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Ændringsforslag 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sundhed, demografisk udvikling og 
velfærd

Sundhed og velfærd

Or. en

Ændringsforslag 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 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, reducerer 
handicap, afhængighed og social 
udstødelse 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. De 
kulturelle, sociale, adfærdsmæssige og 
psykologiske dimensioner af sundhed skal 
også tages i betragtning.
Samfundsvidenskab og humaniora spiller 
en vigtig rolle i forståelsen af sundhed og 
velfærd.

Or. en
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Ændringsforslag 588
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 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 en 
aktiv og sund livsstil, vacciner, effektiv 
sundheds- og sygdomsovervågning og -
forberedelse samt effektive 
screeningprogrammer og bedre og 
integreret levering af 
sundhedstjenesteydelser, der er fokuseret 
på patienterne.

Or. en

Ændringsforslag 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 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 

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 
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gennem kliniske forsøg. gennem kliniske forsøg. Ved overførsel af 
forskningsresultater fra 
grundforskningen til klinisk praksis skal 
kliniske forsøg etablere en forudgående 
forbindelse mellem de resultater, der er 
opnået i laboratoriet, og patienten 
gennem translationel forskning: "from 
bench to bedside-tilgangen".

Or. en

Ændringsforslag 590
Norbert Glante

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
holde sig aktive og uafhængige. Dette 
bidrager til at øge og forlænge varigheden 
af deres fysiske, sociale og psykiske 
velvære.

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren, men også til forskning og 
udvikling inden for social innovation.
Hvis der skal opretholdes effektiv sundhed 
og pleje for alle aldersgrupper, skal der 
gøres en indsats for at forbedre 
beslutningstagningen i forbindelse med 
forebyggelse og behandling, for at 
identificere og støtte formidlingen af 
bedste praksis inden for sundhedssektoren 
og støtte integreret behandling og 
anvendelse af teknologisk, organisatorisk 
og social innovation, som gør det muligt 
for især ældre personer at holde sig aktive 
og uafhængige. Dette bidrager til at øge og 
forlænge varigheden af deres fysiske, 
sociale, økonomiske og psykiske velvære.
Der bør rettes særligt fokus på kroniske 
sygdomme, såsom kræft, hjerte-kar-
sygdomme, reumatologiske samt muskel-
og skeletsygdomme, diabetes, 
åndedrætslidelser og psykiske sygdomme.

Or. de
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Begrundelse

Der bør lægges vægt på sygdomme, som forekommer særligt ofte og har særlig betydning for 
samfundet som helhed. I mange tilfælde ved man ikke meget om årsagerne til disse sygdomme 
og mulige behandlinger og der er derfor et særligt behov for koordineret europæisk 
forskningsstøtte.

Ændringsforslag 591
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
holde sig aktive og uafhængige. Dette 
bidrager til at øge og forlænge varigheden 
af deres fysiske, sociale og psykiske 
velvære.

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
holde sig aktive og uafhængige. Dette 
bidrager til at øge og forlænge varigheden 
af deres fysiske, sociale, økonomiske og 
psykiske velvære. Der bør rettes særligt 
fokus på kroniske sygdomme, såsom 
kræft, hjerte-kar-sygdomme, 
reumatologiske samt muskel- og 
skeletsygdomme, diabetes, 
åndedrætslidelser og psykiske sygdomme.

Or. en

Begrundelse

Reumatiske samt muskel- og skeletsygdomme er ikke blot en hovedårsag til arbejdstab og 
førtidspensionering, men også en hovedårsag til handicap og nedsat mobilitet og en enorm 
byrde for familier, arbejdsgivere, forsikringsselskaber og de sociale sikrings- og 
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sundhedssystemer i hele EU. De bør medtages i listen over store kroniske sygdomme, da de er 
lige så vigtige eller i nogle tilfælde vigtigere med hensyn til forekomst eller virkning på 
offentlige sundhedssystemer.

Ændringsforslag 592
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
holde sig aktive og uafhængige. Dette 
bidrager til at øge og forlænge varigheden 
af deres fysiske, sociale og psykiske 
velvære.

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, rehabilitering og omskoling,
for at identificere og støtte formidlingen af 
bedste praksis inden for sundhedssektoren 
og støtte integreret behandling og 
anvendelse af teknologisk, organisatorisk 
og social innovation, som gør det muligt 
for især ældre personer at holde sig aktive 
og uafhængige. Dette bidrager til at øge og 
forlænge varigheden af deres fysiske, 
sociale og psykiske velvære.

Or. fr

Ændringsforslag 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 

En øget sygdoms-, navnlig kronisk 
sygdoms-, og handicapbyrde i forbindelse 
med en aldrende befolkning stiller 
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plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
holde sig aktive og uafhængige. Dette 
bidrager til at øge og forlænge varigheden 
af deres fysiske, sociale og psykiske 
velvære.

yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
holde sig aktive og uafhængige. Dette 
bidrager til at øge og forlænge varigheden 
af deres fysiske, sociale og psykiske 
velvære.

Or. es

Ændringsforslag 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
holde sig aktive og uafhængige. Dette 
bidrager til at øge og forlænge varigheden 
af deres fysiske, sociale og psykiske 
velvære.

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
holde sig aktive og uafhængige. Dette 
bidrager til at øge og forlænge varigheden 
af deres fysiske, sociale, økonomiske og 
psykiske velvære. Der bør rettes særligt 
fokus på kroniske sygdomme, såsom 
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kræft, hjerte-kar-sygdomme, 
reumatologiske samt muskel- og 
skeletsygdomme, diabetes, 
åndedrætslidelser og psykiske sygdomme.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens tekst nævner ikke nogen specifikke sygdomme, hvilket kan være at foretrække 
for at undgå at være for konkret. Hvis det imidlertid besluttes at prioritere visse sygdomme, er 
der tegn på, at reumatiske samt muskel- og skeletsygdomme er blandt de mest udbredte, mest 
invaliderende og dyreste kroniske, ikkeoverførbare lidelser, som rammer den europæiske 
befolkning, og derfor fortjener at blive nævnt.

Ændringsforslag 595
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
holde sig aktive og uafhængige. Dette 
bidrager til at øge og forlænge varigheden 
af deres fysiske, sociale og psykiske 
velvære.

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, herunder også 
foranstaltninger i form af komplementær 
og alternativ medicin, og anvendelse af 
teknologisk, organisatorisk og social 
innovation, som gør det muligt for især 
ældre personer at holde sig aktive og 
uafhængige. Dette bidrager til at øge og 
forlænge varigheden af deres fysiske, 
sociale og psykiske velvære.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre fremtidig finansiering til forskning inden for komplementær og alternativ medicin 
bør den udtrykkeligt nævnes i det specifikke program.

Ændringsforslag 596
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
holde sig aktive og uafhængige. Dette 
bidrager til at øge og forlænge varigheden 
af deres fysiske, sociale og psykiske 
velvære.

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
holde sig aktive og uafhængige og 
respektere og fremme deres valg med 
hensyn til sundhedspleje. Dette bidrager til 
at øge og forlænge varigheden af deres 
fysiske, sociale og psykiske velvære.

Or. en

Ændringsforslag 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – del III – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle disse aktiviteter gennemføres på en 
sådan måde, at der ydes støtte i hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket styrker konkurrenceevnen for EU-
baserede industrier og udviklingen af nye 
markedsmuligheder.

Alle disse aktiviteter gennemføres på en 
sådan måde, at der ydes støtte i hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket styrker konkurrenceevnen for EU-
baserede industrier og SMV'er og 
udviklingen af nye markedsmuligheder.

Or. sl

Ændringsforslag 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle disse aktiviteter gennemføres på en 
sådan måde, at der ydes støtte i hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket styrker konkurrenceevnen for EU-
baserede industrier og udviklingen af nye 
markedsmuligheder.

Alle disse aktiviteter gennemføres på en 
sådan måde, at der ydes støtte i hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
herunder støtte til fremragende 
grundforskning i sundhed, hvilket styrker 
konkurrenceevnen for EU-baserede 
industrier og udviklingen af nye 
markedsmuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 599
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle disse aktiviteter gennemføres på en 
sådan måde, at der ydes støtte i hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 

Alle disse aktiviteter gennemføres på en 
sådan måde, at der ydes støtte i hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
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hvilket styrker konkurrenceevnen for EU-
baserede industrier og udviklingen af nye 
markedsmuligheder.

hvilket styrker konkurrenceevnen for EU-
baserede industrier og udviklingen af nye 
markedsmuligheder baseret på en 
integreret tilgang, der er fokuseret på 
patienterne.

Or. en

Ændringsforslag 600
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den tværgående målsætning for de 
samfundsmæssige udfordringer er at 
bringe EU's forsknings- og 
innovationsinstrumenter i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategien ved at sikre intelligent, inklusiv 
og bæredygtig vækst: Der bør opstilles 
prioriteter på baggrund af håndtering af 
de mest attraktive samfundsmæssige 
udfordringer og på den mest effektive 
måde. Foranstaltninger, som leverer 
løsninger hurtigt og effektivt og som kan 
omdanne forskning til konkrete, målelige 
resultater, bør prioriteres.

Or. en

Begrundelse

EU har topforskere og videnskabsfolk, men halter bagefter USA og visse asiatiske lande i 
evnen til at omdanne resultaterne af forskning til konkrete produkter, tjenester og løsninger. I 
tider med økonomiske og samfundsmæssige vanskeligheder, når der skæres alvorligt ned på 
finansiering til forskning og innovation på nationalt plan som følge af spareforanstaltninger, 
bør EU's finansielle støtte sigte mod anvendt forskning og "close-to-market-løsninger".

Ændringsforslag 601
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udviklingen af redskaber til at 
fremskynde forskning som f.eks. 
"patentpuljer", der gør det muligt at 
samle industrielle ejendomsrettigheder, 
hvorved rettighedsindehaverne kan få 
passende kompensation med 
innovationspriser som en måde til at 
fremme af åbning af forskning og til at 
fungere som katalysator for den offentlige 
og den private sektors bestræbelser.

Or. fr

Ændringsforslag 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 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. 
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.

En bedre forståelse af 
sundhedsdeterminanter er et krav for at 
sikre bedre dokumentation af effektiv 
sundhedsfremme, velfærd og 
sygdomsforebyggelse og vil ligeledes gøre 
det muligt at udvikle omfattende sundheds-
og trivselsindikatorer i Unionen.
Miljømæssige, adfærdsmæssige (herunder 
livsstils-), biologiske, 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 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. 
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.

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. 
Miljømæssige, erhvervsrelaterede,
adfærdsmæssige (herunder livsstils-), 
samfundsøkonomiske (med særligt fokus 
på fattigdom), genetiske og patogene
genetiske faktorer i deres bredeste forstand 
bliver undersøgt. Tilgangene omfatter den 
langsigtede kohorteundersøgelse og 
forbindelsen til data fra forskning i "omics" 
og andre metoder.

Or. en

Ændringsforslag 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 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 

En bedre forståelse af miljøet som 
sundhedsdeterminant kræver navnlig en 
humancentreret integreret molekylær, 
biologisk, epidemiologisk og toksikologisk 
tilgang til undersøgelse af forholdet 
mellem sundhed og miljø og til belysning 
af de underliggende mekanismer for 
sygdomme og toksicitet hos mennesker, 
herunder undersøgelser af kemikaliers 
virkning, kombineret eksponering for 
forurening og andre miljømæssige og 
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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 avancerede 
informationssystemer støttes.

klimarelaterede stressfaktorer, integrerede 
toksikologiske test samt alternativer til 
dyreforsøg. Der er behov for innovative 
tilgange til eksponeringsvurdering ved 
hjælp af nye generationer af 
humancentrerede 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 avancerede 
informationssystemer støttes.

Or. fr

Begrundelse

Forbedringer i toksikologiske undersøgelser nødvendiggør humancentrerede tilgange.

Ændringsforslag 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 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 

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 
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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 avancerede 
informationssystemer støttes.

mennesker, personlige 
eksponeringsvurderinger og 
modelberegning til forståelse af 
kombinerede, kumulative og nye 
eksponeringer, som integrerer 
samfundsøkonomiske og adfærdsmæssige 
faktorer og indretning af miljøer til 
fremme af helbredelse og rehabilitering.
Bedre forbindelser til miljømæssige data 
ved hjælp af avancerede 
informationssystemer støttes.

Or. en

Ændringsforslag 606
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 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 avancerede 

En bedre forståelse af miljøet som 
sundhedsdeterminant kræver navnlig en 
integreret og humanrelevant 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 humanrelevante
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 avancerede 
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informationssystemer støttes. informationssystemer støttes.

Or. en

Begrundelse

Målsætningen om at udføre toksikologiske forsøg med fokus på alternativer, der kan erstatte 
dyreforsøg, kræver anvendelse af humanrelevante tilgange, der bedre kan forudsige 
sygdomme og toksicitet hos mennesker og smitteveje end dyreforsøg.

Ændringsforslag 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På denne måde kan eksisterende og 
planlagte politikker og programmer 
vurderes, og der kan ydes politisk støtte. 
Endvidere kan der udvikles bedre 
adfærdsmæssige indgreb samt 
forebyggelses- og uddannelsesprogrammer, 
herunder i forbindelse med 
sundhedskompetencer inden for ernæring, 
vaccination og andre indgreb vedrørende 
primær pleje.

På denne måde kan eksisterende og 
planlagte politikker og programmer 
vurderes, og der kan ydes politisk støtte. 
Endvidere kan der udvikles bedre 
adfærdsmæssige indgreb samt 
forebyggelses- og uddannelsesprogrammer, 
herunder i forbindelse med 
sundhedskompetencer inden for ernæring, 
vaccination og andre indgreb vedrørende 
primær pleje. Helhedsorienterede 
sundhedstilgange (f.eks. vedrørende 
miljøet og arbejdspladsen) kan ligeledes 
udvikles for at minimere risikofaktorer.

Or. en

Ændringsforslag 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 609
Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Befolkningen trues af nye og fremspirende 
infektioner (herunder som følge af 
klimaforandringer), af lægemiddelresistens 
hos eksisterende smitstoffer og af andre 
direkte og indirekte konsekvenser af 
klimaforandringer. Der er behov for bedre 
overvågningsmetoder, varslingsnetværk, 
organiserede sundhedstjenester og 
beredskabskampagner til konstruktion af 
modeller for epidemier, til at kunne reagere 
effektivt på pandemier og på 
konsekvenserne af ikke-infektiøse 
sygdomme som følge af klimaforandringer, 
ligesom der skal gøres en indsats for at 
fastholde og forbedre mulighederne for at 
bekæmpe infektionssygdomme, som er 
resistente over for lægemidler. For at 
tackle disse globale udfordringer vil EU i 
partnerskab med de pågældende lande 
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gennemføre foranstaltninger, der tager 
sigte på at opnå konkrete resultater i 
sundhedspolitikken, forbedre 
sundhedstjenester og støtte deres egen 
forskningskapacitet.

Or. fr

Ændringsforslag 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Befolkningen trues af nye og fremspirende 
infektioner (herunder som følge af 
klimaforandringer), af lægemiddelresistens 
hos eksisterende smitstoffer og af andre 
direkte og indirekte konsekvenser af 
klimaforandringer. Der er behov for bedre 
overvågningsmetoder, varslingsnetværk, 
organiserede sundhedstjenester og 
beredskabskampagner til konstruktion af 
modeller for epidemier, til at kunne reagere 
effektivt på pandemier og på 
konsekvenserne af ikke-infektiøse 
sygdomme som følge af klimaforandringer, 
ligesom der skal gøres en indsats for at 
fastholde og forbedre mulighederne for at 
bekæmpe infektionssygdomme, som er 
resistente over for lægemidler. For at 
tackle disse globale udfordringer vil EU i 
partnerskab med de pågældende lande 
gennemføre foranstaltninger, der tager 
sigte på at opnå konkrete resultater i 
sundhedspolitikken, forbedre 
sundhedstjenester og støtte deres egen 
forskningskapacitet.

Or. fr

Begrundelse

De udfordringer, der her er påvist, er af global karakter. Der bør henvises til EU's generelle 
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politik vedrørende dette spørgsmål omhandlet i Kommissionens meddelelse af 31. marts 
2010: "EU's rolle inden for global sundhed" (COM(2010)0128 endelig) godkendt af Rådet 
den 10. maj 2010.

Ændringsforslag 611
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Befolkningen trues af nye og fremspirende 
infektioner (herunder som følge af 
klimaforandringer), af lægemiddelresistens 
hos eksisterende smitstoffer og af andre 
direkte og indirekte konsekvenser af 
klimaforandringer. Der er behov for bedre 
overvågningsmetoder, varslingsnetværk, 
organiserede sundhedstjenester og 
beredskabskampagner til konstruktion af 
modeller for epidemier, til at kunne reagere 
effektivt på pandemier og på 
konsekvenserne af ikke-infektiøse 
sygdomme som følge af klimaforandringer, 
ligesom der skal gøres en indsats for at 
fastholde og forbedre mulighederne for at 
bekæmpe infektionssygdomme, som er 
resistente over for lægemidler. For at 
tackle disse globale udfordringer vil EU i 
partnerskab med de pågældende lande 
gennemføre foranstaltninger, der tager 
sigte på at opnå konkrete resultater i 
sundhedspolitikken, forbedre 
sundhedstjenester og støtte deres egen 
forskningskapacitet.

Or. fr

Begrundelse

De udfordringer, der her er påvist, er af global karakter. Der bør henvises til EU's generelle 
politik vedrørende dette spørgsmål omhandlet i Kommissionens meddelelse af 31. marts 
2010: "EU's rolle inden for global sundhed" (COM(2010)0128 endelig) godkendt af Rådet 
den 10. maj 2010.
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Ændringsforslag 612
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 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. Grundlæggende 
topkvalitetsforskning og tværfaglig
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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.

translationel forskning i sygdommes 
patofysiologi er vigtig for at få en bedre 
forståelse af alle aspekter i 
sygdomsprocesserne, herunder en 
reklassificering af normale variationer og 
sygdomme baseret på molekylære data, og 
for at validere og anvende 
forskningsresultaterne til kliniske formål.

Or. en

Ændringsforslag 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.5. Udvikling af bedre forebyggende 
vacciner

1.5. Udvikling af nye og bedre 
forebyggende vacciner

Or. en

Ændringsforslag 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.5. Udvikling af bedre forebyggende 
vacciner

1.5. Udvikling af bedre forebyggende 
vacciner og lægemidler

Or. en

Ændringsforslag 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der er behov for 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, mere forudsigelige, effektive 
prækliniske sikkerhedsvurderinger 
(såsom sammenhængende tilgange 
kombineret med andre tilgange, som ikke 
involverer dyr, eller reduktive tilgange),
og af at der foretages kliniske forsøg og 
relevante undersøgelser.

Or. fr

Begrundelse

Der er allerede ved at ske et paradigmeskift for udvikling af vacciner med anvendelse af mere 
forudsigelige, effektive tilgange uden anvendelse af dyr.

Ændringsforslag 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der er behov for mere effektive 
lægemidler og 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.

Or. en
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Ændringsforslag 618
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der er behov for 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, mere forudsigelige og effektive 
prækliniske sikkerhedsvurderinger (f.eks. 
en sammenhængende tilgang sammen 
med andre tilgange, som ikke involverer 
dyr, eller reduktive tilgange), og af at der 
foretages kliniske forsøg og relevante 
undersøgelser.

Or. en

Begrundelse

I udviklingen af vacciner er der allerede ved at ske et paradigmeskift i retning af mere 
forudsigelige og effektive tilgange uden anvendelse af dyr.

Ændringsforslag 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

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

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 

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 
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eksisterende teknologier udvikles med det 
formål at forbedre sygdomsresultaterne 
betydeligt gennem tidligere og mere 
præcise diagnoser og ved at tillade mere 
patienttilpasset behandling.

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

Or. de

Ændringsforslag 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

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, så de 
kan tilpasses til forskellige miljømæssige 
og samfundsøkonomiske forhold, med det 
formål at sikre tidligere og mere præcise 
diagnoser, der giver mulighed for mere 
patienttilpasset behandling.

Or. fr

Begrundelse

Pålidelige diagnoseværktøjer og overkommelighed er væsentlige faktorer for overvågning og 
effektiv behandling af infektionssygdomme i udviklingslande.

Ændringsforslag 621
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.6 – afsnit 1

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, så de 
kan tilpasses til forskellige miljømæssige 
og samfundsøkonomiske forhold, med det 
formål at sikre tidligere og mere præcise 
diagnoser og ved at tillade mere 
patienttilpasset behandling.

Or. fr

Begrundelse

Pålidelige diagnoseværktøjer og overkommelighed er væsentlige faktorer for overvågning og 
effektiv behandling af infektionssygdomme i udviklingslande.

Ændringsforslag 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

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

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. Mutationer, 
der forårsager genetiske sygdomme, vil 
blive identificeret og rådighed over 
diagnostiske test vil blive væsentligt øget.

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for disse aktiviteter for at sikre overensstemmelse med og deltage i 
målsætningerne for det internationale konsortium for sjældne sygdomme (IRDiRC).

Ændringsforslag 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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

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 in vitro- og billeddiagnoser. 
Innovative og eksisterende teknologier 
udvikles med det formål at forbedre 
sygdomsresultaterne betydeligt gennem 
tidligere og mere præcise diagnoser og ved 
at tillade mere patienttilpasset behandling.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 624
Henri Weber

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

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 

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, så de 
kan tilpasses til forskellige miljømæssige 
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betydeligt gennem tidligere og mere 
præcise diagnoser og ved at tillade mere 
patienttilpasset behandling.

og samfundsøkonomiske forhold, med det 
formål at sikre tidligere og mere præcise 
diagnoser og ved at tillade mere 
patienttilpasset behandling.

Or. fr

Ændringsforslag 625
Marisa Matias

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

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 bedre 
og mere tilgængelig behandling.

Or. en

Ændringsforslag 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.8. Sygdomsbehandling 1.8. Udvikling af tilpassede behandlinger 
og sygdomsbehandling

Or. en

Ændringsforslag 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
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Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

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

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

Or. de

Ændringsforslag 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Forslag til afgørelse



PE492.814v01-00 30/126 AM\907980DA.doc

DA

Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.8 – afsnit 1

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, bioterapi, vacciner og andre 
behandlingstilgange, herunder 
transplantation, gen- og celleterapi, 
herunder tværfaglige tilgange (f.eks. 
biomatematik, bioinformatik og 
nuklearmedicin), 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.

Or. fr

Begrundelse

Bioterapier omfatter teknologiske fremskridt inden for biomedicinsk forskning, som sigter på 
at udvikle nye behandlinger, der adskiller sig fra traditionelle behandlinger. Der lægges ikke 
tilstrækkelig vægt på tværfaglighed. Samtidig forskning inden for discipliner som matematik, 
informatik, etik og fysik er imidlertid ofte påkrævet for at imødekomme fælles og komplekse 
målsætninger som f.eks. sundhedspleje.

Ændringsforslag 629
Henri Weber

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

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, bioterapi, vacciner og andre 
behandlingstilgange, herunder 
transplantation, gen- og celleterapi, 
herunder tværfaglige tilgange (f.eks. 
biomatematik, bioinformatik og 
nuklearmedicin), 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.

Or. fr

Ændringsforslag 630
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for at støtte forbedringen af 
tværgående støtteteknologier til 
lægemidler, vacciner og andre 

Der er behov for at støtte forbedringen af 
tværgående støtteteknologier til 
lægemidler, vacciner og andre 
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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.

behandlingstilgange, herunder 
allotransplantation, gen- og celleterapi, 
skabe bedre resultater inden for udvikling 
af lægemidler og vacciner (herunder 
alternative metoder i stedet for de klassiske 
dyrebaserede sikkerheds- og 
effektivitetstest f.eks. udvikling af mere 
forudsigelige, humanrelevante 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.

Or. en

Ændringsforslag 631
Vicky Ford

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

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, 

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 alle typer 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

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 

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 
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fremme udviklingen af nye, mere effektive 
og bæredygtige behandlinger af sygdomme 
og forvaltning af handicap.

fremme udviklingen af nye, mere effektive 
og tilpassede og bæredygtige behandlinger 
af sygdomme og forvaltning af handicap.

Or. en

Ændringsforslag 633
Angelika Niebler

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

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 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 med behørigt hensyn til 
komplementær og alternativ medicin.
Disse forbedringer vil fremme udviklingen 
af nye, mere effektive og bæredygtige 
behandlinger af sygdomme og forvaltning 
af handicap.

Or. en
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Ændringsforslag 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.8 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning skal gøre det muligt at 
forbedre avancerede terapier og 
celleterapier. Dette skal rettes mod 
behandling af kroniske sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.9. Overførsel af viden til klinisk praksis 
og skalerbare innovationsaktioner

1.9. Overførsel af viden til klinisk praksis 
og skalerbare innovationsaktioner,
herunder psykosociale aspekter

Or. en

Ændringsforslag 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kliniske forsøg er en metode til at overføre 
biomedicinsk viden til anvendelse hos 
patienter, og der ydes støtte til dette samt 
til forbedring af praksis i forbindelse med 
disse. Som eksempel kan nævnes udvikling 
af bedre metoder, så der i forsøg kan 
fokuseres på relevante befolkningsgrupper, 

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

herunder på dem, der lider af sjældne 
sygdomme, andre ledsagesygdomme 
og/eller allerede er i behandling, 
fastlæggelse af virkningen af indgreb og 
løsninger samt bedre brug af databaser og 
elektroniske sundhedsregistre som 
datakilder til forsøg og videnoverførsel. 
Der bør sikres særlig støtte til præklinisk 
og/eller klinisk udvikling af stoffer med et 
klart potentiale til at håndtere medicinske 
behov, der i høj grad ikke er opfyldt, som 
f.eks. udvalgte lægemidler til sjældne 
sygdomme. På samme måde ydes der støtte 
til overførsel af andre typer indgreb som 
f.eks. overførsel fra en uafhængig 
dagligdag til et virkeligt miljø.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for disse aktiviteter for at sikre overensstemmelse med og deltage i 
målsætningerne for det internationale konsortium for sjældne sygdomme (IRDiRC).

Ændringsforslag 637
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

videnoverførsel. På samme måde ydes der 
støtte til overførsel af andre typer indgreb 
som f.eks. overførsel fra en uafhængig 
dagligdag til et virkeligt miljø. Etiske 
principper og navnlig 
Helsinkierklæringen kræver, at 
oplysninger fra alle forskningsaktiviteter, 
der udføres på mennesker, offentliggøres.

Or. fr

Ændringsforslag 638
Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kliniske forsøg er en metode til at overføre 
biomedicinsk viden til anvendelse hos 
patienter, og der ydes støtte til dette samt 
til forbedring af praksis i forbindelse med 
disse. Som eksempel kan nævnes udvikling 
af bedre metoder, så der i forsøg kan 
fokuseres på relevante befolkningsgrupper, 
herunder på dem, der lider af sjældne 
sygdomme, andre ledsagesygdomme 
og/eller allerede er i behandling, 
fastlæggelse af virkningen af indgreb og 
løsninger samt bedre brug af databaser og 
elektroniske sundhedsregistre som 
datakilder til forsøg og videnoverførsel. På 
samme måde ydes der støtte til overførsel 
af andre typer indgreb som f.eks. 
overførsel fra en uafhængig dagligdag til et 
virkeligt miljø. Der bør sikres særlig støtte 
til præklinisk og/eller klinisk udvikling af 
stoffer med et klart potentiale til at 
håndtere medicinske behov, der i høj grad 
ikke er opfyldt, som f.eks. udvalgte 
lægemidler til sjældne sygdomme.

Or. en
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Ændringsforslag 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.10 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.10. Bedre anvendelse af sundhedsdata 1.10. Bedre indsamling og anvendelse af 
sundhedsdata og standardiserede 
dataanalyseteknikker
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Or. en

Ændringsforslag 641
Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for at støtte udviklingen af 
videnskabelige redskaber, metoder og 
statistik for at sikre en hurtig, præcis og 
forudsigelig vurdering af sikkerheden, 
effektiviteten og kvaliteten af 
sundhedsteknologier, herunder nye 
lægemidler, bioteknologiske produkter, 
avancerede behandlinger og medicinsk 

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

udstyr. Dette er navnlig relevant for nye 
udviklinger på visse områder, herunder 
vedrørende vacciner, celle-/vævs- og 
genterapi, organer og transplantation, 
specialistproduktion, biobanker, nyt 
medicinsk udstyr, diagnostiske 
procedurer/behandlingsprocedurer, 
genetiske forsøg, interoperabilitet, 
telemedicin og e-sundhed, herunder 
aspekter vedrørende privatlivets fred. 
Endvidere er der behov for støtte til bedre 
risikovurderingsmetoder, tilgange til forsøg 
og strategier i forbindelse med miljø og 
sundhed. Der er ligeledes behov for at
støtte udviklingen af relevante metoder 
som hjælp til vurderingen af etiske 
aspekter af de ovennævnte områder.

Or. sl

Ændringsforslag 643
Petru Constantin Luhan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for at støtte udviklingen af 
videnskabelige redskaber, metoder og 
statistik for at sikre en hurtig, præcis og 
forudsigelig vurdering af sikkerheden, 
effektiviteten og kvaliteten af 
sundhedsteknologier, herunder nye 
lægemidler, bioteknologiske produkter, 
avancerede behandlinger og medicinsk 
udstyr. Dette er navnlig relevant for nye 
udviklinger på visse områder, herunder 
vedrørende vacciner, celle-/vævs- og 
genterapi, organer og transplantation, 
specialistproduktion, biobanker, nyt 
medicinsk udstyr, diagnostiske 
procedurer/behandlingsprocedurer, 
genetiske forsøg, interoperabilitet og e-
sundhed, herunder aspekter vedrørende 
privatlivets fred. Endvidere er der behov 

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

sundhed, herunder aspekter vedrørende 
privatlivets fred. Endvidere er der behov 
for støtte til bedre risikovurderingsmetoder, 
tilgange til forsøg og strategier i 
forbindelse med miljø og sundhed. Der er 
ligeledes behov for at støtte udviklingen af 
relevante metoder som hjælp til 
vurderingen af etiske aspekter af de 
ovennævnte områder.

Or. en

Ændringsforslag 644
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Medicinsk teknologi bør gøre brug af fremskridt i det 21. århundrede inden for 
humanbiologiske videnskaber og datamodellering for at være relevant for menneskers 
medicinske og sikkerhedsmæssige behov.

Ændringsforslag 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.12 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.12. Aktiv aldring, uafhængighed og 
intelligente omgivelser

1.12. Sund og aktiv aldring, uafhængighed 
og intelligente omgivelser

Or. en

Ændringsforslag 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

mobile og/eller bærbare redskaber, ny 
diagnostik og personlige tjenester, som 
fremmer en sund livsstil, velvære, 
selvpleje, bedre interaktion mellem borgere 
og sundhedspersonale, personlige 
programmer til forvaltning af sygdom og 
handicap for at styrke patienters 
personlige og sociale selvstændighed samt 
støtte til videninfrastrukturer.

Or. es

Ændringsforslag 647
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.13 a Individuel indflydelse på 
sundhedsmæssig selvforvaltning
Folks i stigende grad stillesiddende vaner 
og den måde, hvorpå livsstil (i skolen, på 
arbejdet og i dagligdagen) udvikler sig, 
kræver overvejelse og specifik handling 
med hensyn til, hvor fysisk aktivitet, 
motorik og motion findes, og spørgsmål 
om forebyggelse og behandling af 
tilstande, hvad enten de er fysiologiske 
(nedsat funktionel selvstændighed, fedme, 
kroniske fysiske tilstande) eller 
psykologiske (stress, symptomer på 
depression).

Or. fr

Ændringsforslag 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Støtte til forvaltning af kroniske sygdomme 
uden for institutionerne afhænger også af et 
bedre samarbejde mellem udbydere af 
sundhedspleje samt social eller uformel 
pleje. Forskning og innovative 
anvendelsesområder støttes med henblik på 
beslutningstagning baseret på distribuerede 
oplysninger samt som dokumentation til 
omfattende anvendelsesområder og 
markedsudnyttelse af nye løsninger, 
herunder interoperable telesundheds- og 
teleplejetjenester. Der ydes også støtte til at 
forbedre tilrettelæggelsen af langtidspleje.
Der er også behov for tværfaglig 
forskning i samfundsvidenskab for at 
finde de mest egnede løsninger til 
håndtering af patienternes behov i deres 
hverdag og for at bidrage til styrkelse af 
dem, navnlig til patienter, der lever med 
kroniske lidelser, såsom patienter med 
sjældne sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til forvaltning af kroniske sygdomme 
uden for institutionerne afhænger også af et 
bedre samarbejde mellem udbydere af 
sundhedspleje samt social eller uformel 
pleje. Forskning og innovative 
anvendelsesområder støttes med henblik på 
beslutningstagning baseret på distribuerede 
oplysninger samt som dokumentation til 
omfattende anvendelsesområder og 
markedsudnyttelse af nye løsninger, 

Støtte til forvaltning af kroniske sygdomme 
uden for institutionerne afhænger også af et 
bedre samarbejde mellem udbydere af 
sundhedspleje samt social eller uformel 
pleje. Forskning og innovative 
anvendelsesområder støttes med henblik på 
beslutningstagning baseret på distribuerede 
oplysninger samt som dokumentation til 
omfattende anvendelsesområder og 
markedsudnyttelse af nye løsninger, 



AM\907980DA.doc 45/126 PE492.814v01-00

DA

herunder interoperable telesundheds- og 
teleplejetjenester. Der ydes også støtte til at 
forbedre tilrettelæggelsen af langtidspleje.

herunder interoperable telesundheds- og 
teleplejetjenester. Der ydes også støtte til at 
forbedre tilrettelæggelsen af offentlige 
sundhedssystemer og langtidspleje.

Or. es

Ændringsforslag 650
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 651
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til forvaltning af kroniske sygdomme 
uden for institutionerne afhænger også af et 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 652
Niki Tzavela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)
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og kvalitetssikringssystemer, herunder 
patienternes rolle i forbindelse med 
plejesikkerhed og plejekvalitet.

Or. en

Begrundelse

Sproglig rettelse.

Ændringsforslag 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.15 a. Biovidenskaber til medicin:

Forskningsindsats, som én medlemsstat 
alene ikke kan gennemføre eller ikke kan 
gennemføre så effektivt som EU og som 
direkte vil gavne patienter i en overskuelig 
fremtid, bør prioriteres.

Or. de

Ændringsforslag 654
Bernd Lange

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.15 a. Kunstundervisnings indvirkning 
på velfærd, sundhed og social adfærd
En stor aktuel udfordring er at give 
unionsborgere, navnlig børn, mere 
livsnydelse gennem kunstneriske 
aktiviteter som f.eks. musik, kunst, 
litteratur, osv. og at styrke deres sundhed, 
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velfærd og sociale adfærd.

Or. de

Begrundelse

Kunstundervisnings positive indvirkning på velfærd, sundhed og social adfærd bør ikke 
undervurderes. Der er et stærkt potentiale for forskning på dette område, og dette potentiale 
bør anerkendes og udnyttes.

Ændringsforslag 655
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.16 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten dækker hele aktivitetsspektret fra 
viden- og teknologioverførsel til storskala-
demonstrationsaktioner, der fører frem til 
skalerbare løsninger i og uden for Europa.

Støtten dækker hele aktivitetsspektret fra 
viden- og teknologioverførsel til storskala-
demonstrationsaktioner, der fører frem til 
skalerbare løsninger i og uden for Europa.
For at imødegå de udfordringer, som 
EU's aldrende samfund står over for, er 
en passende, koordineret og strategisk 
analyse af sundhedspolitiske mål 
afgørende. En sådan koordinering kan 
løse problemer forårsaget af 
fragmenteringen og manglen på 
konsekvens i medlemsstaternes politikker 
og styrke anvendelsen af videnskabeligt, 
personligt og infrastrukturelt potentiale i 
hele det biomedicinske forskerrum og 
blandt dem, der anvender dets 
slutprodukter i medicinske behandlinger.
For at innovativ sundhedsforskning kan 
være vellykket, er det afgørende, at alle 
steder til lægebehandling har en 
langsigtet forpligtelse til konstant at 
forbedre forskningen og uddannelsen af 
kreative grupper af unge videnskabsfolk 
gennem projekter under programmet for 
Marie Curie-aktionerne. Denne 
udviklingsfokuserede strategi bør støtte 
forskningsprocesser, der fører frem mod 
et sundere og mere effektivt Europa 
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gennem inddragelse af det europæiske 
samfund i biomedicinsk forskning og 
gennem de nye udfordringer og 
muligheder, som den biomedicinske 
forsknings slutprodukter tilbyder. De 
strategiske foranstaltninger under 
Horisont 2020 kan sikre, at specialister 
får mulighed for at influere på fremtidige 
sundhedspolitikker helt fra de bliver 
indført, fremskynde indførelsen af 
innovationer og øge de anvendte lægelige 
procedurers konkurrenceevne; de kan 
også støtte grænseoverskridende 
samarbejde mellem et større antal 
videnskabsfolk og specialister på 
forskellige medicinske områder med 
henblik på at skabe reelle besparelser for 
nationale sundhedssystemer gennem 
videnskabelige fremskridt. Der bør 
foretages ændringer i speciallægers 
uddannelse, der begrænser det monopol, 
som lægers fagsammenslutninger i 
øjeblikket sidder inde med, i 
medlemsstaterne på grundlag af et 
ensartet system, der dækker hele EU, og 
de bør gennemføres på en sådan måde, at 
det sikres, at uddannelse og forskning 
inden for sundhedspleje i Europa er 
baseret på de bedst mulige procedurer, der 
anvendes i medicinske 
forskningsfaciliteter og som opfylder 
ensartede uddannelseskriterier. En 
rådgivende videnskabelig gruppe på højt 
niveau for sundhedsforskning bør 
gennemføre den strategiske 
videnskabelige samordning af 
sundhedsforskningen i hele Horisont 
2020-programmet og støtte horisontal 
medicinsk forskning, der udføres 
samtidigt i forskellige forskningscentre i 
medlemsstaterne. Målet med denne 
strategiske koordinering ville være at 
bidrage til at finde frem til afgørende 
medicinsk forskning og bringe fremtidige 
programmer inden for rammerne af 
lokale ekspertisecentre, som drives efter 
de højeste ekspertisestandarder, hvilket 
skulle sikre, at specialister fra forskellige 
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medicinske områder kommer med et 
videnskabeligt input til dette 
konkurrencedygtige politiske område lige 
fra starten, og garantere, at nationale 
sundhedsplejesystemer er 
omkostningseffektive. Endvidere vil målet 
med strategisk videnskabelig samordning 
være at opfordre andre videnskabelige og 
teknologiske forskningsområder til at 
spille en rolle i innovative strategier, der 
skabes af den moderne biomedicinske 
forskning. Ved at indføre en intern 
strategisk samordning på 
sundhedsforskningsområderne inden for 
rammerne af Horisont 2020 baseret på 
videnskabelig rådgivning på topniveau vil 
den rådgivende videnskabelige gruppe i 
EU ligeledes tilføje de instrumenter, som 
er nødvendige for intensiv fremme af 
synergier og stordriftsfordele på 
sundhedsplejeområdet. Den vil tilstræbe 
at opnå frivillig konvergens mellem 
nationale sundhedsplejepolitiske 
finansieringskilder og Kommissionen om 
specifikke mål, når det er 
hensigtsmæssigt, og at opnå strategiske 
partnerskaber på EU-plan mellem 
industrien, nationale organer og 
Kommissionen, endvidere vil der blive 
tilstræbt strategisk konvergens, som 
inddrager tilsynsorganer og nationale 
sundhedsmyndigheder på programplan.
Målet med en sådan systematisk tilgang til 
forskning på alle planer skal være at 
sikre, at speciallægelige procedures er 
mere bredt tilgængelige gennem udvikling 
af billigere metoder.

Or. pl

Begrundelse

Positiv synergi til gavn for sundheden afhænger af kompetent koordinering af 
medlemsstaternes politikker og af konvergens i den relevante uddannelse af specialister i 
forskellige former for lægelig virksomhed og af medicinske videnskabsfolk.
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Ændringsforslag 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.16 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten dækker hele aktivitetsspektret fra 
viden- og teknologioverførsel til storskala-
demonstrationsaktioner, der fører frem til 
skalerbare løsninger i og uden for Europa.

Støtten dækker hele aktivitetsspektret fra 
viden- og teknologioverførsel til storskala-
demonstrationsaktioner, der fører frem til 
skalerbare løsninger i og uden for Europa.
Den bør også tage hensyn til de vigtige 
langsigtede fordele ved produktudvikling 
for patienter i lavindkomstlande og 
matche sin finansiering i 
overensstemmelse hermed.
Produktudvikling gennem innovation kan 
omsættes til konkrete resultater med 
åbenbare resultater for samfundet og 
fattigdomsbekæmpelse med mere 
investering i fattigdomsrelaterede og 
oversete sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 657
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.16 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten dækker hele aktivitetsspektret fra 
viden- og teknologioverførsel til storskala-
demonstrationsaktioner, der fører frem til 
skalerbare løsninger i og uden for Europa.

Støtten dækker hele aktivitetsspektret fra 
kapacitetsopbygning, viden- og 
teknologioverførsel (herunder 
sundhedspolitik), gennemførelse, 
overvågning og vurdering af storskala-
demonstrationsaktioner, der fører frem til 
skalerbare løsninger i og uden for Europa.

Or. fr
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Begrundelse

Demonstrationsaktiviteter, der vedrører sundhed, er kun mulige i en klart defineret politisk, 
lovgivningsmæssig og etisk sammenhæng, som skulle være på plads i og uden for Europa.

Ændringsforslag 658
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.16 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten dækker hele aktivitetsspektret fra 
viden- og teknologioverførsel til storskala-
demonstrationsaktioner, der fører frem til 
skalerbare løsninger i og uden for Europa.

Støtten dækker hele aktivitetsspektret fra 
kapacitetsopbygning, viden- og 
teknologioverførsel (herunder 
sundhedspolitik), gennemførelse, 
overvågning og vurdering af storskala-
demonstrationsaktioner, der fører frem til 
skalerbare løsninger i og uden for Europa.

Or. fr

Ændringsforslag 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 1 – punkt 1.16 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten dækker hele aktivitetsspektret fra 
viden- og teknologioverførsel til storskala-
demonstrationsaktioner, der fører frem til 
skalerbare løsninger i og uden for Europa.

Støtten dækker hele aktivitetsspektret fra 
kapacitetsopbygning, viden- og 
teknologioverførsel (herunder 
sundhedspolitik), gennemførelse, 
overvågning og vurdering af storskala-
demonstrationsaktioner, der fører frem til 
skalerbare løsninger i og uden for Europa.

Or. fr

Begrundelse

Demonstrationsaktiviteter, der vedrører sundhed, er kun mulige i en klart defineret politisk, 
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lovgivningsmæssig og etisk sammenhæng, som skulle være på plads i og uden for Europa.

Ændringsforslag 660
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

2. Europæiske bioøkonomiske 
udfordringer: fødevaresikkerhed herunder 
sikkerhed, bæredygtigt landbrug og 
skovbrug, havforskning og bioøkonomi

Or. en

Ændringsforslag 661
Amalia Sartori

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

2. Bioøkonomi: fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og skovbrug, 
havforskning og biobaserede industrier

Or. en

Begrundelse

Ifølge EU's strategi "Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi for Europa” omfatter 
bioøkonomien produktionen af vedvarende biologiske ressourcer og omdannelsen af disse 
ressourcer til produkter såsom mad, foder, biobaserede produkter og bioenergi. 
Bioøkonomien omfatter fire hovedsektorer, der bør støttes i forbindelse med den store 
udfordring, som bioøkonomien udgør: Landbrug og skovbrug; fiskeri og havbrug;
biobaserede industrier og fødevarer.

Ændringsforslag 662
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

2. fødevaresikkerhed, kvalitet og 
sikkerhed, bæredygtigt landbrug, 
havforskning og bioøkonomi

Or. en

Ændringsforslag 663
Kent Johansson, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

2. Bioøkonomi: fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og skovbrug, 
havforskning og biobaserede industrier
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten).

Or. en

Begrundelse

Ifølge EU's strategi "Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi for Europa” omfatter 
bioøkonomien fire hovedsektorer, der bør støttes i forbindelse med den store udfordring, som 
bioøkonomien udgør: landbrug og skovbrug; fiskeri og havbrug; biobaserede industrier og 
fødevarer. Denne titel bør derfor afspejle den definition, som Europa-Kommissionen har 
udarbejdet.

Ændringsforslag 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – del III – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

2. fødevaresikkerhed, sund mad og 
fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, 
hav- og bjergforskning og bioøkonomi

Or. sl

Ændringsforslag 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1. Bæredygtigt landbrug og skovbrug 2.1. Bæredygtigt landbrug, herunder 
husdyrbrug og skovbrug

Or. en

Ændringsforslag 666
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for den fornødne viden og for 
hensigtsmæssige værktøjer, tjenester og 
nyskabelser for at understøtte mere 
produktive, ressourceeffektive og robuste 
landbrugs- og skovbrugssystemer, der 
leverer tilstrækkelige mængder fødevarer, 
foderstoffer, biomasse og andre råstoffer 
uden at forringe naturressourcerne og 
økosystemtjenesterne, og samtidig behov 
for at støtte udviklingen af bedre 
leveforhold i landområderne. Forskning og 
innovation vil åbne mulighed for at 
integrere agronomiske og miljømæssige 
mål i bæredygtig produktion. Herved vil vi 

Der er behov for den fornødne viden og for 
hensigtsmæssige værktøjer, tjenester og 
nyskabelser for på lang sigt at understøtte 
mere produktive, ressourceeffektive og 
robuste landbrugs- og skovbrugssystemer, 
der leverer tilstrækkelige mængder 
fødevarer, foderstoffer, biomasse og andre 
råstoffer uden at forringe naturressourcerne 
og opretholde økosystemtjenesterne, og 
samtidig behov for at støtte udviklingen af 
bedre leveforhold i landområderne. Målet 
er at skabe fødevareproduktionssystemer, 
der i stedet for at forringe de 
naturressourcer, som de er afhængige af, 
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kunne øge landbrugets produktivitet og 
ressourceeffektivitet, nedbringe dets 
udledning af drivhusgasser, mindske 
udvaskningen af næringsstoffer fra 
landbrugsjord til jord- og vandmiljøer, 
mindske afhængigheden af import af 
planteprotein til Europa samt øge 
biodiversiteten i de primære 
produktionssystemer.

styrker, beriger og nærer det 
ressourcegrundlag, der vil muliggøre 
bæredygtig skabelse af velstand.
Forskning og innovation vil åbne mulighed 
for at integrere agronomiske og 
miljømæssige mål i bæredygtig produktion.
Herved vil vi kunne øge landbrugets 
langsigtede produktivitet og forbedre
ressourceeffektivitet, nedbringe dets 
udledning af drivhusgasser, mindske 
udvaskningen af næringsstoffer fra 
landbrugsjord til jord- og vandmiljøer, 
mindske afhængigheden af import af 
planteprotein til Europa samt øge 
biodiversiteten i de primære 
produktionssystemer og reducere disse 
systemers indvirkning på biodiversiteten.

Or. en

Ændringsforslag 667
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der er behov for den fornødne viden og for 
hensigtsmæssige værktøjer, tjenester og 
nyskabelser for at understøtte mere 
produktive, ressourceeffektive og robuste 
landbrugs- og skovbrugssystemer, der 
leverer tilstrækkelige mængder fødevarer, 
foderstoffer, biomasse og andre råstoffer 
uden at forringe naturressourcerne og 
økosystemtjenesterne, og samtidig behov 
for at støtte udviklingen af bedre 
leveforhold i landområderne. Forskning og 
innovation vil åbne mulighed for at 
integrere agronomiske og miljømæssige 
mål i mere bæredygtig produktion, som 
f.eks. styrkelse af planters genetiske 
potentiale for at kunne tilpasse sig 
biotiske og abiotiske belastninger, øge 
landbrugets produktivitet og 
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landbrugsjord til jord- og vandmiljøer, 
mindske afhængigheden af import af 
planteprotein til Europa samt øge 
biodiversiteten i de primære 
produktionssystemer.

ressourceeffektivitet, nedbringe dets 
udledning af drivhusgasser, forbedre 
effektiviteten af udnyttelse af
næringsstoffer og vand, mindske 
afhængigheden af import af planteprotein 
til Europa samt øge biodiversiteten i de 
primære produktionssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der er behov for den fornødne viden og for 
hensigtsmæssige værktøjer, tjenester og 
nyskabelser for at understøtte mere 
produktive, ressourceeffektive, 
ressourcebeskyttende og robuste 
landbrugs- og skovbrugssystemer, der 
leverer tilstrækkelige mængder fødevarer, 
foderstoffer, biomasse og andre råstoffer 
uden at forringe naturressourcerne og 
økosystemtjenesterne, og samtidig behov 
for at bevare naturressourcegrundlaget, 
biodiversitet og støtte af bedre leveforhold 
i landområderne. Forskning og innovation 
vil åbne mulighed for at integrere 
agronomiske og miljømæssige mål i 
bæredygtig produktion. Herved vil vi 
kunne øge landbrugets produktivitet og 
ressourceeffektivitet, nedbringe dets 
udledning af drivhusgasser, mindske 
udvaskningen af næringsstoffer fra 
landbrugsjord til jord- og vandmiljøer, 
mindske afhængigheden af import af 
planteprotein til Europa samt øge 
landbrugssystemer og landskaber, 
genanvendelse af næringsstoffer og 
organisk materiale og bevare vand- og 
jordressourcer, hvorved landbrugernes 
tilpasningsevne forbedres med hensyn til 
klimaændringer og usikkerheder.

Or. en
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Ændringsforslag 670
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der er behov for den fornødne viden og for 
hensigtsmæssige værktøjer, tjenester og 
nyskabelser for at understøtte mere 
produktive, ressourceeffektive, 
ressourcebeskyttende og robuste 
landbrugs- og skovbrugssystemer, der 
leverer tilstrækkelige mængder fødevarer, 
foderstoffer, biomasse og andre råstoffer 
uden at forringe naturressourcerne og 
økosystemtjenesterne, og samtidig behov 
for at bevare naturressourcegrundlaget og
støtte bedre leveforhold i landområderne.
Forskning og innovation vil åbne mulighed 
for at integrere agronomiske og 
miljømæssige mål i bæredygtig produktion 
og fødevaresystemer. Herved vil vi kunne 
øge landbrugets produktivitet og 
ressourceeffektivitet, nedbringe dets 
udledning af drivhusgasser, mindske 
udvaskningen af næringsstoffer fra 
landbrugsjord til jord- og vandmiljøer, 
mindske afhængigheden af import af 
planteprotein og andre materialer til 
Europa samt øge biodiversiteten i 
landbrugssystemer og landskaber, 
genanvendelse af næringsstoffer og 
organisk materiale og bevare vand- og 
jordressourcer, hvorved landbrugernes 
tilpasningsevne forbedres med hensyn til 
klimaændringer og usikkerheder.

Or. en

Ændringsforslag 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 673
Kent Johansson, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for den fornødne viden og for 
hensigtsmæssige værktøjer, tjenester og 
nyskabelser for at understøtte mere 
produktive, ressourceeffektive og robuste 
landbrugs- og skovbrugssystemer, der 
leverer tilstrækkelige mængder fødevarer, 
foderstoffer, biomasse og andre råstoffer 
uden at forringe naturressourcerne og 
økosystemtjenesterne, og samtidig behov 
for at støtte udviklingen af bedre 
leveforhold i landområderne. Forskning og 

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

biodiversitet og at støtte udviklingen af 
bedre leveforhold i landområderne.
Forskning og innovation vil åbne mulighed 
for at integrere agronomiske og 
miljømæssige mål i bæredygtig produktion 
og fødevaresystemer. Herved vil vi kunne 
øge landbrugets produktivitet og 
ressourceeffektivitet, nedbringe dets 
udledning af drivhusgasser, mindske 
udvaskningen af næringsstoffer fra 
landbrugsjord til jord- og vandmiljøer, 
mindske afhængigheden af import af 
planteprotein til Europa samt øge 
biodiversiteten i de primære 
produktionssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1. – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2.1.1. Forøgelse af 
produktionseffektiviteten, fødevarekvalitet
og -sikkerhed, bæredygtighed og 
robusthed, håndtering af 
klimaforandringerne.

Or. en

Ændringsforslag 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1. – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

produktionseffektiviteten, fødevarekvalitet,
sikkerhed, håndtering af 
klimaforandringerne og sikring af 
bæredygtighed og robusthed

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne vil øge produktiviteten og 
planternes, dyrenes og 
produktionssystemernes tilpasningsevne, så 
vi kan imødegå problemerne med miljø-
/klimaforholdene, som ændrer sig hurtigt, 
og de stadig mere knappe naturressourcer. 
De nyskabelser, der fremkommer herved, 
vil hjælpe os med at bevæge os i retning af 
en økonomi med et minimum af 
energiforbrug, udledninger og affald i hele 
fødevare- og foderforsyningskæden. Ud 
over at bidrage til fødevaresikkerheden vil 
der blive skabt nye muligheder for brugen 
af biomasseressourcer og biprodukter fra 
landbrug og skovbrug til en lang række 
industrielle formål, som ikke vedrører 
fødevarer.

Aktiviteterne vil øge produktiviteten og 
planternes, dyrenes og 
produktionssystemernes tilpasningsevne, så 
vi kan imødegå problemerne med miljø-
/klimaforholdene, som ændrer sig hurtigt, 
og de stadig mere knappe naturressourcer. 
De nyskabelser, der fremkommer herved, 
vil hjælpe os med at bevæge os i retning af 
en økonomi med et minimum af 
energiforbrug, udledninger og affald i hele 
fødevare- og foderforsyningskæden. Ud 
over at bidrage til fødevaresikkerheden og 
forbrugernes sundhed vil der blive skabt 
nye muligheder for brugen af 
biomasseressourcer og biprodukter fra 
landbrug og skovbrug til en lang række 
industrielle formål, som ikke vedrører 
fødevarer.

Or. es

Ændringsforslag 677
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne vil øge produktiviteten og 
planternes, dyrenes og 
produktionssystemernes tilpasningsevne, så 
vi kan imødegå problemerne med miljø-
/klimaforholdene, som ændrer sig hurtigt, 
og de stadig mere knappe naturressourcer. 
De nyskabelser, der fremkommer herved, 
vil hjælpe os med at bevæge os i retning af 
en økonomi med et minimum af 
energiforbrug, udledninger og affald i hele 
fødevare- og foderforsyningskæden. Ud 
over at bidrage til fødevaresikkerheden vil 
der blive skabt nye muligheder for brugen 
af biomasseressourcer og biprodukter fra 
landbrug og skovbrug til en lang række 
industrielle formål, som ikke vedrører 
fødevarer.

Aktiviteterne vil øge den langsigtede
produktivitet og planternes, dyrenes og 
produktionssystemernes tilpasningsevne, så 
vi kan imødegå problemerne med miljø-
/klimaforholdene, som ændrer sig hurtigt, 
og de stadig mere knappe naturressourcer. 
De nyskabelser, der fremkommer herved, 
vil hjælpe os med at bevæge os i retning af 
en økonomi med et minimum af 
energiforbrug, eksternt input, udledninger 
og affald i hele fødevare- og 
foderforsyningskæden. Ud over at bidrage 
til fødevaresikkerheden vil der blive skabt 
nye muligheder for brugen af 
biomasseressourcer og biprodukter fra 
landbrug og skovbrug til en lang række 
industrielle formål, som ikke vedrører 
fødevarer.

Or. en

Ændringsforslag 678
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1. – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vi vil søge tværfaglige tilgange til at 
forbedre planters, dyrs og 
mikroorganismers ydeevne, idet vi 
samtidig sikrer effektiv udnyttelse af 
ressourcerne (vand, næringsstoffer, energi)
og økologisk integritet i landområderne. 
Der vil blive lagt vægt på integrerede og 
forskelligartede produktionssystemer og 
former for dyrkningspraksis, herunder 
brug af præcisionsteknologier og 

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

produktionssystemer og landbrugs-
økologisk-økonomisk praksis. Genetisk 
forbedring af planter og dyr, hvad angår 
tilpasningsevne og produktivitet, vil kræve 
brug af bæredygtige traditionelle og 
moderne avlsmetoder samt bedre bevarelse
af de genetiske ressourcer, hvad angår 
tilpasning til knappe ressourcer, nedsat 
brug af pesticider og lokale miljøforhold.
Der vil blive rettet behørig opmærksomhed 
mod de enkelte landbrugs jordforvaltning 
med henblik på at forbedre jordens 
frugtbarhed for at skabe grundlag for øget 
afgrødeproduktivitet. Dyre- og 
plantesundheden vil blive fremmet, og 
foranstaltningerne til biologisk kontrol vil 
blive videreudviklet. Der bliver iværksat 
strategier til udryddelse af dyresygdomme 
såsom zoonose, og en integreret tilgang til
antimikrobiel resistensrelateret 
husdyrproduktionssystem med høj 
dyretæthed. Undersøgelser af 
indvirkningen af den anvendte praksis på 
dyrevelfærden vil bidrage til at
imødekomme samfundets bekymringer. De 
ovennævnte områder vil blive underbygget 
med mere grundforskning for at belyse 
relevante biologiske spørgsmål og for at 
støtte udviklingen og gennemførelsen af 
Unionens politikker. Alle 
produktionssystemer, som forringer 
naturressourcegrundlaget, vil ikke være 
bæredygtig eller produktive på lang sigt 
og derfor ikke konkurrencedygtige.

Or. en

Ændringsforslag 679
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1. – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1. – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Vi vil søge tværfaglige tilgange til at 
forbedre planters, dyrs og 
mikroorganismers ydeevne, idet vi 
samtidig sikrer effektiv udnyttelse af 
ressourcerne (vand, næringsstoffer, energi) 
og økologisk integritet i landområderne. 
Der vil blive lagt vægt på integrerede og 
forskelligartede produktionssystemer og 
former for dyrkningspraksis, herunder brug 
af præcisionsteknologier og økologisk 
intensivering, som gavner alle typer
landbrug. Genetisk forbedring af planter og 
dyr, hvad angår tilpasningsevne og 
produktivitet, vil kræve brug af alle 
tilgængelige avlsteknikker til bedre 
udnyttelse af de genetiske ressourcer, 
åbning af muligheder for produktion af 
nye og diversificerede produkter 
(fødevarer, foder, materialer, energi), som 
imødekommer den øgede efterspørgsel 
efter systemer med lav kulstofudledning 
og korte forsyningskæder. Der vil blive 
rettet behørig opmærksomhed mod de 
enkelte landbrugs jordforvaltning med 
henblik på at forbedre jordens frugtbarhed 
for at skabe grundlag for øget 
afgrødeproduktivitet. Dyre- og 
plantesundheden vil blive fremmet, og 
foranstaltningerne til integreret sygdoms-
/skadedyrsbekæmpelse vil blive 
videreudviklet. Der bliver iværksat 
strategier til udryddelse af dyresygdomme 
såsom zoonose og gennemført forskning i 
antimikrobiel resistens. Undersøgelser af 
indvirkningen af den anvendte praksis på 
dyrevelfærden vil bidrage til at 
imødekomme samfundets bekymringer. De 
ovennævnte områder vil blive underbygget 
med mere grundforskning for at belyse 
relevante biologiske spørgsmål og 
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derudover bidrage til Europas ledende 
rolle i forbindelse med globale initiativer.

Or. en

Ændringsforslag 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1. – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Vi vil søge tværfaglige tilgange, idet vi 
udnytter den ekspertise og erfaring, som 
aktører i hele forsyningslinjen har, til at 
forbedre planters, dyrs og 
mikroorganismers ydeevne, idet vi 
samtidig sikrer effektiv udnyttelse af 
ressourcerne (vand, næringsstoffer, energi) 
og økologisk integritet og vitalitet i 
landområderne. Der vil blive lagt vægt på 
integrerede og forskelligartede 
produktionssystemer og former for 
dyrkningspraksis, herunder brug af 
præcisionsteknologier, 
landbrugsøkologiske og økologiske 
dyrkningsmetoder, og økologisk 
intensivering, som gavner både 
konventionelt og økologisk landbrug.
Genetisk forbedring af planter og dyr, hvad 
angår tilpasningsevne og produktivitet, vil 
kræve brug af alle hensigtsmæssige 
traditionelle og moderne avlsmetoder samt 
bedre udnyttelse af de genetiske ressourcer, 
hvad angår tilpasning til knappe 
ressourcer, nedsat brug af pesticider og 
lokale miljøforhold. Der vil blive rettet 
behørig opmærksomhed mod de enkelte 
landbrugs jordforvaltning med henblik på 
at forbedre jordens frugtbarhed for at skabe 
grundlag for øget afgrødeproduktivitet. 
Dyre- og plantesundheden vil blive 
fremmet, og foranstaltningerne til 
integreret sygdoms-/skadedyrsbekæmpelse 
vil blive videreudviklet. Der bliver 
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med mere grundforskning for at belyse 
relevante biologiske spørgsmål og for at 
støtte udviklingen og gennemførelsen af 
Unionens politikker.

iværksat strategier til udryddelse af 
dyresygdomme såsom zoonose og 
gennemført forskning i antimikrobiel 
resistens. Undersøgelser af indvirkningen 
af den anvendte praksis på dyrevelfærden 
vil bidrage til at imødekomme samfundets 
bekymringer. De ovennævnte områder vil 
blive underbygget med mere 
grundforskning for at belyse relevante 
biologiske spørgsmål og for at støtte 
udviklingen og gennemførelsen af 
Unionens politikker.

Or. en

Ændringsforslag 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1. – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vi vil søge tværfaglige tilgange til at 
forbedre planters, dyrs og 
mikroorganismers ydeevne, idet vi 
samtidig sikrer effektiv udnyttelse af 
ressourcerne (vand, næringsstoffer, energi) 
og økologisk integritet i landområderne. 
Der vil blive lagt vægt på integrerede og 
forskelligartede produktionssystemer og 
former for dyrkningspraksis, herunder brug 
af præcisionsteknologier og økologisk 
intensivering, som gavner både 
konventionelt og økologisk landbrug. 
Genetisk forbedring af planter og dyr, hvad 
angår tilpasningsevne og produktivitet, vil 
kræve brug af alle hensigtsmæssige 
traditionelle og moderne avlsmetoder samt 
bedre udnyttelse af de genetiske ressourcer. 
Der vil blive rettet behørig opmærksomhed 
mod de enkelte landbrugs jordforvaltning 
med henblik på at forbedre jordens 
frugtbarhed for at skabe grundlag for øget 
afgrødeproduktivitet. Dyre- og 
plantesundheden vil blive fremmet, og 

Vi vil søge tværfaglige tilgange til at 
forbedre planters, dyrs og 
mikroorganismers ydeevne, idet vi 
samtidig sikrer effektiv udnyttelse af 
ressourcerne (vand, næringsstoffer, energi) 
og økologisk integritet i landområderne. 
Der vil blive lagt vægt på integrerede og 
forskelligartede produktionssystemer og 
former for dyrkningspraksis, herunder brug 
af præcisionsteknologier og økologisk 
intensivering, som gavner både 
konventionelt og økologisk landbrug. 
Genetisk forbedring af planter og dyr, hvad 
angår tilpasningsevne og produktivitet, vil 
kræve brug af alle hensigtsmæssige 
traditionelle og moderne avlsmetoder samt 
bedre udnyttelse af de genetiske ressourcer. 
Der vil blive rettet behørig opmærksomhed 
mod de enkelte landbrugs jordforvaltning 
med henblik på at forbedre jordens 
frugtbarhed for at skabe grundlag for øget 
afgrødeproduktivitet og for at minimere 
tab af grundvandsressourcer, 



PE492.814v01-00 70/126 AM\907980DA.doc

DA

foranstaltningerne til integreret sygdoms-
/skadedyrsbekæmpelse vil blive 
videreudviklet. Der bliver iværksat 
strategier til udryddelse af dyresygdomme 
såsom zoonose og gennemført forskning i 
antimikrobiel resistens. Undersøgelser af 
indvirkningen af den anvendte praksis på 
dyrevelfærden vil bidrage til at 
imødekomme samfundets bekymringer. De 
ovennævnte områder vil blive underbygget 
med mere grundforskning for at belyse 
relevante biologiske spørgsmål og for at 
støtte udviklingen og gennemførelsen af 
Unionens politikker.

overfladevandressourcer og underjordiske 
vandressourcer. Dyre- og plantesundheden 
vil blive fremmet, og foranstaltningerne til 
integreret sygdoms-/skadedyrsbekæmpelse 
vil blive videreudviklet. Der bliver 
iværksat strategier til udryddelse af 
dyresygdomme såsom zoonose og 
gennemført forskning i antimikrobiel 
resistens. Undersøgelser af indvirkningen 
af den anvendte praksis på dyrevelfærden 
vil bidrage til at imødekomme samfundets 
bekymringer. De ovennævnte områder vil 
blive underbygget med mere 
grundforskning for at belyse relevante 
biologiske spørgsmål og for at støtte 
udviklingen og gennemførelsen af 
Unionens politikker.

Or. en

Ændringsforslag 683
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1. – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vi vil søge tværfaglige tilgange til at 
forbedre planters, dyrs og 
mikroorganismers ydeevne, idet vi 
samtidig sikrer effektiv udnyttelse af 
ressourcerne (vand, næringsstoffer, energi) 
og økologisk integritet i landområderne. 
Der vil blive lagt vægt på integrerede og 
forskelligartede produktionssystemer og 
former for dyrkningspraksis, herunder brug 
af præcisionsteknologier og økologisk 
intensivering, som gavner både 
konventionelt og økologisk landbrug. 
Genetisk forbedring af planter og dyr, hvad 
angår tilpasningsevne og produktivitet, vil 
kræve brug af alle hensigtsmæssige 
traditionelle og moderne avlsmetoder samt 
bedre udnyttelse af de genetiske ressourcer. 
Der vil blive rettet behørig opmærksomhed 

Vi vil søge multi- og tværfaglige tilgange, 
idet vi udnytter den ekspertise og erfaring, 
som aktører i hele forsyningslinjen har, til 
at forbedre planters, dyrs og 
mikroorganismers ydeevne, idet vi 
samtidig sikrer effektiv udnyttelse af 
ressourcerne (vand, næringsstoffer, energi) 
og økologisk integritet og vitalitet i 
landområderne. Der vil blive lagt vægt på 
integrerede og forskelligartede 
produktionssystemer og former for 
dyrkningspraksis, herunder brug af 
præcisionsteknologier, 
landbrugsøkologiske og økologiske 
dyrkningsmetoder og økologisk 
intensivering, som gavner både 
konventionelt og økologisk landbrug.
Genetisk forbedring af planter og dyr, hvad 
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mod de enkelte landbrugs jordforvaltning 
med henblik på at forbedre jordens 
frugtbarhed for at skabe grundlag for øget 
afgrødeproduktivitet. Dyre- og 
plantesundheden vil blive fremmet, og 
foranstaltningerne til integreret sygdoms-
/skadedyrsbekæmpelse vil blive 
videreudviklet. Der bliver iværksat 
strategier til udryddelse af dyresygdomme 
såsom zoonose og gennemført forskning i 
antimikrobiel resistens. Undersøgelser af 
indvirkningen af den anvendte praksis på 
dyrevelfærden vil bidrage til at 
imødekomme samfundets bekymringer. De 
ovennævnte områder vil blive underbygget 
med mere grundforskning for at belyse 
relevante biologiske spørgsmål og for at 
støtte udviklingen og gennemførelsen af 
Unionens politikker.

angår tilpasningsevne og produktivitet, vil 
kræve brug af alle hensigtsmæssige 
traditionelle og moderne avlsmetoder samt 
bedre udnyttelse af de genetiske ressourcer. 
Der vil blive rettet behørig opmærksomhed 
mod de enkelte landbrugs jordforvaltning 
med henblik på at forbedre jordens 
frugtbarhed for at skabe grundlag for øget 
afgrødeproduktivitet. Dyre- og 
plantesundheden vil blive fremmet, og 
foranstaltningerne til integreret sygdoms-
/skadedyrsbekæmpelse vil blive 
videreudviklet. Der bliver iværksat 
strategier til udryddelse af dyresygdomme 
såsom zoonose og gennemført forskning i 
antimikrobiel resistens. Undersøgelser af 
indvirkningen af den anvendte praksis på 
dyrevelfærden vil bidrage til at 
imødekomme samfundets bekymringer. De 
ovennævnte områder vil blive underbygget 
med mere grundforskning for at belyse 
relevante biologiske spørgsmål og for at 
støtte udviklingen og gennemførelsen af 
Unionens politikker.

Or. en

Ændringsforslag 684
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1. – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vi vil søge tværfaglige tilgange til at 
forbedre planters, dyrs og 
mikroorganismers ydeevne, idet vi 
samtidig sikrer effektiv udnyttelse af 
ressourcerne (vand, næringsstoffer, energi) 
og økologisk integritet i landområderne. 
Der vil blive lagt vægt på integrerede og 
forskelligartede produktionssystemer og 
former for dyrkningspraksis, herunder brug 
af præcisionsteknologier og økologisk 
intensivering, som gavner både 

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

intensivering, som gavner både 
konventionelt og økologisk landbrug. 
Genetisk forbedring af planter og dyr, hvad 
angår tilpasningsevne og produktivitet, vil 
kræve brug af alle hensigtsmæssige 
traditionelle og moderne avlsmetoder samt 
bedre udnyttelse af de genetiske ressourcer. 
Der vil blive rettet behørig opmærksomhed 
mod de enkelte landbrugs jordforvaltning 
med henblik på at forbedre jordens 
frugtbarhed for at skabe grundlag for øget 
afgrødeproduktivitet. Dyre- og 
plantesundheden vil blive fremmet, og 
foranstaltningerne til integreret sygdoms-
/skadedyrsbekæmpelse vil blive 
videreudviklet. Der bliver iværksat 
strategier til udryddelse af dyresygdomme 
såsom zoonose og gennemført forskning i 
antimikrobiel resistens. Undersøgelser af 
indvirkningen af den anvendte praksis på 
dyrevelfærden vil bidrage til at 
imødekomme samfundets bekymringer. De 
ovennævnte områder vil blive underbygget 
med mere grundforskning for at belyse 
relevante biologiske spørgsmål og for at 
støtte udviklingen og gennemførelsen af 
Unionens politikker.

Or. fr

Ændringsforslag 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2. – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1.2. Tilvejebringelse af 
økosystemtjenester og offentlige goder

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

Or. en
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Ændringsforslag 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2. – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1.2. Tilvejebringelse af 
økosystemtjenester og offentlige goder

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

Or. en

Begrundelse

Multifunktionalitet er en omfattende tilgang, der forener udnyttelsen af landbruget med dets 
økosystemfunktioner; for at opnå overensstemmelse med den fælles landbrugspolitik og 
forskningsprogrammer.

Ændringsforslag 687
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbruget og skovbruget er unikke 
systemer, der leverer kommercielle 
produkter, men også samfundsmæssige 
goder i bredere forstand (herunder af 
kulturel og rekreativ værdi) og vigtige
økologiske tjenester, bl.a. hvad angår 
velfungerende biodiversitet, bestøvning, 
vandregulering, landskaber, begrænsning 
af erosion og afbødning af 
kulstofbinding/drivhusgasudledning. 
Forskningsaktiviteterne vil understøtte 
tilvejebringelsen af disse offentlige goder 
og tjenester gennem levering af 
forvaltningsmæssige løsninger, værktøjer 
til støtte ved beslutningstagning og 
vurdering af deres ikke-markedsmæssige 
værdi. Blandt særlige spørgsmål, der skal 

Landbruget og skovbruget er unikke 
systemer, der leverer kommercielle 
produkter, men også samfundsmæssige 
goder i bredere forstand (herunder af 
kulturel og rekreativ værdi) og væsentlige
økologiske tjenester, der på nuværende 
tidspunkt ikke lønnes af markedet, bl.a. 
hvad angår: velfungerende biodiversitet, 
bestøvning, vandkvalitet, tilgængelighed 
og regulering, landbrugsarealer og 
skovklædte landskaber, jordfunktionalitet,
begrænsning af erosion og afbødning af 
kulstofbinding, klimastabilitet,
drivhusgasudledning, luftkvalitet, 
modstandsdygtighed over for 
oversvømmelse, tørke og brand. Ingen 
systemer til skabelse af velstand kan være 



PE492.814v01-00 74/126 AM\907980DA.doc

DA

behandles, kan nævnes udpegelse af 
landbrugs-/skovbrugssystemer og 
landskabsmønstre, der sandsynligvis kan 
bruges til at nå disse mål. Ændringer i den 
aktive forvaltning af landbrugssystemerne 
– herunder brug af nye teknologier og 
ændret praksis – vil forstærke afbødningen 
af drivhusgasudledningen og øge 
landbrugssektorens modstandsdygtighed 
over for negative virkninger af 
klimaforandringer.

konkurrencedygtige, hvis de forringer 
deres eget ressourcegrundlag, hvorfor der 
er behov for virkelig bæredygtige systemer 
med udnyttelse af de naturlige processer.
Forskningsaktiviteterne vil understøtte 
tilvejebringelsen af disse offentlige goder 
og tjenester gennem levering af 
forvaltningsmæssige løsninger, værktøjer 
til støtte ved beslutningstagning og 
vurdering af deres ikke-markedsmæssige 
værdi. Blandt særlige spørgsmål, der skal 
behandles, kan nævnes udpegelse og 
udvikling af forskelligartede landbrugs-
/skovbrugssystemer og landskabsmønstre, 
der sandsynligvis kan bruges til at nå disse 
mål. Ændringer i den aktive forvaltning af 
landbrugssystemerne – herunder brug af 
nye teknologier og ændret praksis – vil 
forstærke afbødningen af 
drivhusgasudledningen og øge 
landbrugssektorens modstandsdygtighed 
over for negative virkninger af 
klimaforandringer.

Or. en

Ændringsforslag 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbruget og skovbruget er unikke 
systemer, der leverer kommercielle 
produkter, men også samfundsmæssige 
goder i bredere forstand (herunder af 
kulturel og rekreativ værdi) og vigtige 
økologiske tjenester, bl.a. hvad angår 
velfungerende biodiversitet, bestøvning, 
vandregulering, landskaber, begrænsning 
af erosion og afbødning af 
kulstofbinding/drivhusgasudledning. 
Forskningsaktiviteterne vil understøtte 
tilvejebringelsen af disse offentlige goder 

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

og tjenester gennem levering af 
forvaltningsmæssige løsninger, værktøjer 
til støtte ved beslutningstagning og 
vurdering af deres ikke-markedsmæssige 
værdi. Blandt særlige spørgsmål, der skal 
behandles, kan nævnes udpegelse af 
landbrugs-/skovbrugssystemer og 
landskabsmønstre, der sandsynligvis kan 
bruges til at nå disse mål. 
Samfundsøkonomisk og komparativ 
vurdering af landbrugs-
/skovbrugssystemer og deres 
bæredygtighed vil indgå. Ændringer i den 
aktive forvaltning af landbrugssystemerne 
– herunder brug af nye teknologier og 
ændret praksis – vil forstærke afbødningen 
af drivhusgasudledningen og øge 
landbrugssektorens modstandsdygtighed 
over for negative virkninger af 
klimaforandringer.

Or. en

Begrundelse

Samfundsøkonomisk forskning i landbrugs- og skovbrugssystemer bør være en integreret del 
af forskningen i de multifunktionelle aspekter af landbruget og bør indgå for at støtte 
ændringer i den aktive forvaltning af landbrugssystemerne.

Ændringsforslag 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 690
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 691
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.3. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mulighederne for udvikling af 
landområderne bliver større ved at styrke 

Der er behov for samfundsøkonomisk 
forskning og udvikling af nye koncepter og 
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deres kapacitet til primærproduktion og 
levering af økosystemtjenester og ved at 
åbne nye muligheder for produktion af 
nye og diversificerede produkter 
(fødevarer, foder, materialer, energi), som 
imødekommer den øgede efterspørgsel 
efter systemer med lav kulstofudledning 
og korte forsyningskæder. Der er behov 
for samfundsøkonomisk forskning og 
udvikling af nye koncepter og 
institutionelle nyskabelser for at sikre 
samhørighed i landområderne og forhindre 
økonomisk og social marginalisering, 
fremme diversificering af de økonomiske 
aktiviteter (bl.a. i servicesektoren), sikre et 
hensigtsmæssigt forhold mellem land- og 
byområderne samt lette udvekslingen af 
viden, demonstration, innovation og 
formidling samt fremme aktiv 
ressourceforvaltning. Desuden er der behov 
for at finde nye metoder til at omdanne de 
offentlige goder i landområderne til 
lokale/regionale samfundsøkonomiske 
fordele. Behovet for innovation, som 
defineres på regionalt og lokalt plan, vil 
blive understøttet af tværsektorielle 
forskningsaktiviteter på tværregionalt og 
europæisk plan. Ved at tilvejebringe de 
nødvendige analyseværktøjer, modeller og 
fremadrettede aktiviteter vil 
forskningsprojekterne hjælpe de politiske 
beslutningstagere og andre aktører i 
forbindelse med gennemførelse, 
overvågning og vurdering af relevante 
strategier og politikker og relevant 
lovgivning, ikke kun for landområder, men 
for hele bioøkonomien. Endvidere er der 
behov for værktøjer og data, som muliggør 
en korrekt vurdering af mulige afvejninger 
blandt forskellige former for udnyttelse af 
ressourcerne (landjord, vand og andre 
input) og bioøkonomiske produkter. 
Samfundsøkonomiske og komparative 
vurderinger af landbrugs-
/skovbrugssystemer og deres 
bæredygtighed vil blive berørt.

institutionelle nyskabelser for at sikre 
samhørighed i landområderne og forhindre 
økonomisk og social marginalisering, 
fremme diversificering af de økonomiske 
aktiviteter (bl.a. i servicesektoren), sikre et 
hensigtsmæssigt forhold mellem land- og 
byområderne samt lette udvekslingen af 
viden, demonstration, innovation og 
formidling samt fremme aktiv 
ressourceforvaltning. Desuden er der behov 
for at finde nye metoder til at omdanne de 
offentlige goder i landområderne til 
lokale/regionale samt europæiske 
samfundsøkonomiske fordele, f.eks. ved at 
supplere lokale aktiviteter med
tværsektorielle forskningsaktiviteter på 
tværregionalt og europæisk plan. Ved at 
tilvejebringe de nødvendige 
analyseværktøjer, modeller og 
fremadrettede aktiviteter vil 
forskningsprojekterne hjælpe de politiske 
beslutningstagere og andre aktører i 
forbindelse med gennemførelse, 
overvågning og vurdering af relevante 
strategier og politikker og relevant 
lovgivning, ikke kun for landområder, men 
for hele bioøkonomien. Det vil være helt 
afgørende, at der er fastlagt effektive 
regler, som er egnet til formålet, og at 
vurderingen af reglernes virkninger og 
omkostninger for agro-industrien og 
landbruget forbedres. Endvidere er der 
behov for værktøjer og data, som muliggør 
en korrekt vurdering af mulige afvejninger 
blandt forskellige former for udnyttelse af 
ressourcerne (landjord, vand og andre 
input) og bioøkonomiske produkter.

Or. en



AM\907980DA.doc 81/126 PE492.814v01-00

DA

Ændringsforslag 694
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.3. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mulighederne for udvikling af 
landområderne bliver større ved at styrke 
deres kapacitet til primærproduktion og 
levering af økosystemtjenester og ved at 
åbne nye muligheder for produktion af nye 
og diversificerede produkter (fødevarer, 
foder, materialer, energi), som 
imødekommer den øgede efterspørgsel 
efter systemer med lav kulstofudledning og 
korte forsyningskæder. Der er behov for 
samfundsøkonomisk forskning og 
udvikling af nye koncepter og 
institutionelle nyskabelser for at sikre 
samhørighed i landområderne og forhindre 
økonomisk og social marginalisering, 
fremme diversificering af de økonomiske 
aktiviteter (bl.a. i servicesektoren), sikre et 
hensigtsmæssigt forhold mellem land- og 
byområderne samt lette udvekslingen af 
viden, demonstration, innovation og 
formidling samt fremme aktiv 
ressourceforvaltning. Desuden er der behov 
for at finde nye metoder til at omdanne de 
offentlige goder i landområderne til 
lokale/regionale samfundsøkonomiske 
fordele. Behovet for innovation, som 
defineres på regionalt og lokalt plan, vil 
blive understøttet af tværsektorielle 
forskningsaktiviteter på tværregionalt og 
europæisk plan. Ved at tilvejebringe de 
nødvendige analyseværktøjer, modeller og 
fremadrettede aktiviteter vil 
forskningsprojekterne hjælpe de politiske 
beslutningstagere og andre aktører i 
forbindelse med gennemførelse, 
overvågning og vurdering af relevante 
strategier og politikker og relevant 
lovgivning, ikke kun for landområder, men 

Mulighederne for udvikling af 
landområderne bliver større ved at styrke 
deres kapacitet til primærproduktion og 
levering af økosystemtjenester og ved at 
åbne nye muligheder for produktion af nye 
og diversificerede produkter (fødevarer, 
foder, materialer, energi), som 
imødekommer den øgede efterspørgsel 
efter systemer med lav kulstofudledning og 
korte forsyningskæder. Der er behov for 
samfundsøkonomisk forskning og 
udvikling af nye koncepter og 
institutionelle nyskabelser for at sikre 
samhørighed i landområderne og forhindre 
økonomisk og social marginalisering, 
fremme diversificering af de økonomiske 
aktiviteter (bl.a. i servicesektoren), sikre et 
hensigtsmæssigt forhold mellem land- og 
byområderne samt lette udvekslingen af 
viden, demonstration, innovation og 
formidling samt fremme aktiv 
ressourceforvaltning. Desuden er der behov 
for at finde nye metoder til at omdanne de 
offentlige goder i landområderne til 
lokale/regionale samfundsøkonomiske 
fordele. Behovet for innovation, som 
defineres på regionalt og lokalt plan, vil 
blive understøttet af tværsektorielle 
forskningsaktiviteter på tværregionalt og 
europæisk plan. Ved at tilvejebringe de 
nødvendige analyseværktøjer, modeller og 
fremadrettede aktiviteter vil 
forskningsprojekterne hjælpe de politiske 
beslutningstagere og andre aktører i 
forbindelse med gennemførelse, 
overvågning og vurdering af relevante 
strategier og politikker og relevant 
lovgivning, ikke kun for landområder, men 
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for hele bioøkonomien. Endvidere er der 
behov for værktøjer og data, som muliggør 
en korrekt vurdering af mulige afvejninger 
blandt forskellige former for udnyttelse af 
ressourcerne (landjord, vand og andre 
input) og bioøkonomiske produkter. 
Samfundsøkonomiske og komparative 
vurderinger af landbrugs-
/skovbrugssystemer og deres 
bæredygtighed vil blive berørt.

for hele bioøkonomien. Endvidere er der 
behov for værktøjer og data, som muliggør 
en korrekt vurdering af mulige afvejninger 
blandt forskellige former for udnyttelse af 
ressourcerne (landjord, vand og andre 
input) og bioøkonomiske produkter. 
Samfundsøkonomiske og komparative 
vurderinger af landbrugs-
/skovbrugssystemer og deres 
bæredygtighed vil blive berørt. Kriterier 
for gennemsigtige procedurer for 
vurdering af, hvorvidt nye teknologier er 
ønskelige og kan accepteres, samt 
civilsamfundets bekymringer tages i 
betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 695
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – afsnit 1

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 

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. 
Konkurrenceevne kan defineres på 
forskellige niveauer, og formålet er at 
opnå systemer, der også giver 
landbrugerne mulighed for at blive 
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sygdomme ved at fremme sund og 
bæredygtig kost gennem 
forbrugeroplysning og nyskabelser i 
fødevareindustrien, c) nedbringe vand- og 
energiforbruget ved forarbejdning, 
transport og distribution af fødevarer samt
d) reducere mængden af fødevareaffald 
med 50 % i 2030.

konkurrencedygtige på lokalt og regionalt 
plan. Der bør være sammenhæng i EU's 
tilgang, så det arbejde, der lægges i at 
opnå konkurrenceevne på et globalt 
marked, ikke modarbejder EU's 
bestræbelser og finansiering med henblik 
på at skabe livlige lokale økonomier og 
korte fødevareproduktions- og -
forsyningskæder. Der bør i vid 
udstrækning tages hensyn til udefra 
kommende negative virkninger af 
inputintensive produktionssystemer, der 
tidligere blev anset for 
"konkurrencedygtige" og "produktive", 
og i forbindelse med 
"prisoverkommelige" fødevarer bør der 
også tages hensyn til de omkostninger, 
som virkningerne for miljøet og den 
offentlige sundhed medfører for 
skatteyderne og det offentlige. 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, d) 
reducere mængden af fødevareaffald med 
50 % i 2030 og e) tilvejebringe et bredt 
udvalg af sunde, autentiske og sikre 
fødevarer af høj kvalitet for alle. Der bør 
endvidere fokuseres på forbrugerens 
ønsker samt konkurrencedygtige 
fødevareforarbejdningsmetoder, som 
bruger færre ressourcer og 
tilsætningsstoffer, og som producerer 
færre biprodukter og drivhusgasser.

Or. en

Ændringsforslag 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – afsnit 1

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 
med 50 % i 2030.

Forbrugernes behov for sikre og sunde 
fødevarer til overkommelige priser skal 
imødekommes under hensyntagen til 
indvirkningen fra fødevareforbruget og 
fødevare- og foderproduktionen på 
menneskers sundhed og hele økosystemet. 
Sikker forsyning af sikre fødevarer og 
foder, den europæiske 
landbrugsfødevareindustris 
konkurrenceevne samt bæredygtig 
fødevareproduktion og -forsyning vil blive 
behandlet, idet hele fødevarekæden og 
beslægtede konventionelle 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, d) 
reducere mængden af fødevareaffald med 
50 % i 2030, og e) der skal i 
forskningsaktiviteterne desuden fokuseres 
på et bredt udvalg af sunde, autentiske og 
sikre fødevarer af høj kvalitet for alle.

Or. en

Ændringsforslag 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – afsnit 1

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 
med 50 % i 2030.

Forbrugernes behov for sikre og sunde 
fødevarer til overkommelige priser skal 
imødekommes under hensyntagen til 
indvirkningen fra fødevareforbruget og 
fødevare- og foderproduktionen på 
menneskers sundhed og hele økosystemet. 
Sikker forsyning af sikre fødevarer og 
foder, den europæiske 
landbrugsfødevareindustris 
konkurrenceevne samt bæredygtig 
fødevareproduktion og -forsyning vil blive 
behandlet, idet hele fødevarekæden og 
beslægtede konventionelle såvel som 
økologiske tjenester for alle typer
landbrug og produkter 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 
landbrugs- og 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 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugernes behov for sikre og sunde 
fødevarer til overkommelige priser skal 
imødekommes under hensyntagen til 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – afsnit 1

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 

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 
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behandlet, idet hele fødevarekæden og 
beslægtede konventionelle såvel som 
økologiske tjenester afdækkes lige fra 
primærproduktion til forbrug. Denne 
fremgangsmåde vil bidrage til at a) opnå 
fødevaresikkerhed for alle europæere og 
fjerne hungersnøden i verden, b) mindske 
byrden fra fødevare- og kostrelaterede
sygdomme ved at fremme sund og 
bæredygtig kost gennem 
forbrugeroplysning og nyskabelser i 
fødevareindustrien, c) nedbringe vand- og 
energiforbruget ved forarbejdning, 
transport og distribution af fødevarer samt 
d) reducere mængden af fødevareaffald 
med 50 % i 2030.

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-, kost- og (hos både 
børn og voksne) fedmerelaterede
sygdomme ved at fremme sund og 
bæredygtig kost gennem 
forbrugeroplysning og nyskabelser i 
fødevareindustrien, c) nedbringe vand- og 
energiforbruget ved forarbejdning, 
transport og distribution af fødevarer samt 
d) reducere mængden af fødevareaffald 
med 50 % i 2030.

Or. es

Ændringsforslag 700
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – afsnit 1

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 

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 tjenester for alle typer 
landbrug og produkter 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 
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byrden fra fødevare- og kostrelaterede 
sygdomme ved at fremme sund og 
bæredygtig kost gennem 
forbrugeroplysning og nyskabelser i 
fødevareindustrien, c) nedbringe vand- og 
energiforbruget ved forarbejdning, 
transport og distribution af fødevarer samt 
d) reducere mængden af fødevareaffald
med 50 % i 2030.

byrden fra fødevare- og kostrelaterede 
sygdomme ved at fremme sund og 
bæredygtig kost gennem 
forbrugeroplysning og nyskabelser i 
landbrugs- og fødevareindustrien, c) 
nedbringe vand- og energiforbruget ved 
forarbejdning, transport og distribution af 
fødevarer samt d) reducere mængden af 
fødevarespild med 50 % i 2030.

Or. en

Ændringsforslag 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forskningsaktiviteterne bør der desuden 
fokuseres på et bredt udvalg af sunde, 
autentiske og sikre fødevarer af høj 
kvalitet for alle. Aktiviteterne bør 
endvidere koncentreres om forbrugerens 
ønsker samt konkurrencedygtige 
fødevareforarbejdningsmetoder, som 
bruger færre ressourcer og 
tilsætningsstoffer, og som producerer 
færre biprodukter og drivhusgasser.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at anerkende fødevareproduktion som en af de vigtige 
sundhedsdeterminanter.

Ændringsforslag 702
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugernes præferencer, holdninger, 
behov, adfærd, livsstil og uddannelse vil 
blive behandlet, og kommunikationen 
mellem forbrugerne og forskerne og 
operatørerne i fødevarekæden vil blive 
forbedret for at lette det oplyste valg, gøre 
forbruget mere bæredygtigt og øge disse 
faktorers indvirkning på produktion, 
inklusiv vækst og livskvalitet, navnlig for 
sårbare grupper. Social innovation vil blive 
brugt til at tackle de samfundsmæssige 
udfordringer, og innovative modeller og 
teknologier på området for 
forbrugerforskning vil sikre 
sammenlignelige data og skabe grundlaget 
for at opfylde behovene i Unionens 
politikker.

Forbrugernes præferencer, holdninger, 
behov, adfærd, livsstil og uddannelse vil 
blive behandlet, og kommunikationen 
mellem forbrugerne og forskerne og 
operatørerne i fødevarekæden vil blive 
forbedret for at lette det oplyste og 
reflekterede valg, gøre forbruget mere 
bæredygtigt og øge disse faktorers 
indvirkning på produktion, inklusiv vækst 
og livskvalitet, navnlig for sårbare grupper. 
Social innovation vil blive brugt til at 
tackle de samfundsmæssige udfordringer, 
og innovative modeller og teknologier på 
området for forbrugerforskning vil sikre 
sammenlignelige data og skabe grundlaget 
for at opfylde behovene i Unionens 
politikker.

Or. en

Ændringsforslag 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.2 – afsnit 1

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 

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. Ernæringens kvalitet og 
sundhedsværdi skal øges ved at undersøge 
og forbedre indholdet af sunde 
bestanddele i planter (f.eks. sekundære 
stofskifteprodukter) og dyrkede planters 
sundhedstilstand. Kostmæssige løsninger 
og nyskabelser, der fører til øget sundhed 
og velvære, vil blive udpeget. Kemisk og 
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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.

mikrobiel forurening af fødevarer og foder 
samt eksponeringsrisici vil blive vurderet, 
overvåget, kontrolleret og sporet gennem 
hele fødevare- og 
drikkevandsforsyningskæden fra 
produktion og oplagring til forarbejdning, 
emballering, distribution, catering og 
tilberedning i hjemmene. Nyskabelser med 
hensyn til fødevaresikkerhed, forbedrede 
værktøjer til underretning om risici og 
bedre standarder for fødevaresikkerhed vil 
føre til øget forbrugertillid og -beskyttelse i 
Europa. Forbedrede standarder for 
fødevaresikkerhed på globalt plan vil også 
bidrage til at styrke den europæiske 
fødevareindustris konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 704
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foder- og fødevareindustriens behov for at 
tackle det sociale, miljømæssige, 
klimamæssige og økonomiske skifte fra 
lokalt til globalt vil blive behandlet på alle 
trin i foder- og fødevareproduktionskæden, 
også hvad angår fødevaredesign, 
forarbejdning, emballering, processtyring, 
reduktion af affaldsmængden, udnyttelse af 
biprodukter og forsvarlig brug eller 
bortskaffelse af biprodukter fra dyr. Der vil 
blive skabt innovative og bæredygtige, 
ressourceeffektive processer og 
diversificerede, sikre og økonomisk 
overkommelige produkter af høj kvalitet. 
Dette vil styrke innovationspotentialet i 
den europæiske fødevareforsyningskæde, 
øge dens konkurrenceevne, skabe 
økonomisk vækst og beskæftigelse samt 

Et produktionssystem skal være 
bæredygtigt for at være 
konkurrencedygtigt på lang sigt. Foder-
og fødevareindustriens behov for at tackle 
det sociale, miljømæssige, klimamæssige 
og økonomiske skifte fra lokalt til globalt 
vil blive behandlet på alle trin i foder- og 
fødevareproduktionskæden, også hvad 
angår fødevaredesign, forarbejdning, 
emballering, processtyring, reduktion af 
affaldsmængden, udnyttelse af biprodukter 
og forsvarlig brug eller bortskaffelse af 
biprodukter fra dyr. Der vil blive skabt 
innovative og bæredygtige, 
ressourceeffektive processer og 
diversificerede, sikre, sunde og økonomisk 
overkommelige produkter af høj kvalitet 
under hensyntagen til, at begrebet 
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gøre det muligt for den europæiske 
fødevareindustri at tilpasse sig 
forandringerne. Blandt andre aspekter, som 
skal behandles, kan nævnes sporbarhed, 
logistik og tjenester, samfundsøkonomiske 
faktorer, fødevarekædens modstandskraft 
over for miljø- og klimamæssige risici 
samt behovet for at begrænse den negative 
miljøvirkning af aktiviteter i forbindelse 
med fødevarekæden, kostomlægninger og 
ændrede produktionssystemer.

"økonomisk overkommelig" bør dække 
systemets eksterne omkostninger, 
herunder for skatteyderne gennem 
udgifter til folkesundhed og 
miljøindvirkninger. Dette vil styrke 
innovationspotentialet i den europæiske 
fødevareforsyningskæde, øge dens 
konkurrenceevne, skabe økonomisk vækst 
og beskæftigelse samt gøre det muligt for 
den europæiske fødevareindustri at tilpasse 
sig forandringerne. Blandt andre aspekter, 
som skal behandles, kan nævnes 
sporbarhed, logistik og tjenester, 
samfundsøkonomiske faktorer, 
fødevarekædens modstandskraft over for 
miljø- og klimamæssige risici samt behovet 
for at eliminere den negative miljøvirkning 
af aktiviteter i forbindelse med 
fødevarekæden, kostomlægninger og 
ændrede produktionssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.2 – afsnit 1

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, 

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. Ernæringens kvalitet og 
sundhedsværdi skal øges ved at undersøge 
og forbedre indholdet af sunde 
bestanddele i planter (f.eks. sekundære 
stofskifteprodukter) og dyrkede planters 
sundhedstilstand. Kostmæssige løsninger 
og nyskabelser, der fører til øget sundhed 
og velvære, vil blive udpeget. Kemisk og 
mikrobiel forurening af fødevarer og foder 
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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.

samt eksponeringsrisici vil blive vurderet, 
overvåget, kontrolleret og sporet gennem 
hele fødevare- og 
drikkevandsforsyningskæden fra 
produktion og oplagring til forarbejdning, 
emballering, distribution, catering og 
tilberedning i hjemmene. Nyskabelser med 
hensyn til fødevaresikkerhed, forbedrede 
værktøjer til underretning om risici og 
bedre standarder for fødevaresikkerhed vil 
føre til øget forbrugertillid og -beskyttelse i 
Europa. Forbedrede standarder for 
fødevaresikkerhed på globalt plan vil også 
bidrage til at styrke den europæiske 
fødevareindustris konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2.3. En bæredygtig og konkurrencedygtig 
landbrugsfødevareindustri 

2.2.3. En bæredygtig, økonomisk 
overkommelig og konkurrencedygtig 
landbrugsfødevareindustri 

Or. en

Ændringsforslag 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foder- og fødevareindustriens behov for at 
tackle det sociale, miljømæssige, 
klimamæssige og økonomiske skifte fra 
lokalt til globalt vil blive behandlet på alle 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2.3a. Bioteknologi anvendt i landbruget
Skabe fødevarer med høj merværdi ved 
hjælp af traditionelle og nye 
bioteknologiske værktøjer (funktionelle 
fødevarer, mere effektive afgrøder) og ved 
at udvikle teknologiske alternativer til 
GMO'er. Anvendelsen af bioteknologi 
inden for fødevarer og landbrug ("grøn") 
spiller også en vigtig rolle som drivkraft 
for en meget vigtig sektor i EU.
Plantebioteknologi anvendes bl.a. til at 
øge høstudbyttet, gøre det 
modstandsdygtigt over for biotisk og 
abiotisk stress, forbedre fødevarers 
organoleptiske egenskaber og udvikle 
sundere fødevarer.

Or. en
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Ændringsforslag 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3. Udnyttelse af levende marine 
ressourcers potentiale

2.3. Udnyttelse af potentialet i fiskeri, 
akvakultur og havbioteknologi

Or. en

Ændringsforslag 712
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et af de vigtigste kendetegn ved levende 
marine ressourcer er, at de er vedvarende, 
og bæredygtig udnyttelse af dem bygger på 
en dybtgående indsigt i de marine 
økosystemer og en høj kvalitet og 
produktivitet i disse. Det overordnede mål 
er at udnytte de levende marine ressourcer 
på bæredygtig vis for at maksimere det 
sociale og økonomiske udbytte af Europas 
oceaner og have. Heri ligger også behovet 
for at optimere det bæredygtige bidrag fra 
fiskeriet og akvakulturen til 
fødevaresikkerheden i lyset af den globale 
økonomi, mindske Unionens store 
afhængighed af importerede fisk og skaldyr 
(ca. 60 % af Unionens samlede forbrug på 
dette område afhænger af import, og 
Unionen er verdens største importør af 
fiskevarer) og sætte skub i marine 
bioteknologier, der kan skabe "blå" 
vækst. I tråd med de nuværende 
rammepolitikker vil forskningsaktiviteterne 

Et af de vigtigste kendetegn ved levende 
marine ressourcer er, at de er vedvarende, 
og bæredygtig udnyttelse af dem bygger på 
en dybtgående indsigt i de marine 
økosystemer og en høj kvalitet og 
langsigtet produktivitet i disse. Det 
overordnede mål er at udnytte de levende 
marine ressourcer på bæredygtig vis for at 
opfylde det sociale behov og få et 
økonomisk udbytte af Europas oceaner og 
have, idet biodiversiteten og 
økosystemtjenesterne beskyttes, og 
ressourcegrundlaget bevares. Heri ligger 
også behovet for at optimere det 
bæredygtige bidrag fra fiskeriet og 
akvakulturen til fødevaresikkerheden i 
lyset af den globale økonomi og mindske 
Unionens store afhængighed af 
importerede fisk og skaldyr (ca. 60 % af 
Unionens samlede forbrug på dette område 
afhænger af import, og Unionen er verdens 
største importør af fiskevarer). Det 
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understøtte den økosystembaserede tilgang 
til forvaltning og udnyttelse af 
naturressourcerne og til at gøre de berørte 
sektorer "grønnere".

indebærer også at sætte en stopper for 
overfiskeri og genoprette fiskebestandene 
ved at holde dem over de niveauer, der 
giver det maksimalt bæredygtige udbytte. I 
tråd med de nuværende rammepolitikker 
vil forskningsaktiviteterne understøtte den 
økosystembaserede tilgang til forvaltning 
og udnyttelse af naturressourcerne og til at 
gøre de berørte sektorer "grønnere" 
gennem en aktiv inddragelse af fiskere, 
videnskabsfolk, civilsamfundet og andre 
interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 713
Philippe Lamberts

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.3 – punkt 2.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den nye fælles fiskeripolitik, 
rammedirektivet om havstrategi og 
Unionens biodiversitetsstrategi efterlyses et 
mere bæredygtigt, konkurrencedygtigt og 
miljøvenligt europæisk fiskeri. 
Bestræbelserne i retning af en 
økosystembaseret tilgang til 
fiskeriforvaltningen vil kræve en 
indgående forståelse af de marine 
økosystemer. Nye værktøjer og modeller 
vil blive udviklet for at give os øget indsigt 
i, hvad der gør marine økosystemer sunde 
og produktive, og for at fastslå, vurdere og 
afbøde fiskeriets indvirkning på de marine 
økosystemer (bl.a. i dybhavet). Der vil 
blive udviklet nye fangststrategier, som 
rummer samfundstjenester og samtidig 
opretholder sunde marine økosystemer, og 
den samfundsøkonomiske virkning af de 
forskellige forvaltningsmetoder vil blive 
målt. Effekten af miljøforandringerne, 
herunder klimaforandringerne, og 
mulighederne for tilpasning til disse vil 

I den nye fælles fiskeripolitik, 
rammedirektivet om havstrategi og 
Unionens biodiversitetsstrategi efterlyses et 
mere bæredygtigt, konkurrencedygtigt og 
miljøvenligt europæisk fiskeri. I dag er 
80 % af fiskebestandene overfisket eller 
udtømt. Bestræbelserne i retning af en 
økosystembaseret tilgang til 
fiskeriforvaltningen vil kræve en 
indgående forståelse af de marine 
økosystemer og en genopretning af 
fiskebestandene ved at holde dem over de 
niveauer, der giver det maksimalt 
bæredygtige udbytte. Nye værktøjer og 
modeller vil blive udviklet for at give os 
øget indsigt i, hvad der gør marine 
økosystemer sunde og produktive, og for at 
fastslå, vurdere og afbøde fiskeriets 
indvirkning på de marine økosystemer 
(bl.a. i dybhavet). Der vil blive udviklet 
nye bæredygtige fangststrategier, som 
rummer samfundstjenester og samtidig 
opretholder sunde marine økosystemer, og 



PE492.814v01-00 98/126 AM\907980DA.doc

DA

også blive undersøgt, ligesom der vil blive 
udviklet nye forvaltningsværktøjer, der kan 
bruges til at imødegå risici og usikkerhed. 
Aktiviteterne vil understøtte forskning i 
fiskebestandenes biologi, genetik og 
dynamik, vigtige arters rolle for 
økosystemerne, fiskeriaktiviteterne og 
tilsynet med dem, fiskerisektorens adfærd 
og tilpasning til nye markeder, f.eks. med 
hensyn til miljømærkning, samt 
fiskeindustriens inddragelse i 
beslutningsprocessen. Den fælles 
udnyttelse af det maritime rum side om 
side med andre aktiviteter, navnlig i 
kystzonerne, og den samfundsøkonomiske 
indvirkning herfra vil også blive behandlet. 

den samfundsøkonomiske og økologiske
virkning af de forskellige 
forvaltningsmetoder vil blive målt. 
Effekten af miljøforandringerne, herunder 
klimaforandringerne, og mulighederne for 
tilpasning til disse vil også blive undersøgt, 
ligesom der vil blive udviklet nye 
forvaltningsværktøjer, der kan bruges til at 
imødegå risici og usikkerhed. Aktiviteterne 
vil understøtte forskning i fiskebestandenes 
biologi, genetik og dynamik, vigtige arters 
rolle for økosystemerne, 
fiskeriaktiviteterne og tilsynet med dem, 
fiskerisektorens adfærd og tilpasning til 
nye markeder, f.eks. med hensyn til 
miljømærkning, samt fiskeindustriens 
inddragelse i beslutningsprocessen. Den 
fælles udnyttelse af det maritime rum side 
om side med andre aktiviteter, navnlig i 
kystzonerne, og den samfundsøkonomiske 
indvirkning herfra vil også blive behandlet. 

Or. en

Ændringsforslag 714
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.3 – punkt 2.3.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3.2. Udvikling af konkurrencedygtig 
europæisk akvakultur

2.3.2. Udvikling af bæredygtig og 
konkurrencedygtig europæisk akvakultur

Or. en

Ændringsforslag 715
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.3 – punkt 2.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 716
Nuno Teixeira

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.3 – punkt 2.3.3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3.3. Fremme af nyskabelser på det 2.3.3. Fremme af nyskabelser på det 
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marine område gennem bioteknologi marine område gennem bioteknologi og 
beskyttelse af biodiversiteten

Or. pt

Begrundelse

Beskyttelse af biodiversiteten er en vigtig prioritet ud over den allerede nævnte.

Ændringsforslag 717
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.3 – punkt 2.3.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 718
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål er at fremskynde 
omstillingen hos de europæiske industrier, 
der anvender fossile brændstoffer, til 
ressourceeffektive og bæredygtige 
kulstoffattige brændstoffer. Forskning og 
innovation vil gøre det muligt at mindske 
Unionens afhængighed af fossile 
brændstoffer og bidrage til at opfylde vores 
energi- og klimarelaterede politiske mål for 
2020 (10 % fornyelige brændstoffer til 
transport og en nedbringelse af 
drivhusgasudledningerne med 20 %). 
Estimater viser, at et skifte til biologiske 
råstoffer og forarbejdningsmetoder kan 
spare op til 2,5 mia. t CO2-ækvivalenter om 
året i 2030 og øge markederne for 
biobaserede råstoffer og nye 
forbrugerprodukter væsentligt. For at 
udnytte dette potentiale er det nødvendigt 
at opbygge en bred videnbase og udvikle 
relevante (bio)teknologier, hvor der 
primært fokuseres på tre væsentlige 
elementer: a) erstatning af nuværende 
processer baseret på fossile brændstoffer 
med processer baseret på ressource- og 
energieffektive bioteknologiske 
brændstoffer, b) etablering af pålidelige og 
hensigtsmæssige forsyningskæder for 
biomasse og affaldsstrømme og et bredt 
netværk af bioraffinaderier over hele 
Europa samt c) støtte til udvikling af 
markederne for biobaserede produkter og 
processer. Synergier med målet "Lederskab 
inden for støtte- og industriteknologi " vil 
blive tilstræbt.

Det overordnede mål er at fremskynde 
omstillingen hos de europæiske industrier, 
der anvender fossile brændstoffer, til 
ressourceeffektive og bæredygtige 
kulstoffattige brændstoffer. Forskning og 
innovation vil gøre det muligt at mindske 
Unionens afhængighed af fossile 
brændstoffer og bidrage til at opfylde vores 
energi- og klimarelaterede politiske mål for 
2020 (10 % fornyelige brændstoffer til 
transport og en nedbringelse af 
drivhusgasudledningerne med 20 %). 
Estimater viser, at et skifte til biologiske 
råstoffer og forarbejdningsmetoder kan 
spare op til 2,5 mia. t CO2-ækvivalenter om 
året i 2030 og øge markederne for 
biobaserede råstoffer og nye 
forbrugerprodukter væsentligt. For at 
udnytte dette potentiale er det nødvendigt 
at opbygge en bred videnbase og udvikle 
relevante (bio)teknologier, hvor der 
primært fokuseres på tre væsentlige 
elementer: a) erstatning af nuværende 
processer baseret på fossile brændstoffer 
med processer baseret på ressource- og 
energieffektive bioteknologiske 
brændstoffer, b) etablering af pålidelige, 
bæredygtige og kortere forsyningskæder 
for biomasse og affaldsstrømme og et bredt 
netværk af bioraffinaderier over hele 
Europa samt c) støtte til udvikling af 
markederne for biobaserede produkter og 
processer. Synergier med målet "Lederskab 
inden for støtte- og industriteknologi " vil 
blive tilstræbt.

Or. en

Ændringsforslag 719
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.4 – punkt 2.4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Store fremskridt i retning af kulstoffattige, 
ressourceeffektive og bæredygtige 
industrier vil blive understøttet gennem 
opdagelse og udnyttelse af landbaserede og 
akvatiske biologiske ressourcer og 
minimering af negative 
miljøindvirkninger. De potentielle trade-
offs mellem forskellige anvendelser af 
biomasse bør undersøges. Fokus vil blive 
rettet mod at udvikle mere bæredygtige, 
biobaserede produkter og biologisk aktive 
sammensætninger, som har nye egenskaber 
og funktioner, til industrier og forbrugere. 
Vedvarende ressourcers, bioaffalds og 
biprodukters økonomiske værdi vil blive 
maksimeret i kraft af nye, 
ressourceeffektive processer.

Store fremskridt i retning af kulstoffattige, 
ressourceeffektive og bæredygtige 
industrier vil blive understøttet gennem 
opdagelse og udnyttelse af landbaserede og 
akvatiske biologiske ressourcer og 
fjernelse af negative miljøindvirkninger. 
De potentielle trade-offs mellem 
forskellige anvendelser af biomasse bør 
nøje vurderes, navnlig med henblik på at 
sikre, at nye anvendelser af biomasse ikke 
udgør en risiko for fødevareproduktionen 
og sikkerheden, ikke alene i EU men også 
i udviklingslandene, ikke fører til praksis 
forbundet med ubæredygtig omstilling af 
arealanvendelse eller opkøb af jord. Fokus 
vil blive rettet mod at udvikle mere 
bæredygtige, biobaserede produkter og 
biologisk aktive sammensætninger, som 
har nye egenskaber og funktioner, til 
industrier og forbrugere. Vedvarende 
ressourcers, bioaffalds og biprodukters 
økonomiske værdi vil blive maksimeret i 
kraft af nye, ressourceeffektive processer.

Or. en

Ændringsforslag 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.4 – punkt 2.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil blive ydet støtte til aktiviteter, der 
skal fremme bæredygtige bioprodukter og 
mellemprodukter samt 
bioenergi/biobrændstoffer, og fokus vil 
primært ligge på en kaskademetode, der 
prioriterer frembringelse af produkter med 

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

høj merværdi. Der vil blive udviklet 
teknologier og strategier, som skal sikre 
forsyningen af råstoffer. Ved at udvide
tilgængeligheden, viften, egenskaberne af 
former for biomasse til brug i 
bioraffinaderier af anden og tredje 
generation, herunder produkter fra 
landbrug, havebrug, skovbrug, bioaffald 
og industrielle biprodukter, vil vi bidrage 
til at undgå konflikter mellem fødevarer og 
brændstoffer og understøtte den 
økonomiske udvikling i land- og 
kystområderne i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.4 – punkt 2.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



PE492.814v01-00 104/126 AM\907980DA.doc

DA

Ændringsforslag 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.4 – punkt 2.4.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger på efterspørgselssiden vil 
åbne nye markeder for bioteknologisk 
innovation. Der er behov for 
standardisering på EU-plan og 
internationalt plan, hvad angår bl.a. 
bestemmelse af biobaseret indhold, 
produktfunktioner og biologisk 
nedbrydelighed. Metoder og tilgange til 
livscyklusanalyse skal videreudvikles og 
løbende tilpasses til de videnskabelige og 
industrielle fremskridt. 
Forskningsaktiviteter til støtte for 
standardisering af produkter og processer 
og regulering på området for bioteknologi 
betragtes som afgørende for at understøtte 
skabelsen af nye markeder og for at 
udnytte Unionens handelsmuligheder.

Foranstaltninger på efterspørgselssiden vil 
åbne nye markeder for bioteknologisk 
innovation. Der er behov for 
standardisering på EU-plan og 
internationalt plan, hvad angår bl.a. 
bestemmelse af biobaseret indhold, 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen 
(jord, vand, næringsstoffer), 
produktfunktioner og biologisk 
nedbrydelighed. Metoder og tilgange til 
livscyklusanalyse skal videreudvikles og 
løbende tilpasses til de videnskabelige og 
industrielle fremskridt. 
Forskningsaktiviteter til støtte for 
standardisering af produkter og processer,
offentlige indkøb og regulering på området 
for bioteknologi betragtes som afgørende 
for at understøtte skabelsen af nye 
markeder og for at udnytte Unionens 
handelsmuligheder vedrørende produkter, 
der er produceret på en mere bæredygtig 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.4 – punkt 2.4.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger på efterspørgselssiden vil 
åbne nye markeder for bioteknologisk 
innovation. Der er behov for 

Foranstaltninger på efterspørgselssiden vil 
åbne nye markeder for bioteknologisk 
innovation. Der er behov for 
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standardisering på EU-plan og 
internationalt plan, hvad angår bl.a. 
bestemmelse af biobaseret indhold, 
produktfunktioner og biologisk 
nedbrydelighed. Metoder og tilgange til 
livscyklusanalyse skal videreudvikles og 
løbende tilpasses til de videnskabelige og 
industrielle fremskridt. 
Forskningsaktiviteter til støtte for 
standardisering af produkter og processer 
og regulering på området for bioteknologi 
betragtes som afgørende for at understøtte 
skabelsen af nye markeder og for at 
udnytte Unionens handelsmuligheder.

standardisering på EU-plan og 
internationalt plan, hvad angår bl.a. 
bestemmelse af biobaseret indhold, 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen
(jord, vand, næringsstoffer), 
produktfunktioner og biologisk 
nedbrydelighed. Metoder og tilgange til 
livscyklusanalyse skal videreudvikles og 
løbende tilpasses til de videnskabelige og 
industrielle fremskridt. 
Forskningsaktiviteter til støtte for 
standardisering af produkter og processer,
offentlige indkøb og regulering på området 
for bioteknologi betragtes som afgørende 
for at understøtte skabelsen af nye 
markeder og for at udnytte Unionens 
handelsmuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4a. Tværgående havforskning og 
maritim forskning
2.4a.1. Klimaændringernes indvirkning 
på de marine økosystemer og den 
maritime økonomi
Aktiviteter vil blive støttet med henblik på 
at styrke den nuværende forståelse af, 
hvordan de marine økosystemer og 
samspillet mellem havet og atmosfæren 
fungerer. Dette vil øge muligheden for at 
vurdere den rolle, som havene spiller for 
klimaet, og virkningen af 
klimaændringerne og forsuringen af 
havene på de marine økosystemer og 
kystområderne.
2.4a.2. Udvikling af potentialet af havets 
ressourcer ved hjælp af en integreret 
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tilgang
Langsigtet styrkelse, bæredygtig maritim 
vækst og skabelse af synergier på tværs af 
alle de maritime sektorer kræver en 
integreret tilgang. Forskningsaktiviteterne 
vil have fokus på bevarelse af havmiljøet 
samt virkningen af maritime aktiviteter og 
produkter på ikke-maritime sektorer.
Dette vil skabe fremskridt inden for 
miljøinnovation såsom nye produkter, 
processer og anvendelsen af 
forvaltningskoncepter, -værktøjer og -
foranstaltninger for at vurdere og afbøde 
virkningerne af det menneskelige pres på 
havmiljøet med henblik på at fremme en 
bæredygtig forvaltning af maritime 
aktiviteter.
2.4a.3. Tværgående koncepter og 
teknologier, der muliggør maritim vækst
Fremskridt inden for tværgående 
støtteteknologier (f.eks. ikt, elektronik, 
nanomaterialer, legeringer, bioteknologi 
osv.) og nye udviklinger og koncepter 
inden for ingeniørteknik vil fortsat 
muliggøre vækst. Aktiviteterne vil 
muliggøre store gennembrud inden for 
havforskning og maritim forskning samt 
havobservation (f.eks. dybhavsforskning, 
observationssystemer, sensorer, 
automatiske systemer til tilsyn med 
aktiviteter og overvågning, screening af 
havets biodiversitet, havrelaterede 
geologiske farer, fjernstyrede 
undervandsfartøjer etc.). Målet er at 
reducere virkningerne på havmiljøet 
(f.eks. undervandsstøj, indføre invasive 
arter og forurenende stoffer fra hav og 
land osv.) og minimere CO2-fodaftrykkene 
fra menneskelige aktiviteter. Tværgående 
støtteteknologier vil understøtte 
gennemførelsen af marine og maritime 
EU-politikker.

Or. en
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Ændringsforslag 725
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.5 – afsnit -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FN’s Landbrugspanel (IAASTD), 
foreligger på Verdensbankens initiativ i et 
åbent partnerskab med en mangfoldig 
gruppe af interesserede parter bestående 
af organisationer, der omfatter FAO, 
GEF, UNDP, UNEP, UNESCO, 
Verdensbanken og WHO, og efter 
omfattende global videnskabelig høring 
en omfattende politisk løsningsmodel og 
køreplan, der bør være det ledende princip 
med henblik på at finde en EU-strategi for 
imødegåelse af udfordringerne med at 
finde/etablere fødevareproduktions- og 
forsyningssystemer, der ikke forringer 
ressourcegrundlaget. Denne model og 
køreplan bør lede udviklingen af 
specifikke arbejdsprogrammer forbundet 
med denne opgave.

Or. en

Ændringsforslag 726
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over de almindelige kilder til ekstern 
rådgivning vil der blive gennemført særlige 
samråd med den Stående Komité for 
Landbrugsforskning (SCAR) om en række 
temaer, herunder også strategiske aspekter 
i henhold til dens fremtidsstudier og om 
samordningen af landbrugsforskning 

Ud over de almindelige kilder til ekstern 
rådgivning vil der blive gennemført særlige 
samråd med den Stående Komité for 
Landbrugsforskning (SCAR) om en række 
temaer, herunder også strategiske aspekter 
i henhold til dens fremtidsstudier og om 
samordningen af landbrugsforskning 
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mellem det nationale niveau og EU-
niveauet. Det etableres passende 
forbindelser til aktiviteterne i det 
europæiske innovationspartnerskab 
"Landbrugets produktivitet og 
bæredygtighed".

mellem det nationale niveau og EU-
niveauet. Der etableres passende 
forbindelser til aktiviteterne i det 
europæiske innovationspartnerskab 
"Landbrugets produktivitet og 
bæredygtighed", hvis mål bør være 
centreret om en økosystembaseret tilgang, 
især landbrugsmæssig økologi, og det bør 
forvaltes med omfattende deltagelse af 
interessenterne.

Or. en

Ændringsforslag 727
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der foreligger allerede omfattende 
velanerkendt videnskabelig 
dokumentation for forbindelsen mellem 
forringelse af naturressourcegrundlaget, 
herunder den biologiske mangfoldighed, 
og naturlige og seminaturlige 
økosystemers funktion, til at yde vigtig 
service for samfundet; det er derfor på 
tide at handle i overensstemmelse med de 
løsninger, der foreslås på grundlag af de 
videnskabelige resultater.

Or. en

Ændringsforslag 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virkningen og formidlingen af 
forskningsresultaterne støttes aktivt 
gennem specifikke aktioner inden for 
kommunikation, videnudveksling og 
inddragelse af forskellige aktører i alle 
projektfaser. I gennemførelsen kombineres 
en bred vifte af aktiviteter, herunder også 
omfattende demonstrations- og 
pilotprojektaktiviteter. En let og åben 
adgang til forskningsresultater og bedste 
praksis fremmes, herunder via databaser, 
hvor det er hensigtsmæssigt.

Virkningen og formidlingen af 
forskningsresultaterne støttes aktivt 
gennem specifikke aktioner inden for 
kommunikation, videnudveksling og 
inddragelse af forskellige aktører i alle 
projektfaser. I gennemførelsen kombineres 
en bred vifte af aktiviteter, herunder også 
omfattende demonstrations- og 
pilotprojektaktiviteter. En let og 
bæredygtig åben adgang til 
forskningsresultater og bedste praksis 
fremmes, herunder via databaser, hvor det 
er hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virkningen og formidlingen af 
forskningsresultaterne støttes aktivt 
gennem specifikke aktioner inden for 
kommunikation, videnudveksling og 
inddragelse af forskellige aktører i alle 
projektfaser. I gennemførelsen kombineres 
en bred vifte af aktiviteter, herunder også 
omfattende demonstrations- og 
pilotprojektaktiviteter. En let og åben 
adgang til forskningsresultater og bedste 
praksis fremmes, herunder via databaser, 
hvor det er hensigtsmæssigt.

Virkningen og formidlingen af 
forskningsresultaterne støttes aktivt 
gennem specifikke aktioner inden for 
kommunikation, viden- og 
teknologiudveksling og inddragelse af 
forskellige aktører i alle projektfaser. I 
gennemførelsen kombineres en bred vifte 
af aktiviteter, herunder også omfattende 
demonstrations- og pilotprojektaktiviteter. 
En let og åben adgang til 
forskningsresultater og bedste praksis 
fremmes, herunder via databaser, hvor det 
er hensigtsmæssigt.

Or. en
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Ændringsforslag 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den specifikke støtte til SMV vil give 
mulighed for øget deltagelse af landbrug, 
fiskere og andre typer mikrovirksomheder i 
forsknings- og demonstrationsaktiviteter. 
Der tages hensyn til den primære 
produktionssektors behov for 
innovationsstøttetjenester og outreach-
strukturer. Gennemførelsen kombinerer en 
række aktiviteter, herunder 
videnudvekslingsaktioner, hvor der aktivt 
sørges for, at landbrugere og formidlere 
inddrages for at sammenfatte slutbrugernes 
forskningsbehov. En let og åben adgang til 
forskningsresultater og bedste praksis 
fremmes.

Den specifikke støtte til SMV vil give 
mulighed for øget deltagelse af landbrug, 
fiskere og andre typer mikrovirksomheder i 
forsknings- og demonstrationsaktiviteter. 
Der tages hensyn til den primære 
produktionssektors behov for 
innovationsstøttetjenester og outreach-
strukturer. Gennemførelsen kombinerer en 
række aktiviteter, herunder 
videnudvekslingsaktioner, hvor der aktivt 
sørges for, at landbrugere og formidlere 
inddrages for at sammenfatte slutbrugernes 
forskningsbehov. En let og åben 
bæredygtig adgang til forskningsresultater 
og bedste praksis fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til standardisering vil blive anvendt 
til at fremskynde markedsindførelsen af 
nye biovarer og -tjenester.

Støtte til standardisering vil blive anvendt 
til at fremskynde markedsindførelsen af 
nye biovarer og -tjenester rækkende fra 
land- og akvaproduktionssystemer frem til 
slutforbrugeren.

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at standardisering vil blive anvendt i hele værdikæden fra den primære 
produktion (på land eller i vand) frem til slutforbrugeren. Dette er den eneste måde, hvorpå 



AM\907980DA.doc 111/126 PE492.814v01-00

DA

det kan sikres, at hele værdikæden opfylder de fælles mål.

Ændringsforslag 732
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til standardisering vil blive anvendt 
til at fremskynde markedsindførelsen af 
nye biovarer og -tjenester.

Støtte til standardisering vil blive anvendt 
på passende vis.

Or. en

Ændringsforslag 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 2 – punkt 2.5 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der gennemføres fremadrettede aktiviteter 
i alle bioøkonomisektorer, herunder 
udvikling af databaser, indikatorer og 
modeller for den globale, europæiske, 
nationale og regionale dimension. Der 
udvikles et europæisk 
bioøkonomiobservatorium med henblik på 
kortlægning og overvågning af Unionens 
og den verdensomspændende forsknings-
og innovationsaktivitet, udvikling af 
nøgleresultatindikatorer, og overvågning af 
innovationspolitikker på 
bioøkonomiområdet.

Der gennemføres fremadrettede aktiviteter 
i alle bioøkonomisektorer, herunder 
udvikling af databaser, indikatorer og 
modeller for den globale, europæiske, 
nationale og regionale dimension. Der 
udvikles et europæisk 
bioøkonomiobservatorium, der kan bringe 
alle aktører fra videnskab, industri og 
civilsamfund sammen med henblik på 
kortlægning og overvågning af Unionens 
og den verdensomspændende forsknings-
og innovationsaktivitet, udvikling af 
nøgleresultatindikatorer, og overvågning af 
innovationspolitikker på 
bioøkonomiområdet.

Or. en
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Ændringsforslag 734
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sikker, ren og effektiv energi 3. Energieffektivitet og sikker, ren og 
effektiv energi

Or. ro

Ændringsforslag 735
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1. Nedbringelse af energiforbruget og 
CO2-fodaftrykket gennem intelligent og 
bæredygtig anvendelse

3.1. Øget energieffektivitet og 
nedbringelse af energiforbruget og CO2-
fodaftrykket gennem intelligent og 
bæredygtig anvendelse

Or. ro

Ændringsforslag 736
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1. Nedbringelse af energiforbruget og 
CO2-fodaftrykket gennem intelligent og 
bæredygtig anvendelse

3.1. Nedbringelse af energiforbruget og 
CO2-fodaftrykket gennem intelligent og 
bæredygtig elproduktion og anvendelse

Or. en
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Ændringsforslag 737
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – afsnit 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 kan 
energieffektivitet blive en af de mest
omkostningseffektive metoder til at 
mindske energibehovet og derved øge 
energiforsyningssikkerheden, reducere 
miljø- og klimapåvirkningerne og øge 
konkurrenceevnen. Horisont 2020 kan 
støtte EU med henblik på at overgå 
målene om 20 % ved at styrke 
promoveringen af vedvarende 
energiudvikling og resultaterne og 
innovationen inden for energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 738
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energikilderne og forbrugsmønstrene i Energikilderne og forbrugsmønstrene i 
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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.

Europas industri- og transportsektorer, byer 
og bygninger er i vid udstrækning ikke 
bæredygtige, hvilket har betydelige 
konsekvenser, hvad angår miljøet og 
klimaforandringerne. Udviklingen af nye 
og eksisterende bygninger, som næsten 
ikke udleder CO2, vedvarende 
energiteknologi, 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 sammen 
med vedvarende energi derved 
afkarbonisere energisektoren, øge 
energiforsyningssikkerheden, reducere 
miljø- og klimapåvirkningerne samt øge og 
bekræfte Europas globale 
konkurrenceevne og lederskab.
Finansiering af forskning og udvikling af 
elproduktion baseret på fossile 
brændstoffer kan derfor ikke komme på 
tale under denne samfundsmæssige 
udfordring.

Or. en

Begrundelse

Vedvarende energi og energieffektivitet identificeres sammen med infrastruktur i EU's 
Energikøreplan 2050 som "no regrets"-muligheder. FoU inden for både energieffektivitet og 
vedvarende energiteknologi skal have et skub for at opfylde disse målsætninger og fastholde 
Europas lederskab på dette område. I disse tider med begrænset offentlig finansiering bør 
hver enkelt euro fra Horisont 2020-budgettet, der bruges på fossile brændstofteknologier, 
opfattes som i modstrid med de mål, der er skitseret under punktet "Sikker, ren og effektiv 
energi".

Ændringsforslag 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – afsnit 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 ofte ineffektive og i vid 
udstrækning ikke bæredygtige, hvilket har 
betydelige konsekvenser, hvad angår 
miljøet og klimaforandringerne. 
Udviklingen af nye og eksisterende
bygninger, som næsten ikke udleder CO2, 
samt positive energibygninger, 
højeffektive og bæredygtige 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 vil energieffektivitet og -
besparelser blive den mest 
omkostningseffektive metode til at 
mindske energibehovet og derved øge 
energiforsyningssikkerheden, reducere 
miljø- og klimapåvirkningerne og øge 
Europas konkurrenceevne og globale 
lederskab. Finansiering af forskning og 
udvikling af teknologier til fossile 
brændstoffer kan derfor ikke komme på 
tale under denne samfundsmæssige 
udfordring.

Or. en

Ændringsforslag 740
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energikilderne og forbrugsmønstrene i 
Europas industri- og transportsektorer, byer 

Energikilderne og forbrugsmønstrene i 
Europas industri- og transportsektorer 
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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.

(herunder den maritime transportsektor), 
byer og bygninger er i vid udstrækning 
ikke bæredygtige, hvilket har betydelige 
konsekvenser, hvad angår miljøet og 
klimaforandringerne. Udviklingen af 
bygninger og skibe, 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.

Or. en

Ændringsforslag 741
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – afsnit 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 

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, 
vedvarende energiteknologier,
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 
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energieffektivitet blive en af de mest 
omkostningseffektive metoder til at 
mindske energibehovet og derved øge 
energiforsyningssikkerheden, reducere 
miljø- og klimapåvirkningerne og øge 
konkurrenceevnen.

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 og EU-lederskab på 
dette område.

Or. en

Ændringsforslag 742
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – afsnit 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 
næsten energineutrale bygninger, 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 743
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden 2050 skal der opnås en reduktion af 
drivhusgasemissionerne på 80-95 %. Alle 
scenarier i energikøreplanen 2050 viser, 
at vedvarende energiteknologier fra 
midten af dette århundrede vil udgøre den 
største andel af 
energiforsyningsteknologierne, og at 
energieffektiviteten vil spille en afgørende 
rolle for opfyldelsen af målsætningerne.
Det er derfor hensigtsmæssigt, at 85 % af 
budgettet under denne udfordring går til 
forskning og innovation inden for 
vedvarende energi og energieffektivitet i 
slutanvendelserne.

Or. en

Ændringsforslag 744
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre udbredt anvendelse og give 
forbrugerne det fulde udbytte (herunder 
muligheden for at holde øje med deres eget 
forbrug) skal disse teknologiers og 
tjenesters energieffektivitet tilpasses og 
optimeres i forhold til de miljøer, hvor de 
anvendes. Dette kræver ikke blot forskning 
i og udvikling og afprøvning af innovative 
informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt) og 
overvågnings- og kontrolteknikker, men 
også store demonstrationsprojekter og 
andre aktiviteter forud for kommerciel 
lancering for at sikre interoperabilitet og 
skalerbarhed. Disse projekter skal sigte 
mod at udvikle fælles procedurer for 
indsamling, sammenligning og analyse af 
data om energiforbrug og emissioner for at 
fremme målbarheden, gennemsigtigheden, 
den sociale accept, planlægningen og 
synligheden, hvad angår energiudnyttelsen 
og dens miljøpåvirkninger.

For at sikre udbredt anvendelse og give 
forbrugerne det fulde udbytte (herunder 
muligheden for at holde øje med deres eget 
forbrug) skal disse teknologiers og 
tjenesters energieffektivitet tilpasses og 
optimeres i forhold til de miljøer, hvor de 
anvendes. Dette kræver ikke blot forskning 
i og udvikling og afprøvning af innovative 
informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt) og 
overvågnings- og kontrolteknikker, men 
også store demonstrationsprojekter og 
andre aktiviteter forud for kommerciel 
lancering for at sikre interoperabilitet og 
skalerbarhed. Disse projekter skal sigte 
mod at udvikle fælles procedurer for 
indsamling, sammenligning og analyse af 
data om energiforbrug og emissioner for at 
fremme målbarheden, gennemsigtigheden, 
nøjagtighed, den sociale accept, 
planlægningen og synligheden, hvad angår 
energiudnyttelsen og dens 
miljøpåvirkninger.

Or. en

Ændringsforslag 746
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre udbredt anvendelse og give 
forbrugerne det fulde udbytte (herunder 
muligheden for at holde øje med deres eget 
forbrug) skal disse teknologiers og 
tjenesters energieffektivitet tilpasses og 
optimeres i forhold til de miljøer, hvor de 
anvendes. Dette kræver ikke blot forskning 
i og udvikling og afprøvning af innovative 
informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt) og 
overvågnings- og kontrolteknikker, men 
også store demonstrationsprojekter og 
andre aktiviteter forud for kommerciel 
lancering for at sikre interoperabilitet og 
skalerbarhed. Disse projekter skal sigte 
mod at udvikle fælles procedurer for 
indsamling, sammenligning og analyse af 
data om energiforbrug og emissioner for at 
fremme målbarheden, gennemsigtigheden, 
den sociale accept, planlægningen og 
synligheden, hvad angår energiudnyttelsen 
og dens miljøpåvirkninger.

For at sikre udbredt anvendelse og give 
forbrugerne det fulde udbytte (herunder 
muligheden for at holde øje med deres eget 
forbrug) skal disse teknologiers og 
tjenesters energieffektivitet forbedres,
tilpasses og optimeres i forhold til de 
miljøer, hvor de anvendes. Dette kræver 
ikke blot forskning i og udvikling og 
afprøvning af innovative informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt) og 
overvågnings- og kontrolteknikker, men 
også store demonstrationsprojekter og 
andre aktiviteter forud for kommerciel 
lancering for at sikre interoperabilitet og 
skalerbarhed. Disse projekter skal sigte 
mod at udvikle fælles procedurer for 
indsamling, sammenligning og analyse af 
data om energiforbrug og emissioner for at 
fremme målbarheden, gennemsigtigheden, 
den sociale accept, planlægningen og 
synligheden, hvad angår energiudnyttelsen 
og dens miljøpåvirkninger.

Or. en

Ændringsforslag 747
Paul Rübig

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, bæredygtige 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.

Or. en

Ændringsforslag 749
Paul Rübig

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En stor del af energiforbruget i EU går til 
opvarmning og afkøling, og udviklingen af 

En stor del af energiforbruget i EU går til 
opvarmning og afkøling, og udviklingen af 



PE492.814v01-00 122/126 AM\907980DA.doc

DA

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.

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, til kommercielle formål 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 
energikilder og -teknologier i centrale og 
decentrale hybridanlæg til opvarmning og 
afkøling.

Or. en

Begrundelse

Opvarmning og afkøling tegner sig for næsten 50 % af det endelige energiforbrug i EU, og 
denne andel er endnu større - mere end 80 % - i bygninger. Vedvarende opvarmnings- og 
afkølingsteknologier og deres infrastrukturer kan sikre et rent og effektivt svar på disse 
energibehov, og de er derfor en vigtig hjørnesten i bestræbelserne på at nå Europas energi-
og klimamål. Politikker på europæisk og nationalt plan inddrager imidlertid ikke 
tilstrækkeligt det enorme potentiale af vedvarende opvarmnings- og afkølingssystemer.
Energikøreplanen 2050 (KOM (2011) 885 endelig) indeholder kun en mindre henvisning til 
betydningen af vedvarende energikilder for opvarmning og afkøling. Vedvarende 
opvarmnings- og afkølingsteknologier overses overordnet tilsvarende i den aktuelle udgave af 
forslaget til Rådets afgørelse om "Horisont 2020". De er kun nævnt i et afsnit (3.1.2.) i 
kapitlet om energieffektivitet. Europas velbefindende og industrielle fremtid afhænger af en 
ren, sikker og billig energiforsyning for alle typer efterspørgsel. Dette kræver aktiv politisk 
støtte! Korrekt anerkendelse af opvarmnings- og afkølingsteknologier i Europas fremtidige 
forsknings-, udviklings- og implementeringsprogram vil også fastholde regionens 
teknologiske lederskab inden for disse sektorer. Med den foreslåede ændring anerkendes 
opvarmning og afkøling mere markant, da disse områder overføres til det samme niveau som 
elektricitet. Dette er nødvendigt, hvis vi ønsker at sende et stærkt signal til markederne og 
samfundet som helhed og sørge for, at Europa er helt med fremme, når fremtidens 
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energiscenario skal udvikles.

Ændringsforslag 750
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at mindske efterspørgslen 
efter opvarmning og afkøling mere 
effektivt bør effektivitetsforanstaltninger 
ledsages af indførelse af kulstoffattige og 
kulstoffrie opvarmnings- og 
afkølingskilder på udbudssiden. For at 
kunne frigøre potentialet af vedvarende 
opvarmnings- og afkølingsteknologier er 
der behov for en markant intensivering af 
forsknings- og udviklingsaktiviteterne.
Vedvarende opvarmnings- og 
afkølingsteknologier skal være mere 
effektive og udgifterne mindre for at 
tilskynde til deres indførelse. Nye 
løsninger skal udvikles, især til næsten 
energineutrale bygninger og distrikter.
Det er især nødvendigt at: udvikle 
bæredygtige og højeffektive 
forsyningskæder og brug af biomasse, 
udvikle omkostningseffektive 
solvarmeanlæg og solopvarmede 
bygninger samt effektive og 
omkostningseffektive geotermiske 
varmesystemer, omkostningsoptimerede 
varmepumper, effektive støtteteknologier 
(termisk energilagring og hybride 
systemer) og smarte termiske energinet.

Or. en

Ændringsforslag 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 752
Philippe Lamberts
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 753
Eija-Riitta Korhola
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – stk. 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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