SMV-
specifikke instrument.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opnå bæredygtig vækst i Europa skal 
offentlige og private aktørers bidrag 
optimeres. Dette er afgørende for, at vi kan 
konsolidere det europæiske forskningsrum 
og nå målene for "Innovation i EU", den 
digitale dagsorden og andre flagskibe i 
Europa 2020-strategien. Ansvarlig 
forskning og innovation kræver desuden, at 
de bedste løsninger opnås gennem samspil 
mellem partnere, som har forskellige 
perspektiver, men fælles interesser.

For at opnå bæredygtig vækst i Europa skal 
offentlige og private aktørers bidrag 
optimeres. Dette er afgørende for, at vi kan 
konsolidere det europæiske forskningsrum 
og nå målene for "Innovation i EU", "Et 
ressourceeffektivt Europa", den digitale 
dagsorden og andre flagskibe i 
Europa 2020-strategien. Ansvarlig 
forskning og innovation kræver desuden, at 
de bedste løsninger opnås gennem samspil 
mellem partnere, som har forskellige 
perspektiver, men fælles interesser.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 4 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere offentlig-offentlige 
partnerskaber og offentlig-private 
partnerskaber kan lanceres under 
Horisont 2020, hvis de opfylder de 
fastlagte kriterier. Det kan f.eks. omfatte 
partnerskaber vedrørende informations- og 
kommunikationsteknologier inden for 
områderne fotonik og robotteknik, 
vedrørende bæredygtige procesindustrier 
og vedrørende sikkerhedsteknologier til 
overvågning af havgrænserne.

Yderligere offentlig-offentlige 
partnerskaber og offentlig-private 
partnerskaber, herunder 
produktudviklingspartnerskaber, kan 
lanceres under Horisont 2020, hvis de 
opfylder de fastlagte kriterier. Det kan 
f.eks. omfatte partnerskaber vedrørende 
informations- og 
kommunikationsteknologier inden for 
områderne fotonik og robotteknik, 
vedrørende bæredygtige procesindustrier 
og vedrørende sikkerhedsteknologier til 
overvågning af havgrænserne.

Or. en

Begrundelse

Produktudviklingspartnerskaber kan være til stor hjælp, særlig på området 
fattigdomsrelaterede og oversete sygdomme, der især rammer befolkningen i fattige lande og 
dermed begrænser incitamenterne for innovative medicinalvirksomheder til at udvikle 
innovative produkter til patienter med sådanne sygdomme. Horisont 2020 kan være et nyttigt 
bidrag til håndteringen af dette markedssvigt.

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – nr. 1.3 – underpunkt 1.3.5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Materialer til at øge effektiviteten af 
vedvarende energikilder. Udvikling af nye 
produkter og applikationer, der øger 
effektiviteten af vedvarende energikilder 
såsom solenergi, solvarme og 
vindturbiner.

Or. en
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Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Effektiv sundhedsfremme støttet af et 
robust dokumentationsgrundlag forebygger 
sygdomme, forbedrer trivslen og er 
omkostningseffektiv. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af vigtige sundhedsfaktorer, 
effektive forebyggende redskaber som 
vacciner, effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning og -forberedelse samt 
effektive screeningprogrammer. 

Effektiv sundhedsfremme støttet af et 
robust dokumentationsgrundlag forebygger 
sygdomme, forbedrer trivslen og er 
omkostningseffektiv. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af vigtige sundhedsfaktorer, 
effektive forebyggende redskaber som 
adfærdsmæssige indgreb over for 
risikofaktorer og vacciner, effektiv 
sundheds- og sygdomsovervågning og -
forberedelse samt effektive 
screeningprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vellykkede bestræbelser på at forebygge, 
forvalte, behandle og kurere sygdomme, 
handicap og funktionsnedsættelser 
underbygges af en grundlæggende 
forståelse af deres årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, som underbygger 
god sundhed og velvære. Effektiv deling af 
data og sammenkoblingen af disse data 
med omfattende kohorteundersøgelser i 
den virkelige verden er ligeledes vigtig 
ligesom omdannelsen af disse 
forskningsresultater til klinikken, navnlig 
gennem kliniske forsøg.

Vellykkede bestræbelser på at forebygge, 
diagnosticere, forvalte, behandle og kurere 
sygdomme, handicap og 
funktionsnedsættelser underbygges af en 
grundlæggende forståelse af deres årsager, 
processer og virkninger samt faktorer, som 
underbygger god sundhed og velvære. 
Effektiv indsamling og deling af data og 
sammenkoblingen af disse data med 
omfattende kohorteundersøgelser i den 
virkelige verden er ligeledes vigtig ligesom 
en rettidig omdannelse af disse 
forskningsresultater til klinikken, navnlig 
gennem kliniske forsøg.
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Or. en

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mangler inden for forskning på området 
infektiøse, fattigdomsrelaterede og 
oversete sygdomme skal afhjælpes 
gennem forsknings- og 
innovationsaktiviteter på grundlag af 
patienternes behov. Ved at støtte 
innovative globale partnerskaber til 
udvikling af redskaber til forebyggelse, 
diagnostik og behandling kan man 
fremme videnskabelig topkvalitet, og 
Unionen kan opfylde sine globale 
forpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med de foreslåede ændringer til  forordningen om Horisont 2020 (COM 
(2001)0809). Infektiøse og fattigdomsrelaterede sygdomme er stadig en udfordring for EU og 
mere specifikt for fattige lande. Forskning på disse områder vil gavne såvel EU som 
udviklingslandene og vil være i tråd med EU's eksterne politikker.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En bedre forståelse af 
sundhedsdeterminanter er et krav for at 
sikre bedre dokumentation af effektiv 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 
og vil ligeledes gøre det muligt at udvikle 
omfattende sundheds- og 
trivselsindikatorer i Unionen. 

En bedre forståelse af 
sundhedsdeterminanter er et krav for at 
sikre bedre dokumentation af effektiv 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 
og vil ligeledes gøre det muligt at udvikle 
omfattende sundheds- og 
trivselsindikatorer i Unionen og i hele 
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Miljømæssige, adfærdsmæssige (herunder 
livsstils-), samfundsøkonomiske og 
genetiske faktorer i deres bredeste forstand 
bliver undersøgt. Tilgangene omfatter den 
langsigtede kohorteundersøgelse og 
forbindelsen til data fra forskning i "omics" 
og andre metoder. 

verden. Adfærdsmæssige (herunder 
livsstils-), samfundsøkonomiske og 
genetiske risikofaktorer i deres bredeste 
forstand bliver undersøgt. Tilgangene 
omfatter den langsigtede 
kohorteundersøgelse og forbindelsen til 
data fra biobanker, forskning i "omics" og 
andre metoder. 

Or. en

Begrundelse

Sygdomme rammer mennesker på tværs af grænser. EU's forskningsaktiviteter og den 
specifikke forskning, der gennemføres inden for rammerne af internationalt samarbejde, vil 
ikke blot gavne Unionen, men også den globale befolkning.

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En bedre forståelse af miljøet som 
sundhedsdeterminant kræver navnlig en 
integreret molekylær, biologisk, 
epidemiologisk og toksikologisk tilgang til 
undersøgelse af forholdet mellem 
sundhed og miljø, herunder undersøgelser 
af kemikaliers virkning, kombineret 
eksponering for forurening og andre 
miljømæssige og klimarelaterede 
stressfaktorer, integrerede toksikologiske 
test samt alternativer til dyreforsøg. Der er 
behov for innovative tilgange til 
eksponeringsvurdering ved hjælp af nye 
generationer af biomarkører baseret på 
"omics" og epigenetik, bioovervågning af 
mennesker, personlige 
eksponeringsvurderinger og 
modelberegning til forståelse af 
kombinerede, kumulative og nye 
eksponeringer, som integrerer 
samfundsøkonomiske og adfærdsmæssige 
faktorer. Bedre forbindelser til 
miljømæssige data ved hjælp af 

udgår
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avancerede informationssystemer støttes.

Or. en

Begrundelse
Sygdomme rammer mennesker på tværs af grænser. EU's forskningsaktiviteter og den 
specifikke forskning, der gennemføres inden for rammerne af internationalt samarbejde, vil 
ikke blot gavne Unionen, men også den globale befolkning.

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 1.1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1a. Miljømæssig sundhed
En bedre forståelse af miljømæssige 
sundheds- og velfærdsdeterminanter og 
de mellemliggende mekanismer er et krav 
for at sikre bedre dokumentation af 
effektive sundhedsbeskyttelsesstrategier 
og informere EU-programmerne og -
politikkerne. Der bør etableres indikatorer 
for miljømæssig sundhed, som kan 
supplere andre sundhedsindikatorer, der 
udvikles. Miljømæssige faktorer, bl.a. 
klimaændringer og beskæftigelse, vil blive 
undersøgt. Tilgangene omfatter 
kortsigtede undersøgelser af mennesker 
og den langsigtede kohorteundersøgelse 
og forbindelsen til data fra miljødatabaser 
og biobanker, forskning i "omics" og 
andre metoder.
En bedre forståelse af miljøet som 
sundhedsdeterminant i livsforløbet fra 
graviditet og barndom til alderdom kræver 
navnlig en integreret molekylær, 
biologisk, epidemiologisk og toksikologisk 
tilgang samt eksponeringsvurderinger til 
undersøgelse af forholdet mellem 
sundhed og miljø. Undersøgelser af 
miljømæssig sundhed bør omfatte 
undersøgelser af kemikalier og 
kemikaliers virkning, kombineret 
eksponering for forurening og andre 
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miljømæssige og klimarelaterede 
stressfaktorer (herunder luftforurening, 
vand- og jordforurening, støj, temperatur, 
lysforurening, stråling, 
fødevareforurening og menneskeskabte 
nanopartikler) og nyttefaktorer (herunder 
grønne arealer, alternativ transport og 
byplanlægning) samt alternativer til 
dyreforsøg. Der er behov for innovative 
tilgange til eksponeringsvurdering ved 
hjælp af nye generationer af biomarkører 
baseret på "omics" og epigenetik, 
bioovervågning af mennesker, personlige 
eksponeringsvurderinger og 
modelberegning, som integrerer 
samfundsøkonomiske og adfærdsmæssige 
faktorer til forståelse af kombinerede, 
kumulative og nye eksponeringer og deres 
sundhedsmæssige indvirkning. Bedre 
forbindelser mellem sundhedsproblemer 
og miljømæssige data ved hjælp af 
avancerede informationssystemer støttes.
På denne måde kan eksisterende og 
planlagte politikker og programmer 
vurderes, og der kan ydes politisk støtte til 
miljømæssige aspekter af sundhed. 
Forbedrede miljømæssige indgreb kan 
udvikles og vurderes med henblik på at 
evaluere deres indvirkning på sundhed og 
velfærd. 

Or. en

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for en bedre forståelse af 
sundhed og sygdom hos mennesker i alle 
aldre, så der kan udvikles nye og bedre 
forebyggelsesforanstaltninger, diagnoser 
og behandlinger. Tværfaglig translationel 
forskning i sygdommes patofysiologi er 

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 
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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.

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. 
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 og sjældne 
sygdomme.

Or. en

Begrundelse

Translationel forskning baseret på en ikke-sekventiel tilgang vil hjælpe grundlæggende 
forskningsresultater til hurtigere og mere effektivt at blive omsat til medicinsk praksis og 
derved skabe bedre resultater for sundhedsplejen. Dette kræver fortsatte interaktioner mellem 
forskningsresultater i både laboratorier og klinikker i de forskellige faser af 
lægemiddeludviklingen. Fokus på translationel forskning er særlig vigtig for komplekse 
sygdomsområder, hvor behovet inden for folkesundheden er stort, såsom 
hæmatologi/onkologi og sjældne sygdomme.

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 1.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.5. Udvikling af bedre forebyggende 
vacciner

1.5. Udvikling af bedre forebyggende 
redskaber

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 
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disse risikofaktorer og fremme sund
livsstil.  Dette indeholder et enormt 
potentiale til at mindske byrden af 
kroniske sygdomme. Dette afhænger af en 
bedre forståelse af sygdomme og 
sygdomsprocesser og deres deraf følgende 
epidemier, og af kliniske forsøg og 
relevante undersøgelser.

Or. en

Begrundelse

Udvikling af effektive forebyggende vacciner til fattigdomsrelaterede sygdomme, herunder 
hiv/aids, er den mest omkostningseffektive løsning på bekæmpelsen af sådanne sygdomme, 
eftersom vacciner vil koste sundhedssystemerne mindre end fortsat behandling. Forskning på 
dette område vil være til enorm gavn for både EU og for de mennesker blandt hele verdens 
befolkning, der er berørt af disse sygdomme, og bør tilskyndes.

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 1.6

Kommissionens forslag 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 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. Til dette 
formål gives der støtte til bl.a. yderligere 
udvikling af medicinsk billeddannelse. 
Der vil også blive tage fat på 
strålingsbeskyttelse af patienter.

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 1.8

Kommissionens forslag 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 stratificeret og personaliseret 
medicin samt sikre tilgængeligheden af 
lægemidler og behandling for flest mulige 
sygdomme, udvikle bedre lægemidler og 
hjælpemidler og -systemer, forbedre 
palliative behandlinger, bevare og 
forbedre vores evne til at bekæmpe 
smitsomme, sjældne, fattigdomsrelaterede, 
oversete, 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.

Or. en

Begrundelse

Fattigdomsrelaterede sygdomme er ikke kun et problem for fattige lande, men også for visse 
dele af EU, hvor der er et betydeligt antal tilfælde af tuberkulose, hiv/aids, malaria eller 
mæslinger. Det bør derfor være en prioritet for Horisont 2020 at udvikle passende redskaber 
til at kontrollere og bekæmpe sådanne sygdomme.
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Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 1.12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.12a. Reproduktiv sundhed
Der er behov for forskning med henblik 
på at udvikle en mere effektiv 
forebyggelse, diagnosticering og 
forvaltning af sygdomme forbundet med 
reproduktiv sundhed. Forskningen vil 
fokusere på områder såsom årsager til 
infertilitet, herunder de føtale årsager til 
infertilitet og andre sygdomme forbundet 
med reproduktiv sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at imødegå de fremtidige 
udfordringer for den europæiske 
sundhedssektor og for at sikre 
ovennævnte målsætninger bør der tildeles 
passende EU-midler til aktiviteter inden 
for forskning og innovation på dette 
område. Mindst 12 % af dette programs 
samlede budget bør tildeles denne 
samfundsmæssige udfordring.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 2 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

FØDEVARESIKKERHED, 
BÆREDYGTIGT LANDBRUG, 
HAVFORSKNING OG BIOØKONOMI

FØDEVARESIKKERHED, EN SIKKER 
FØDEVAREFORSYNING, 
BÆREDYGTIGT LANDBRUG, 
HAVMILJØ OG BIOØKONOMI

Or. en

Begrundelse
Præcisering af at denne udfordring også omfatter en sikker fødevareforsyning, ikke blot 
fødevaresikkerhed, hvilket er temmelig begrænset. Det samme gælder havmiljøet, der er mere 
omfattende end den oprindelige formulering. 

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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 ved hjælp af en tværgående 
tilgang, der omfatter forskellige aktører, 
navnlig landbrugere og SMV'er inden for 
landbrugsfødevareindustrien, 
teknologiudviklere samt miljøforkæmpere, 
og 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 
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med 50 % i 2030. 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.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 2.2.2

Kommissionens forslag 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 
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.

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. Aktiviteter, der sikrer den 
nødvendige viden for at lette 
omformuleringen af madopskrifter med 
henblik på at fremme en sund kost, vil 
blive støttet. Kostmæssige løsninger og 
nyskabelser, der fører til øget sundhed og 
velvære, vil blive udpeget. Dette 
indebærer kost, der er skræddersyet 
individuelle sundheds- og 
ernæringsbehov. Ernæring før og efter 
fødslen samt ernæring i 
spædbarnsalderen vil blive undersøgt, 
således at man bedre kan forstå 
indvirkningen af ernæring på udviklingen 
af spædbørn og deres sundhed. 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 
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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 29

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energikilderne og forbrugsmønstrene i 
Europas industri- og transportsektorer, byer 
og bygninger er i vid udstrækning ikke 
bæredygtige, hvilket har betydelige 
konsekvenser, hvad angår miljøet og 
klimaforandringerne. Udviklingen af 
bygninger, som næsten ikke udleder CO2, 
højeffektive industrier og udbredt brug af 
energieffektive tilgange blandt selskaber, 
enkeltpersoner, lokalsamfund og byer vil 
ikke blot kræve teknologiske fremskridt, 
men også ikke-teknologiske løsninger, 
herunder nye tjenester vedrørende 
rådgivning, finansiering og 
efterspørgselsstyring. På denne måde kan 
energieffektivitet blive en af de mest 
omkostningseffektive metoder til at 
mindske energibehovet og derved øge 
energiforsyningssikkerheden, reducere 
miljø- og klimapåvirkningerne og øge 
konkurrenceevnen.

Energikilderne og forbrugsmønstrene i 
Europas industri- og transportsektorer, byer 
og bygninger er i vid udstrækning ikke 
bæredygtige, hvilket har betydelige 
konsekvenser, hvad angår miljøet og 
klimaforandringerne. Udviklingen af 
bygninger, som næsten ikke udleder CO2, 
højeffektive industrier og udbredt brug af 
energieffektive tilgange blandt selskaber, 
enkeltpersoner, lokalsamfund og byer vil 
ikke blot kræve teknologiske fremskridt, 
men også ikke-teknologiske løsninger, 
herunder nye tjenester vedrørende 
rådgivning, finansiering og 
efterspørgselsstyring. På denne måde bliver 
energieffektivitet og vedvarende energi en 
af de mest omkostningseffektive metoder 
til at mindske energibehovet og derved øge 
energiforsyningssikkerheden, reducere 
miljø- og klimapåvirkningerne og øge 
konkurrenceevnen og samtidig sikre 
økonomisk vækst.

Or. en
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Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 3.1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.2. Udnyttelse af potentialet ved 
effektive og vedvarende varme-/køleanlæg

3.1.2. Udnyttelse af potentialet ved 
effektive og vedvarende varme-/køleanlæg

En stor del af energiforbruget i EU går til 
opvarmning og afkøling, og udviklingen af 
effektive og omkostningseffektive 
teknologier og 
systemintegrationsteknikker, f.eks. 
netværksforbindelser med standardiserede 
sprog og tjenester, vil have stor effekt med 
hensyn til at mindske energibehovet. Dette 
kræver forskning i og demonstration af nye 
systemer og komponenter til brug i 
industrien og i hjemmene, f.eks. i 
forbindelse med decentral forsyning af 
varmt vand og rumopvarmning og -
afkøling. Her bør flere forskellige 
teknologier omfattes, bl.a. solvarme, 
jordvarme, biomasse, varmepumper og 
kraftvarmeværker, og kravene til næsten 
energineutrale bygninger og områder bør 
opfyldes. Der er behov for yderligere 
gennembrud, navnlig hvad angår oplagring 
af varme fra vedvarende energikilder, 
ligesom der er behov for at fremme 
udviklingen og anvendelsen af effektive 
kombinationer af centrale og decentrale 
hybridanlæg til opvarmning og afkøling. 

En stor del af energiforbruget i EU går til 
opvarmning og afkøling, og udviklingen af
effektive og omkostningseffektive 
teknologier og 
systemintegrationsteknikker, f.eks. 
netværksforbindelser med standardiserede 
sprog og tjenester, vil have stor effekt med 
hensyn til at mindske energibehovet. Dette 
kræver forskning i og demonstration af nye 
systemer og komponenter til brug i 
industrien, den offentlige sektor og i 
hjemmene, f.eks. i forbindelse med 
decentral forsyning af varmt vand og 
rumopvarmning og -afkøling. Her bør flere 
forskellige teknologier omfattes, bl.a.  
solvarme, solenergi, jordvarme, biomasse, 
varmepumper og kraftvarmeværker, og 
kravene til næsten energineutrale 
bygninger og områder bør opfyldes. Der er 
behov for yderligere gennembrud, navnlig 
hvad angår oplagring af varme og 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
ligesom der er behov for at fremme 
udviklingen og anvendelsen af effektive 
kombinationer af centrale og decentrale 
hybridanlæg til opvarmning og afkøling. 
Der er behov for yderligere forskning i, 
hvordan man kan forbedre effektiviteten 
af solvarme og solenergi.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 5.1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

CO2-koncentrationerne i atmosfæren er i 
dag næsten 40 % højere end ved den 
industrielle revolutions begyndelse, og 
niveauet er det højeste i de seneste 2 mio. 
år. Andre drivhusgasser end CO2 
medvirker også til klimaforandringerne, og 
de spiller en stadig større rolle. Hvis vi 
ikke handler beslutsomt, kan 
klimaforandringerne koste verden mindst 
5 % af BNP om året. Dette tal er på op til 
20 % i visse scenarier. Hvis vi derimod 
griber effektivt ind på et tidligt tidspunkt, 
kan nettoomkostningerne begrænses til 
omkring 1 % af BNP om året. Hvis vi skal 
nå målet på de 2 °C og undgå de værste 
konsekvenser af klimaforandringerne, skal 
industrilandene nedbringe deres 
drivhusgasudledninger med 80-95 % i 
2050 sammenlignet med niveauet i 1990.

CO2-koncentrationerne i atmosfæren er i 
dag næsten 40 % højere end ved den 
industrielle revolutions begyndelse, og 
niveauet er det højeste i de seneste 2 mio. 
år. Andre drivhusgasser og partikler end 
CO2 medvirker også til 
klimaforandringerne, og de spiller en 
stadig større rolle. Hvis vi ikke handler 
beslutsomt, kan klimaforandringerne koste 
verden mindst 5 % af BNP om året. Dette 
tal er på op til 20 % i visse scenarier. Hvis 
vi derimod griber effektivt ind på et tidligt 
tidspunkt, kan nettoomkostningerne 
begrænses til omkring 1 % af BNP om året. 
Hvis vi skal nå målet på de 2 °C og undgå 
de værste konsekvenser af 
klimaforandringerne, skal industrilandene 
nedbringe deres drivhusgasudledninger 
med 80-95 % i 2050 sammenlignet med 
niveauet i 1990. Horisont 2020 kan hjælpe 
Unionen med at gå længere end målene 
om 20 %.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 5.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med denne aktivitet er derfor at 
udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor vi fokuserer på både CO2 
og andre drivhusgasser og fremhæver både 
teknologiske og ikke-teknologiske, grønne 
løsninger gennem frembringelse af 
oplysninger, som skal danne grundlag for 
velinformerede, tidlige og effektive 
beslutninger, og gennem 

Målet med denne aktivitet er derfor at 
udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor vi fokuserer på både CO2 
og andre drivhusgasser og partikler og 
fremhæver både teknologiske og ikke-
teknologiske, grønne løsninger gennem 
frembringelse af oplysninger, som skal 
danne grundlag for velinformerede, tidlige 
og effektive beslutninger, og gennem 
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netværkssamarbejde blandt de nødvendige 
kompetente aktører.

netværkssamarbejde blandt de nødvendige 
kompetente aktører.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 5.1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er afgørende, at vi får øget indsigt i 
årsagerne til klimaforandringerne og deres 
udvikling og mere præcise klimaprognoser, 
hvis vi som samfund skal beskytte 
menneskeliv, goder og infrastrukturer samt 
sikre effektiv beslutningstagning. Det er 
uhyre vigtigt, at vi øger vores 
videnskabelige indsigt i de klimatiske 
drivkræfter, processer, mekanismer og 
reaktioner, der knytter sig til 
vekselvirkningerne i oceanerne, de 
terrestriske økosystemer og atmosfæren. 
Forbedrede klimaprognoser i relevant 
tidsmæssig og rumlig skala vil blive 
understøttet gennem udvikling af mere 
præcise scenarier og modeller, herunder 
fuldt sammenkoblede "Earth system"-
modeller over kredsløbene på og omkring 
jorden. 

Det er afgørende, at vi får øget indsigt i 
årsagerne til klimaforandringerne og deres 
udvikling og mere præcise klimaprognoser, 
hvis vi som samfund skal beskytte 
menneskeliv, goder og infrastrukturer samt 
sikre effektiv beslutningstagning. Det er 
uhyre vigtigt, at vi øger vores 
videnskabelige indsigt i de klimatiske 
drivkræfter, processer, mekanismer og 
reaktioner, der knytter sig til 
vekselvirkningerne i oceanerne, de 
terrestriske økosystemer og atmosfæren. 
Forbedrede klimaprognoser i relevant 
tidsmæssig og rumlig skala vil blive 
understøttet gennem udvikling af mere 
præcise scenarier og modeller, herunder 
fuldt sammenkoblede "Earth system"-
modeller over kredsløbene på og omkring 
jorden. Klimaprognoser skal tage behørigt 
hensyn til vedvarende usikkerheder i 
regionernes modelberegning, 
vekselvirkningerne mellem klima og ozon, 
koblingen mellem klimaændringer og 
ekstreme hændelser samt de risici, der er 
forbundet med pludselige ændringer. For 
at opnå mere pålidelige klimascenarier og 
prognoser i mindre rumlige skalaer bør 
der gøres en større indsats for at udvikle 
paneuropæiske supercomputerfaciliteter 
til forskning i klimaændringer.

Or. en
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Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 5.1.3

Kommissionens forslag 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. Ud over at 
beskæftige sig med en nedbringelse af 
CO2-udledningerne, kan denne forskning 
styrke strategier, der kan sikre den 
hurtigste imødegåelse af klimaændringer 
(f.eks. nedbringelse af 
hydrofluorcarboner, kønrøg, troposfærisk 
ozon, biologisk sekvestration). Disse 
hurtigtvirkende strategier kan 
gennemføres snart og føre til en 
imødegåelse af klimaændringerne inden 
for få årtier.  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
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Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 5.5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapaciteten, teknologierne og 
datainfrastrukturerne til observation og 
overvågning af jordkloden skal bygge på 
fremskridt inden for ikt, rumteknologier og 
avancerede netværk, fjernobservationer,
nyskabende in situ-sensorer, mobile 
tjenester, kommunikationsnetværk, 
værktøjer til inddragelse af internetbrugere 
og forbedret computer- og 
modelleringsinfrastruktur. Målet er hele 
tiden at kunne tilvejebringe rettidige og 
præcise oplysninger, prognoser og 
fremskrivninger. Der vil blive tilskyndet til 
gratis, åben og ubegrænset adgang til 
interoperable data og oplysninger samt
effektiv lagring, administration og 
udbredelse af forskningsresultaterne. 

Kapaciteten, teknologierne og 
datainfrastrukturerne til observation og 
overvågning af jordkloden skal bygge på 
fremskridt inden for ikt, rumteknologier og 
avancerede målingsnetværk (der 
indeholder jordbaserede målinger og 
målinger fra luftfartøjer og balloner ved 
hjælp af fjernbetjente instrumenter og
nyskabende in situ-sensorer), mobile 
tjenester, kommunikationsnetværk, 
værktøjer til inddragelse af internetbrugere 
og forbedret computer- og 
modelleringsinfrastruktur. Målet er hele 
tiden at kunne tilvejebringe rettidige og 
præcise oplysninger, prognoser og 
fremskrivninger. Der vil blive tilskyndet til 
gratis, åben og ubegrænset adgang til 
interoperable data og oplysninger samt 
effektiv lagring, administration og 
udbredelse af forskningsresultaterne. 

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 5.6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal øge Unionens deltagelse 
i og økonomiske bidrag til multilaterale 
processer og initiativer såsom Det 
Mellemstatslige Panel om 
Klimaforandringer (IPCC), Den 
Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og 

Forskningsaktiviteterne skal øge Unionens 
deltagelse i multilaterale processer og 
initiativer såsom Det Mellemstatslige Panel 
om Klimaforandringer (IPCC), Den 
Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemtjenester (IPBES) og Group on 
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Økosystemtjenester (IPBES) og Group on 
Earth Observations (GEO) (ad hoc-
gruppen om jordobservation). Samarbejde 
med andre store offentlige og private 
aktører, der finansierer forskning, vil gøre 
den europæiske og globale forskning mere 
effektiv og bidrage til overordnet styring af 
forskningen.

Earth Observations (GEO) (ad hoc-
gruppen om jordobservation). Samarbejde 
med andre store offentlige og private 
aktører, der finansierer forskning, vil gøre 
den europæiske og globale forskning mere 
effektiv og bidrage til overordnet styring af 
forskningen.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 5.6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Videnskabeligt og teknologisk samarbejde 
vil bidrage til UNFCCC's globale 
teknologimekanisme og lette teknologisk 
udvikling, innovation og overførsel, som 
skal hjælpe os med at tilpasse os 
klimaforandringerne og afbøde 
drivhusgassernes indvirkning. 

Videnskabeligt og teknologisk samarbejde 
vil bidrage til UNFCCC's globale 
teknologimekanisme og lette teknologisk 
udvikling, innovation og overførsel, som 
skal hjælpe os med at tilpasse os 
klimaforandringerne og afbøde 
drivhusgassernes indvirkning. Ligeledes er 
det nødvendigt, at videnskabeligt og 
teknologisk samarbejde bidrager til at 
belyse synergier mellem Kyoto- og 
Montrealprotokollen for at optimere 
politiske alternativer, f.eks. om 
hydrofluorcarboner.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 5.6 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan blive etableret et rådgivende 
netværk af institutter, som skal forestå 
løbende analyser af de videnskabelige og 

Der kan blive etableret et rådgivende panel 
af førende videnskabsfolk, som skal 
forestå  løbende analyser af de 
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teknologiske fremskridt i Unionen og vores 
største partnerlande og -regioner, foretage 
tidlige undersøgelser af 
markedsmulighederne for nye 
miljøteknologier og fremgangsmåder på 
området samt sikre forudseenhed, hvad 
angår forskning og innovation og politikker 
på området.

videnskabelige og teknologiske fremskridt 
i Unionen, foretage tidlige undersøgelser af 
markedsmulighederne for nye 
miljøteknologier og fremgangsmåder på 
området samt sikre forudseenhed, hvad 
angår forskning og innovation og politikker 
på området.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Bilag II – del I – nr. 1 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Antallet af forskere fra forskellige 
medlemsstater, som modtager 
finansiering

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – nr. 1 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Antallet af kommercialiserede 
opfindelser

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – nr. 1 – led 1 b (nyt)
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DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Antallet af deltagende SMV'er

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – nr. 1 – led 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Bidrag til Unionens BNP-vækst

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – nr. 1 – led 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Antallet af skabte job

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – nr. 2 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Antallet af SMV'er blandt modtagerne

Or. en



PE487.909v01-00 32/34 PA\900001DA.doc

DA

Ændringsforslag 45

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – nr. 3 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Bidrag til Unionens BNP-vækst

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – nr. 3 – led 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Antallet af skabte job

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til afgørelse
Bilag II – del III – nr. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Publikationer i ansete fagfællebedømte 
tidsskrifter inden for de områder, som de 
forskellige samfundsmæssige 
udfordringer vedrører

udgår

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til afgørelse
Bilag II – del III – nr. 2 – led 2 a (nyt)



PA\900001DA.doc 33/34 PE487.909v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Antallet af kommercialiserede 
opfindelser

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til afgørelse
Bilag II – del III – nr. 2 – led 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Antallet af deltagende SMV'er 

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til afgørelse
Bilag II – del III – nr. 2 – led 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Antallet af opnåede mål inden for 
innovation i EU og ressourceeffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til afgørelse
Bilag II – del III – nr. 2 – led 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Bidrag til Unionens BNP-vækst

Or. en



PE487.909v01-00 34/34 PA\900001DA.doc

DA

Ændringsforslag 52

Forslag til afgørelse
Bilag II – del III – nr. 2 – led 2 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Antallet af skabte job

Or. en


