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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 forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Europa-Kommissionen opfordrer ikke 
udtrykkeligt til brug af embryonale 
menneskelige stamceller. Eventuel brug af 
menneskelige stamceller, hvad enten de er 
embryonale eller voksne, afhænger af 
forskernes vurdering i forhold til de mål, 
de ønsker at nå, og skal underkastes en 
grundig etisk vurdering. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes 
uden den nødvendige godkendelse fra 
medlemsstaterne. Der bør ikke ydes støtte
til forskning, som er forbudt i alle 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, der foregår i en medlemsstat, 
hvor denne forskning er forbudt.

(25) Stamceller har vist deres merværdi i 
nogle tilfælde, især inden for regenerative 
lægemidler. EU bør derfor fortsat støtte 
denne type forskning. Men Kommissionen 
anerkender dog de etiske 
betænkeligheder, som forskning i 
embryonale menneskelige stamceller 
medfører, og opfordrer ikke udtrykkeligt 
til deres brug. Eventuel brug af 
menneskelige stamceller, hvad enten de er 
embryonale eller voksne, afhænger af 
forskernes vurdering i forhold til de mål, 
de ønsker at nå, og skal underkastes en 
grundig etisk vurdering. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes 
uden den nødvendige godkendelse fra 
medlemsstaterne. Alligevel kan det være 
nyttigt at undersøge alternativer til den 
eksisterende forskning i embryonale 
menneskelige stamceller, især stamceller 
fra navlestrengsblod og inducerede 
pluripotente stamceller.

Or. en
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Begrundelse

Terapier baseret på stamceller repræsenterer en stor mulighed for regenerative lægemidler 
og til behandling af visse alvorlige sygdomme såsom diabetes eller endog kræft. Inducerede 
pluripotente stamceller og stamceller fra navlestrengsblod kan repræsentere et lovende 
alternativ til etisk kontroversiel forskning i embryonale stamceller.Disse to alternative 
muligheder bør derfor ikke kasseres.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Horisont 2020 vil støtte 
forskningsaktiviteter, der sigter mod at 
bidrage til den videnskabelige udvikling, 
med fuld respekt for de bioetiske reglers 
mangfoldighed på nationalt plan. Der bør 
derfor ikke ydes støtte til forskning, som 
er forbudt i alle medlemsstater. Der bør 
ikke ydes støtte til forskning, der foregår i 
en medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbudt.

Or. en

Begrundelse

Disse bestemmelser finder anvendelse 
på enhver form for forskningsaktivitet, 
ikke kun forskning i stamceller.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at få mest muligt ud af Unionens 
midler bør Horisont 2020 indgå i et tæt 

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

samspil med andre EU-programmer inden 
for områder som sundhed, uddannelse, 
rummet, miljø, konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder, indre 
sikkerhed, kultur og medier samt med de 
samhørighedspolitiske fonde og politikken 
for udvikling af landdistrikter, der specifikt 
kan medvirke til at styrke den nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationskapacitet som led i strategier 
for intelligent specialisering. Desuden bør 
komplementaritet mellem Horisont 2020 
og programmer, der finansieres på 
nationalt niveau, også sikres. Denne 
komplementaritet bør også tages i 
betragtning af Revisionsretten ved 
bedømmelsen af gennemførelsen af 
Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 skal spille en central rolle i 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst ved at udgøre en fælles strategisk 
ramme for Unionens støtte til forskning og 
innovation og således være et middel til at 
mobilisere private investeringer, skabe nye 
jobmuligheder og opnå langsigtet 
bæredygtig vækst og konkurrenceevne i 
Europa.

Horisont 2020 skal spille en central rolle i 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst og dens flagskibsinitiativer om 
Innovationsunionen og Et 
ressourceeffektivt Europa, ved at udgøre 
en fælles strategisk ramme for Unionens 
støtte til forskning og innovation og 
således være et middel til at mobilisere 
private investeringer, fremme SMV'ers 
vækst, skabe nye jobmuligheder, få mere 
innovation ud af forskning og opnå 
langsigtet bæredygtig vækst og 
konkurrenceevne i Europa gennem 
lederskab inden for ressource- og 
energieffektivitet og lave 
kulstofemissioner.
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Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Horisont 2020 skal bidrage til at 
opbygge en økonomi baseret på viden og 
innovation i hele Unionen ved at 
mobilisere tilstrækkelige yderligere midler 
til forskning, udvikling og innovation.
Derved skal programmet støtte 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
og andre EU-politikker samt 
gennemførelsen af et velfungerende 
europæisk forskningsrum. De relevante 
resultatindikatorer er anført i indledningen 
til bilag I.

1. Horisont 2020 skal bidrage til den 
økonomiske vækst ved at opbygge en
ressourceeffektiv og CO2-fattig økonomi 
baseret på viden og innovation i hele 
Unionen ved at mobilisere tilstrækkelige 
yderligere midler til forskning, udvikling 
og innovation. Derved skal programmet 
støtte gennemførelsen af Europa 2020-
strategien og dens flagskibsinitiativer om 
Innovationsunionen og Et 
ressourceeffektivt Europa og andre EU-
politikker samt gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum.
De relevante resultatindikatorer er anført i 
indledningen til bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i menneskelige stamceller, både 
voksne og embryonale, afhængig af både 
de videnskabelige forslags indhold og
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater.
Der ydes ikke støtte til
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 

4. Forskningsaktiviteter, der sigter på at 
forbedre og udvikle behandlinger baseret 
på menneskelige stamceller vil blive 
støttet. Der kan eventuelt ydes finansiering 
til forskning i menneskelige stamceller, 
både voksne og embryonale, afhængig af 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater.
Der vil især blive ydet støtte til forskning i 
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støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbud

stamceller fra navlestrengsblod og 
inducerede pluripotente stamceller, som 
alternativer til den eksisterende forskning 
i embryonale menneskelige stamceller. 

Or. en

Begrundelse

Terapier baseret på stamceller repræsenterer en stor mulighed for regenerative lægemidler 
og til behandling af visse alvorlige sygdomme såsom diabetes eller endog kræft. Inducerede 
pluripotente stamceller og stamceller fra navlestrengsblod kan repræsentere et lovende 
alternativ til etisk kontroversiel forskning i embryonale stamceller. Disse to alternative 
muligheder bør derfor ikke kasseres.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der ydes ikke støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbudt.

Or. en

Begrundelse

Terapier baseret på stamceller repræsenterer en stor mulighed for regenerative lægemidler 
og til behandling af visse alvorlige sygdomme såsom diabetes eller endog kræft. Inducerede 
pluripotente stamceller og stamceller fra navlestrengsblod kan repræsentere et lovende 
alternativ til etisk kontroversiel forskning i embryonale stamceller. Disse to alternative 
muligheder bør derfor ikke kasseres.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Komplementaritet med andre EU- Komplementaritet med andre EU- og 
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programmer nationale programmer

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 gennemføres i 
komplementaritet med andre EU-
støtteprogrammer, herunder 
strukturfondene.

Horisont 2020 gennemføres i 
komplementaritet med andre EU- og 
nationale støtteprogrammer, herunder
fonde med delt forvaltning, såsom 
samhørighedsfonden og strukturfondene.
Med henblik herpå skal Kommissionen 
udvikle passende værktøjer til at vurdere 
komplementaritet. Når Revisionsretten 
bedømmer gennemførelsen af Horisont 
2020 i sin årlige dechargebetænkning 
forelagt Europa-Parlamentet, skal den 
også tage hensyn til princippet om 
komplementaritet.

Or. en

Begrundelse

Selv om synergier med andre EU-programmer er glædelige og ønskelige, bør man for at sikre 
effektiviteten i EU-udgifterne til forskning og innovation undgå overlap ved at sikre bedre 
koordinering mellem disse programmer og Horisont 2020. Kommissionen bør derfor sikre 
denne koordinering i gennemførelsen.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den integrerede fremgangsmåde, der er 
beskrevet i stk. 1 og 2, forventes at føre til, 
at omkring 15 % af det samlede 

3. Den integrerede fremgangsmåde, der er 
beskrevet i stk. 1 og 2, forventes at føre til, 
at omkring 20 % af det samlede 
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kombinerede budget for det specifikke mål
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" og indsatsområdet
"Samfundsmæssige udfordringer" går til 
SMV'er.

kombinerede budget for det specifikke mål
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" og indsatsområdet
"Samfundsmæssige udfordringer" går til 
SMV'er.

Or. en

Begrundelse

SMV'er har størst behov for støtte i finansieringen af deres innovationsaktiviteter. En større 
andel af budgettet bør derfor gå til disse virksomheder.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at støtte Unionens udenrigs- og 
udviklingspolitiske mål i komplementaritet 
med udenrigspolitiske programmer og 
udviklingsprogrammer.

(c) at støtte Unionens udenrigs- og 
udviklingspolitiske mål i komplementaritet 
med udenrigspolitiske programmer og 
udviklingsprogrammer og bidrage til 
internationale forpligtelser, bl.a. 
opfyldelse af årtusindudviklingsmålene. 

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen gennemgår årligt 
gennemførelsen af Horisont 2020, det 
tilhørende særprogram og de aktiviteter, 
der gennemføres af Det Europæiske Institut 
for Innovation og Teknologi. Tilsynet skal 
omfatte oplysninger om tværgående emner 
som bæredygtighed og klimaforandringer, 
herunder oplysninger om omfanget af de 

1. Kommissionen gennemgår årligt 
gennemførelsen af Horisont 2020, det 
tilhørende særprogram og de aktiviteter, 
der gennemføres af Det Europæiske Institut 
for Innovation og Teknologi. Tilsynet skal 
omfatte oplysninger om tværgående emner 
som bæredygtighed, ressourceeffektivitet
og klimaforandringer, herunder 
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udgifter, der har at gøre med 
klimaindsatsen.

oplysninger om omfanget af de udgifter, 
der har at gøre med klimaindsatsen.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at kunne levere et fremtidigt EU-
miljø, der giver en reel stigning i velstand 
og livskvalitet, skal balancen mellem de 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
aspekter regelmæssigt og effektivt 
overvåges under gennemførelsen af 
Horisont 2020. Med henblik herpå 
nedsætter Kommissionen på forhånd en 
klar og gennemsigtig mekanisme til sådan 
overvågning.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen aflægger rapport om 
resultaterne af tilsynet og videreformidler 
disse resultater.

2. Kommissionen aflægger årligt rapport 
om resultaterne af tilsynet og 
videreformidler disse resultater, bl.a. til 
Parlamentet og Rådet.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Bilag I – del II – nr. 1.3.3 d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag I – del II – nr. 2.3 – punkt a – stk. 3 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) En målrettet komponent, hvor 
hovedvægten ligger på politikker og 
vigtige sektorer, der spiler en afgørende 
rolle i indsatsen for at løfte 
samfundsmæssige udfordringer, styrke 
konkurrenceevnen, støtte bæredygtig, 
kulstoffattig og inklusiv vækst og levere 
miljøvenlige produkter og tjenesteydelser 
og andre offentlige goder. Denne 
komponent skal hjælpe Unionen til at takle 
forsknings- og innovationsaspekterne af 
sektorspecifikke politiske mål.

(2) En målrettet komponent, hvor 
hovedvægten ligger på politikker og 
vigtige sektorer, der spiler en afgørende 
rolle i indsatsen for at løfte 
samfundsmæssige udfordringer, styrke 
konkurrenceevnen, støtte bæredygtig, 
kulstoffattig og inklusiv vækst, fremme af 
vedvarende energi og levere miljøvenlige 
produkter og tjenesteydelser og andre 
offentlige goder. Denne komponent skal 
hjælpe Unionen til at takle forsknings- og 
innovationsaspekterne af sektorspecifikke 
politiske mål.

Or. en
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.
Medlemsstaterne bruger på nuværende 
tidspunkt for få midler på forebyggelse, og 
koncentrerer udgifterne på behandling. 
Denne fremgangsmåde forhindrer, at 
sygdomsbyrden, og dermed udgifterne til 
sygdomsbehandling, reduceres, og 
resulterer i økonomisk tab for samfundet 
som helhed. Sikring af bæredygtigheden 
af sundheds- og sociale plejesystemer 
kræver en tilgang, der tager hensyn til de 
langsigtede fordele i form af besparelser 
og trivsel ved en dristigere støtte til 
forskning med henblik på udvikling af 
effektive forebyggende værktøjer. 

Or. en
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Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Infektionssygdomme (f.eks. HIV/AIDS, 
tuberkulose, malaria og oversete 
sygdomme) er et globalt problem og er 
årsag til 41 % af de 1,5 milliarder tabte 
sygdomsjusterede leveår på verdensplan, 
heraf 8 % i Europa. Genopblussen af 
gamle smitsomme sygdomme, herunder 
tuberkulose, i den europæiske region, og 
den øgede forekomst af sygdomme, der 
kan forebygges ved vaccination i de 
udviklede lande, understreger behovet for 
en omfattende tilgang og øget offentlig 
støtte til F & U. Vi må også være 
forberedte på nye epidemier og truslen fra 
stigende antimikrobisk resistens.

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag I – del III – nr. 1.1 – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Sjældne sygdomme er fortsat en stor 
udfordring for EU og medlemsstaterne. 
Der er 6.000 til 8.000 sjældne sygdomme, 
der rammer omkring 30 mio. mennesker i 
hele EU. Der mangler stadig relevant 
videnskabelig viden og ekspertise, som 
kunne tjene som grundlag for udvikling 
af innovative og mere effektive 
behandlinger til patienter med sjældne 
sygdomme. Derfor er der i øjeblikket kun 
få eller ingen behandlingsmuligheder for 
de fleste af disse patienter. Europæisk 
støtte til samarbejde skal sikre, at viden 
kan deles og ressourcer kan kombineres 
så effektivt som muligt, med henblik på at 
tackle sjældne sygdomme effektivt i hele 
EU som helhed.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har sat som mål at udvikle 200 nye behandlingsformer inden for rammerne af 
det internationale konsortium om sjældne sygdomme. Men den økonomiske attraktivitet ved 
forskning og udvikling af nye lægemidler er på grund af det begrænsede antal patienter pr. 
sygdom også lavere. Offentlig finansiering ville derfor hjælpe til at afbøde dette, og fungere 
som en katalysator for private investeringer. Forskningssamarbejde er centralt for at sikre, 
at viden kan deles og ressourcer kan kombineres så effektivt som muligt, med henblik på at 
tackle sjældne sygdomme effektivt i hele EU som helhed.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende reaktion på 
europæisk plan med hensyn til forskning 

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. De enkelte 
medlemsstater mangler ofte de 
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og innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse udfordringer, det 
kan give bedre sundhed og velfærd for alle 
og placere Europa som en leder inden for 
de hastigt ekspanderende globale markeder 
for innovationer inden for sundhed og 
velfærd.

nødvendige ressourcer for at give de mest 
effektive svar. En passende reaktion på 
europæisk plan med hensyn til forskning 
og innovation, der støttes af en passende 
finansiel forpligtelse, kan og bør være et 
afgørende bidrag til at tackle disse 
udfordringer, det kan give bedre sundhed 
og velfærd for alle og placere Europa som 
en leder inden for de hastigt ekspanderende 
globale markeder for innovationer inden 
for sundhed og velfærd.

Or. en

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at øge virkningen af tiltag på EU-plan 
vil der blive ydet støtte til det fulde 
spektrum af forsknings- og 
innovationsaktiviteter. Fra grundforskning 
over omsættelse af viden til store forsøg og 

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

demonstrationstiltag, der kan mobilisere 
privat investering; til offentlige og 
prækommercielle indkøb af nye produkter, 
tjenesteydelser, skalerbare løsninger, som 
når de er nødvendige er interoperable og 
støttes af fastlagte standarder og/eller 
fælles retningslinjer. Denne samordnede, 
europæiske indsats kan bidrage til den 
igangværende udvikling af EFR. Den vil 
også komplementere og skabe synergier, 
når og hvis det er relevant, til aktiviteter, 
der udvikles i forbindelse med sundhed for 
vækstprogrammet og det europæiske 
innovationspartnerskab om aktiv og sund 
aldring.

Or. en

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og velfærden forbedres til færre 
omkostninger. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af vigtige sundhedsfaktorer,
effektive forebyggende redskaber som
adfærdsmæssige indgreb over for 
risikofaktorer og vacciner, effektiv 
sundheds- og sygdomsovervågning og -
forberedelse samt effektive 
screeningprogrammer.

Or. en



PA\900056DA.doc 19/24 PE487.915v01-00

DA

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag I – del III – nr. 1.3 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap 
og nedsat funktion, skal det underbygges af 
en grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd. En
effektiv datadeling og en sammenkobling
af disse data med store
kohorteundersøgelser har også stor 
betydning, ligesom omsættelsen af 
forskningsresultater i praksis, især ved 
gennemførelse af kliniske forsøg.

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap 
og nedsat funktion, skal det underbygges af
forbedret molekylær viden om sygdomme 
gennem biomedicinsk forskning, en 
grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd.
Udvikling af stratificeret og skræddersyet 
medicin på grundlag af resultaterne af 
biomedicinsk forskning er et kraftfuldt 
værktøj til behandling af sygdomme, der 
er skræddersyet til patientens genetiske 
opbygning og til den specifikke sygdom, 
som øger plejens effektivitet og sparer 
sundhedssystemerne for unødige 
omkostninger. Effektiv indsamling og 
deling af data og sammenkoblingen af
disse data med omfattende
kohorteundersøgelser er ligeledes vigtig 
ligesom en rettidig omdannelse af disse 
forskningsresultater til klinikken, navnlig 
gennem kliniske forsøg.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag I – del III – nr. 1.3 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og 

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, og 
samtidig undgå unødvendigt 
dobbeltarbejde inden for forskning,
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udviklingen af nye markedsmuligheder. hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og 
udviklingen af nye markedsmuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag I – del III – nr. 1.3 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede
faktorer), forbedring af sundhedsfremme 
og sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser;
udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed;
forbedring af overvågning og beredskab;
udvikling af bedre præventive vacciner;
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling;
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse;
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje;
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov;
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klima- og 
fattigdomsrelaterede faktorer), forbedring 
af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser;
udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed;
forbedring af overvågning og beredskab;
udvikling af bedre præventive vacciner;
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; bedre sygdomsbehandling
med en vægt på udvikling af stratificeret 
og/eller personaliseret medicin, og 
lægemidler til sjældne sygdomme;
Overførsel af viden fra grundforskning til 
klinisk praksis og skalerbare 
innovationstiltag på en mere rettidig og 
effektiv måde, ved at fremme tværnational 
forskning af høj kvalitet; ved hjælp af 
avancerede it-løsninger til forbedring af 
indsamling, udveksling, sammenligning 
og anvendelse af sundhedsdata; fremme af
aktiv aldring og hjælp til en uafhængig 
tilværelse; forbedring af palliativ medicin, 
bedre reproduktiv sundhed, individuel 
mulighed for selv at styre sin sundhed;
fremme af integreret pleje; forbedring af 
videnskabelige værktøjer og metoder til at 
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støtte den politiske beslutningstagning og 
reguleringsbehov; og optimering af 
sundhedsplejesystemernes effektivitet, bl.a. 
ved udvikling og bredere anvendelse af e-
sundhedsløsninger, og reduktion af 
uligheder med bevisbaseret 
beslutningstagning og udbredelse af bedste 
praksis og innovative teknologier og 
fremgangsmåder.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag I – del III – nr. 1.3 – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I betragtning af de alvorlige og stort 
set uigenkaldelige ændringer i store dele 
af Jordens klimasystem, er der behov for 
at overveje alle kilder til den globale 
opvarmning og alle 
afbødningsmulighederne. Udover at 
overveje nedbringning af CO2-
emissioner, hurtigtvirkende strategier 
(f.eks. nedbringelse af 
hydrofluorcarboner, kønrøg, troposfærisk 
ozon; biologisk sekvestration) kan sikre 
den hurtigste imødegåelse af 
klimaændringer inden for årtier eller 
endnu tidligere.

Or. en
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag I – del III – nr. 1.3 – punkt 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. 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 Horisont 2012's 
samlede budget bør tildeles denne 
samfundsmæssige udfordring.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag I – del II – nr. 2 - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FØDEVARESIKKERHED, 
BÆREDYGTIGT LANDBRUG,
HAVFORSKNING OG MARITIM 
FORSKNING OG BIOØKONOMIEN

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

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag I – del Iii – nr. 3.3 – punkt b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Vedvarende energi
Aktiviteterne skal fokusere på forskning i 
vedvarende energiteknologier, såsom 
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solceller, solenergi, termisk og vindenergi 
for at forbedre deres effektivitet og 
reducere omkostningerne ved disse 
teknologier, for at gøre dem mere 
konkurrencedygtige på markedet. 

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag I – del III – nr. 5.3 – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Bekæmpelse af klimaforandringer og 
tilpasning hertil

(a) Bekæmpelse af klimaforandringer og 
tilpasning hertil

Målet er at udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor der fokuseres på både CO2 
og andre drivhusgasser og fremhæves både 
teknologiske og ikketeknologiske, grønne 
løsninger gennem frembringelse af 
oplysninger, som skal danne grundlag for 
velinformerede, tidlige og effektive 
beslutninger, og gennem 
netværkssamarbejde blandt de nødvendige 
kompetente aktører. Aktiviteterne skal især 
lægge vægt på følgende: øget indsigt i
klimaforandringerne og tilvejebringelse af 
pålidelige klimaprognoser, vurdering af 
konsekvenser og sårbare områder samt 
udvikling af innovative og 
omkostningseffektive foranstaltninger 
vedrørende tilpasning og 
risikoforebyggelse samt støtte til 
afbødningspolitikkerne.

Målet er at udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor der fokuseres på både CO2 
og andre drivhusgasser og partikler, der er 
kortlivede, og fremhæves både 
teknologiske og ikketeknologiske, grønne 
løsninger gennem frembringelse af 
oplysninger, som skal danne grundlag for 
velinformerede, tidlige og effektive 
beslutninger, og gennem 
netværkssamarbejde blandt de nødvendige 
kompetente aktører. Aktiviteterne skal især 
lægge vægt på følgende: forbedring af
indsigt i klimaændringer samt de risici, 
der er forbundet med ekstreme hændelser 
og pludselige ændringer; 
vekselvirkningerne mellem klima og ozon; 
tilvejebringelse af pålidelige 
klimaprognoser; vurdering af konsekvenser
på globalt, regionalt og lokalt niveau, og
sårbare områder samt udvikling af 
innovative og omkostningseffektive 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
risikoforebyggelse samt støtte til 
afbødningspolitikkerne og fastlægning af 
hurtigtvirkende strategier til imødegåelse 
af klimaændringerne inden for få årtier.
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Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag I – del III – nr. 5.3 – punkt e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Udvikling af omfattende globale 
observations- og informationssystemer på 
miljøområdet

(e) Udvikling af omfattende globale 
observations- og informationssystemer på 
miljøområdet

Målet er at sikre, at de langsigtede data og 
oplysninger, der er nødvendige for at klare 
denne udfordring, tilvejebringes.
Aktiviteterne skal især lægge vægt på at 
udvikle kapacitet, teknologi og 
datainfrastruktur til observation og 
overvågning af jordkloden, så der løbende 
kan tilvejebringes rettidige og præcise 
oplysninger, prognoser og fremskrivninger.
Der vil blive tilskyndet til gratis, åben og 
ubegrænset adgang til interoperable data og 
oplysninger.

Målet er at sikre, at de langsigtede data og 
oplysninger, der er nødvendige for at klare 
denne udfordring, tilvejebringes.
Aktiviteterne skal især lægge vægt på at 
udvikle kapacitet, teknologi og 
datainfrastruktur til observation og 
overvågning fra både telemåling og in 
situ-målinger af jordkloden, så der løbende 
kan tilvejebringes rettidige og præcise 
oplysninger og tillade prognoser og 
fremskrivninger. Der vil blive tilskyndet til 
gratis, åben og ubegrænset adgang til 
interoperable data og oplysninger.

Or. en


