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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 12
Betragtning 5

(5) Fællesskabet bør opstille de 
videnskabelige og teknologiske mål, der skal 
nås under det syvende rammeprogram i 
perioden 2007-2013, under hensyntagen til 
forskningsbehovene i forbindelse med alle 
Fællesskabets politikker og med basis i den 
udbredte støtte fra europæisk erhvervsliv, fra 
forskersamfundet, universiteterne og andre 
interesserede kredse.

(5) Fællesskabet bør opstille de 
videnskabelige og teknologiske mål og de 
mål for de finansielle ressourcer, der skal 
nås under det syvende rammeprogram i 
perioden 2007-2013, under hensyntagen til 
forskningsbehovene i forbindelse med alle 
Fællesskabets politikker og med basis i den 
udbredte støtte fra europæisk erhvervsliv, fra 
forskersamfundet, universiteterne og andre 
interesserede kredse.

Or. el

Begrundelse

Det er af afgørende betydning at opretholde Kommissionens forslag til de finansielle overslag 
2007-2013 for at opnå en effektiv gennemførelse af det syvende rammeprogram. 
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Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 13
Betragtning 6

(6) Målene bør bygge på det sjette 
rammeprograms resultater med at udbygge 
det europæiske forskningsrum og føre dem 
videre mod etableringen af en videnbaseret 
økonomi og et videnbaseret samfund i 
Europa. Følgende mål har særlig stor 
betydning:

(6) Målene bør bygge på det sjette 
rammeprograms resultater med at udbygge 
det europæiske forskningsrum og føre dem 
videre mod etableringen af en videnbaseret 
økonomi og et videnbaseret samfund i 
Europa, som skal opfylde målene i 
Lissabon-strategien på alle EU's 
sektorbestemte politikområder. Følgende 
mål har særlig stor betydning:

Or. el

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 14
Betragtning 12 a (ny)

(12a) Det er af meget stor betydning, at der 
hersker kontinuitet mellem det sjette og 
syvende rammeprogram, når det gælder de 
instrumenter, der anvendes til at støtte 
forskningssamarbejdet. Alle nyheder, der 
foreslås, bør kun anvendes på pilotbasis og 
med et budget, der er afsat til dette formål. 
Størstedelen af de bevillinger, der afsættes 
til det tværnationale forskningssamarbejde, 
bør tildeles via eksisterende instrumenter.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 15
Betragtning 17

(17) Det syvende rammeprogram supplerer 
medlemsstaternes aktiviteter og andre 
fællesskabstiltag, som er nødvendige led i 
den samlede strategiske satsning på 

(17) Det syvende rammeprogram supplerer 
medlemsstaternes aktiviteter og andre 
fællesskabstiltag, som er nødvendige led i 
den samlede strategiske satsning på 
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Lissabon-målene, herunder navnlig 
initiativerne vedrørende strukturfondene, 
landbrug, uddannelse, konkurrenceevne og 
innovation, industri, beskæftigelse og miljø.

Lissabon-målene, herunder navnlig 
initiativerne vedrørende strukturfondene, 
landbrug - som led i en europæisk 
landbrugsmodel, der bygger på innovative 
indgreb og forskning i nye anvendelser af 
og perspektiver for landbrugsvarer -
uddannelse, konkurrenceevne og innovation, 
industri, beskæftigelse og miljø.

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt at klarlægge, hvordan landbruget skal kædes sammen med forskningspolitikken, 
så man tydeliggør det syvende rammeprograms anvendelsesområde inden for landbruget.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 16
Betragtning 19

(19) Det presserende behov for at fordoble 
EU's forskningsbudget viser sig, når man ser 
på den brede opbakning til udvidelsen af 
rammeprogramaktiviteterne, bevillingernes 
løftestangsvirkning for nationale og private 
investeringer, nødvendigheden af at sætte 
Fællesskabet i stand til at tage nye 
videnskabelige og teknologiske udfordringer 
op, fællesskabsindsatsens store betydning 
som faktor for større effektivitet i det 
europæiske forskningssystem og det bidrag, 
et udvidet syvende rammeprogram kan yde 
til at sætte fornyet gang i Lissabon-
strategien.

(19) Det presserende behov for mindst at 
fordoble EU's forskningsbudget viser sig, 
når man ser på den brede opbakning til 
udvidelsen af rammeprogramaktiviteterne, 
bevillingernes løftestangsvirkning for 
nationale og private investeringer, 
nødvendigheden af at sætte Fællesskabet i 
stand til at tage nye videnskabelige og 
teknologiske udfordringer op, 
fællesskabsindsatsens store betydning som 
faktor for større effektivitet i det europæiske 
forskningssystem og det bidrag, et udvidet 
syvende rammeprogram kan yde til at sætte 
fornyet gang i Lissabon-strategien.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 17
Betragtning 20 a (ny)

(20a) Integrerede projekter betyder ikke 
nødvendigvis store projekter med mange 
deltagere eller et stort budget. Projektets 
størrelse afhænger af rækkevidden, målene 
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og det tematiske område. Det, der er 
afgørende for, om et integreret projekt 
bliver vellykket, er, om den nødvendige 
kritiske masse kan mobiliseres.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 18
Betragtning 20 b (ny)

(20b) Der bør fastlægges en klar definition 
og et klart anvendelsesområde for hvert
instrument. Der bør ikke foretages 
yderligere ændringer eller stå uafklarede 
spørgsmål tilbage under det syvende 
rammeprograms gennemførelsesfase. De 
fastsatte bestemmelser bør overholdes i hele 
programmets løbetid. Alle uklarheder 
vedrørende instrumenter og bestemmelser 
skal afklares allerede under det sjette 
rammeprogram.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 19
Artikel 7, stk. 1

1. Senest i 2010 gennemfører Kommissionen 
med bistand fra eksterne eksperter en 
interimevaluering af rammeprogrammet og 
særprogrammerne for at bedømme kvaliteten 
af den igangværende forskning og 
fremskridtene mod de opstillede mål.

1. Senest i 2010 gennemfører Kommissionen 
i en proces med deltagelse af eksterne 
eksperter og civilsamfundet en 
interimevaluering af rammeprogrammet og 
særprogrammerne for at bedømme kvaliteten 
af den igangværende forskning og 
fremskridtene mod de opstillede mål.

Or. en

Begrundelse

Civilsamfundet bør deltage i evalueringsprocessen for at sikre gennemsigtighed og demokrati 
i beslutningerne om EU's forskningsbevillinger.
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Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 20
Bilag I, I Samarbejde, internationalt samarbejde, afsnit 2 og 3 (nye)

• De specifikke internationale 
samarbejdsaktiviteter udgør det 
vigtigste og mest synlige værktøj for 
internationalt samarbejde. De skal 
styrkes med særlig vægt på aktiviteter 
rettet mod Europas nabolande (landene 
på det vestlige Balkan, i 
Middelhavsområdet og ved Sortehavet) i 
overensstemmelse med EU's 
naboskabspolitik og andre vigtige EU-
initiativer som f.eks. handlingsplanen 
for videnskab og teknologi mellem EU 
og Balkanlandene, der blev vedtaget i 
juni 2003.

• Tredjelandes deltagelse i det nye 
rammeprograms centrale aktiviteter er 
af afgørende betydning. Åbningen og 
deltagelsen skal fortsætte, bl.a. gennem 
støtte til INCO-lande (udviklingslande). 
Denne åbning skal dog være mere 
målrettet og proaktiv, navnlig over for 
lande, der har et betydeligt 
videnskabeligt potentiale på specifikke 
områder, som kunne være til nytte for 
det europæiske forskersamfund.

Or. en

Ændringsforslag af Janusz Wojciechowski

Ændringsforslag 21
Bilag I, I Samarbejde, temaer, 1. Sundhed, mål

At forbedre sundheden for europæiske 
borgere og styrke konkurrenceevnen for 
europæiske sundhedsrelaterede erhverv og 
virksomheder, samtidig med at også globale 
sundhedsspørgsmål tages op, herunder nye 
epidemier. Vægten vil blive lagt på 
translationel forskning (omsætning af 
grundlæggene opdagelser til kliniske 

At forbedre sundheden for europæiske 
borgere og styrke konkurrenceevnen for 
europæiske sundhedsrelaterede erhverv og 
virksomheder, samtidig med at også globale 
sundhedsspørgsmål tages op, herunder nye 
epidemier. Vægten vil blive lagt på 
translationel forskning (omsætning af 
grundlæggene opdagelser til kliniske 
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anvendelser), udvikling og validering af nye 
behandlingsmetoder, metoder til
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, 
diagnoseværktøjer og -teknologier samt 
bæredygtige og effektive sundhedssystemer.

anvendelser), udvikling og validering af nye 
behandlingsmetoder, metoder til 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
og forebyggelse af handicap, 
diagnoseværktøjer og -teknologier samt 
bæredygtige og effektive sundhedssystemer.

Or. pl

Begrundelse

Forebyggelse af handicap er lige så vigtigt som sygdomsforebyggelse, og det bør derfor indgå 
i rammeprogrammet.

Ændringsforslag af Janusz Wojciechowski

Ændringsforslag 22
Bilag I, I Samarbejde, temaer, 1. Sundhed, grundlag, afsnit 2

;For den kliniske forskning i mange 
sygdomme (f.eks. kræft, hjerte-kar-
sygdomme, mentale og neurologiske 
lidelser, navnlig aldersbetingede lidelser, 
såsom Alzheimers og Parkinsons sygdom) er 
det kun gennem internationale 
multicenterforsøg muligt at tilvejebringe det 
fornødne antal patienter på kort tid. Den 
epidemiologiske forskning kan kun nå frem 
til signifikante konklusioner, hvis den har 
adgang til et bredt spektrum af 
befolkningsgrupper og internationale net. 
Også ved udvikling af nye diagnosemetoder 
og behandlinger af sjældne lidelser må flere 
lande inddrages i projekterne, så de enkelte 
undersøgelser kan råde over et tilstrækkeligt 
antal patienter. Med en sundhedspolitisk 
orienteret forskning på europæisk plan er det 
endvidere muligt at foretage 
sammenligninger mellem modeller, 
systemer, data og patientmateriale, der 
findes i de nationale databaser og biobanker.

For den kliniske forskning i mange 
sygdomme (f.eks. reumatiske sygdomme,
kræft, hjerte-kar-sygdomme, mentale og 
neurologiske lidelser, navnlig 
aldersbetingede lidelser, såsom Alzheimers 
og Parkinsons sygdom) er det kun gennem 
internationale multicenterforsøg muligt at 
tilvejebringe det fornødne antal patienter på 
kort tid. Den epidemiologiske forskning kan 
kun nå frem til signifikante konklusioner, 
hvis den har adgang til et bredt spektrum af 
befolkningsgrupper og internationale net. 
Også ved udvikling af nye diagnosemetoder 
og behandlinger af sjældne lidelser må flere 
lande inddrages i projekterne, så de enkelte 
undersøgelser kan råde over et tilstrækkeligt 
antal patienter. Med en sundhedspolitisk 
orienteret forskning på europæisk plan er det 
endvidere muligt at foretage 
sammenligninger mellem modeller, 
systemer, data og patientmateriale, der 
findes i de nationale databaser og biobanker.

Or. pl



AM\580690DA.doc 7/17 PE 362.714v01-00

DA

Begrundelse

Da mange personer lider af artritis (over 100 millioner i EU ifølge EULAR), er det 
nødvendigt, at reumatiske sygdomme indgår i rammeprogrammet.

Ændringsforslag af Janusz Wojciechowski

Ændringsforslag 23
Bilag I, I Samarbejde, temaer, 1. Sundhed, grundlag, afsnit 2, litra 4

- Translationel forskning i vigtige 
sygdomme: kræft, hjerte-karsygdomme, 
diabetes/fedme; sjældne sygdomme; andre 
kroniske sygdomme (f.eks. osteoarthritis). 
Udvikle patientorienterede strategier, fra 
forebyggelse til diagnose og behandling, 
herunder klinisk forskning.

- Translationel forskning i vigtige 
sygdomme: reumatiske sygdomme, kræft, 
hjerte-karsygdomme, diabetes/fedme; 
sjældne sygdomme; andre kroniske 
sygdomme (f.eks. osteoarthritis). Udvikle 
patientorienterede strategier, fra 
forebyggelse til diagnose og behandling, 
herunder klinisk forskning.

Or. pl

Begrundelse

Da mange personer lider af artritis (over 100 millioner i EU ifølge EULAR), er det 
nødvendigt, at reumatiske sygdomme indgår i rammeprogrammet.

Ændringsforslag af Janusz Wojciechowski

Ændringsforslag 24
Bilag I, I Samarbejde, temaer, 1. Sundhed, grundlag, afsnit 3, litra 2

- Sundhedssystemernes kvalitet, effektivitet 
og solidaritet, herunder sundhedssystemer, 
der er under reform. Omsætte effektive 
indgreb til ledelsesbeslutninger, sikre 
tilstrækkelige menneskelige ressourcer, 
analysere faktorer, der har indflydelse på 
mulighederne for lige adgang til 
sundhedsydelser af høj kvalitet, herunder 
analyser af befolkningsændringer (f.eks. 
aldring, mobilitet og migration, ændrede 
arbejdsforhold).

Sundhedssystemernes kvalitet, effektivitet og 
solidaritet, herunder sundhedssystemer, der 
er under reform. Omsætte effektive indgreb 
til ledelsesbeslutninger, sikre tilstrækkelige 
menneskelige ressourcer, analysere faktorer, 
der har indflydelse på mulighederne for lige 
adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet
uanset materiel status eller opholdssted, 
herunder analyser af befolkningsændringer 
(f.eks. aldring, mobilitet og migration, 
ændrede arbejdsforhold).
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Or. pl

Begrundelse

Sigtet bør være, at adgangen til sundhedsydelser skal være uafhængig af materiel status eller 
opholdssted (by eller landsby). Dette spørgsmål bør indgå i forskningsprogrammerne på 
sundhedsområdet.

Ændringsforslag af Janusz Wojciechowski

Ændringsforslag 25
Bilag I, I Samarbejde, temaer, 1. Sundhed, grundlag, afsnit 3, litra 3

- Øget sygdomsforebyggelse og bedre 
lægemiddelanvendelse. Udvikle effektive 
folkesundhedspolitiske indgreb med fokus 
på et bredere spektrum af 
sundhedsdeterminanter (f.eks. stress, kost og 
miljøfaktorer). Indkredse succesfulde 
indgreb i forskellige sundhedstjenestemiljøer 
med henblik på at forbedre 
medicinordinering og patienternes 
medicinanvendelse (herunder 
lægemiddelovervågning).

- Øget sygdomsforebyggelse og forebyggelse 
af handicap og bedre 
lægemiddelanvendelse. Udvikle effektive 
folkesundhedspolitiske indgreb med fokus 
på et bredere spektrum af 
sundhedsdeterminanter (f.eks. stress, kost og 
miljøfaktorer). Indkredse succesfulde 
indgreb i forskellige sundhedstjenestemiljøer 
med henblik på at forbedre 
medicinordinering og patienternes 
medicinanvendelse (herunder 
lægemiddelovervågning).

Or. pl

Begrundelse

Forebyggelse af handicap er lige så vigtigt som sygdomsforebyggelse, og det bør derfor indgå 
i rammeprogrammet.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 26
Bilag I, I Samarbejde, temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, grundlag, afsnit 1

For landbruget, fiskeriet, fødevareindustrien, 
sundhedsindustrien og skovbruget og dertil 
knyttede industrier vil innovation og øget 
viden inden for bæredygtig forvaltning, 
produktion og anvendelse af de biologiske 

For landbruget, fiskeriet, fødevareindustrien, 
sundhedsindustrien og skovbruget og dertil 
knyttede industrier vil innovation og øget 
viden inden for bæredygtig forvaltning, 
produktion og anvendelse af de biologiske 
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ressourcer (mikroorganismer, planter og dyr) 
være udgangspunkt for nye bæredygtige, 
miljøeffektive og konkurrencedygtige 
produkter. Dette vil – i tråd med den 
europæiske strategi for biovidenskab og 
bioteknologi – bidrage til at styrke 
konkurrenceevnen for de europæiske biotek-
og fødevarevirksomheder, navnlig små og 
mellemstore højteknologiske virksomheder, 
og samtidig øge velfærd og livskvalitet. 
Forskning i fødevare- og foderkædens 
sikkerhed, kostrelaterede sygdomme, 
fødevarevalg og fødevarernes og 
ernæringens betydning for sundheden vil 
bidrage til bekæmpelsen af 
fødevarerelaterede lidelser (f.eks. fedme og 
allergier) og infektionssygdomme (f.eks. 
overførbare spongiforme encephalopatier og 
aviær influenza) og vil samtidig spille en 
vigtig rolle for gennemførelsen af den 
nuværende og for udformningen af 
fremtidens politik og lovgivning inden for 
folkesundhed, dyre- og plantesundhed og 
forbrugerbeskyttelse.

ressourcer (mikroorganismer, planter og dyr) 
være udgangspunkt for nye bæredygtige, 
miljøeffektive og konkurrencedygtige 
produkter. Bæredygtig produktion af sunde 
fødevarer og andre varer samt den 
europæiske strategi for biovidenskab og 
bioteknologi vil bidrage til at styrke 
konkurrenceevnen for de europæiske biotek-
og fødevarevirksomheder, navnlig små og 
mellemstore virksomheder, og samtidig øge 
velfærd og livskvalitet. Forskning i 
fødevare- og foderkædens sikkerhed, 
kostrelaterede sygdomme, bæredygtige
fødevarevalg og fødevarernes og 
ernæringens betydning for sundheden vil 
bidrage til bekæmpelsen af 
fødevarerelaterede lidelser (f.eks. fedme og 
allergier) og infektionssygdomme (f.eks. 
overførbare spongiforme encephalopatier og 
aviær influenza) og vil samtidig spille en 
vigtig rolle for gennemførelsen af den 
nuværende og for udformningen af 
fremtidens politik og lovgivning inden for 
folkesundhed, dyre- og plantesundhed og 
forbrugerbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Forskning i innovation bør fremmes, når det gælder økologisk landbrug og andre 
landbrugssystemer med begrænset anvendelse af hjælpestoffer.

Ændringsforslag af Markus Pieper

Ændringsforslag 27
Bilag I, I Samarbejde, temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, grundlag, afsnit 1

For landbruget, fiskeriet, fødevareindustrien, 
sundhedsindustrien og skovbruget og dertil 
knyttede industrier vil innovation og øget 
viden inden for bæredygtig forvaltning, 
produktion og anvendelse af de biologiske 
ressourcer (mikroorganismer, planter og dyr) 
være udgangspunkt for nye bæredygtige, 
miljøeffektive og konkurrencedygtige 

For landbruget, fiskeriet, fødevareindustrien, 
sundhedsindustrien og skovbruget og dertil 
knyttede industrier vil innovation og øget 
viden inden for bæredygtig forvaltning, 
produktion og anvendelse af de biologiske 
ressourcer (mikroorganismer, planter og dyr) 
være udgangspunkt for nye bæredygtige, 
miljøeffektive og konkurrencedygtige 
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produkter. Dette vil – i tråd med den 
europæiske strategi for biovidenskab og 
bioteknologi – bidrage til at styrke 
konkurrenceevnen for de europæiske biotek-
og fødevarevirksomheder, navnlig små og 
mellemstore højteknologiske virksomheder, 
og samtidig øge velfærd og livskvalitet. 
Forskning i fødevare- og foderkædens 
sikkerhed, kostrelaterede sygdomme, 
fødevarevalg og fødevarernes og 
ernæringens betydning for sundheden vil 
bidrage til bekæmpelsen af fødevare-
relaterede lidelser (f.eks. fedme og allergier) 
og infektionssygdomme (f.eks. overførbare 
spongiforme encephalopatier og aviær 
influenza) og vil samtidig spille en vigtig 
rolle for gennemførelsen af den nuværende 
og for udformningen af fremtidens politik og 
lovgivning inden for folkesundhed, dyre- og 
plantesundhed og forbrugerbeskyttelse.

produkter. Dette vil – i tråd med den 
europæiske strategi for biovidenskab og 
bioteknologi – bidrage til at styrke 
konkurrenceevnen for de europæiske biotek-
og fødevarevirksomheder, navnlig små og 
mellemstore højteknologiske virksomheder, 
og samtidig øge velfærd og livskvalitet. En 
stor deltagelse af små og mellemstore 
virksomheder i forskningsaktiviteterne er 
meget ønskværdig. Forskning i fødevare- og 
foderkædens sikkerhed, kostrelaterede 
sygdomme, fødevarevalg og fødevarernes og 
ernæringens betydning for sundheden vil 
bidrage til bekæmpelsen af fødevare-
relaterede lidelser (f.eks. fedme og allergier) 
og infektionssygdomme (f.eks. overførbare 
spongiforme encephalopatier og aviær 
influenza) og vil samtidig spille en vigtig 
rolle for gennemførelsen af den nuværende 
og for udformningen af fremtidens politik og 
lovgivning inden for folkesundhed, dyre- og 
plantesundhed og forbrugerbeskyttelse.

Or. de

Begrundelse

De små og mellemstore virksomheders forskningskapacitet i Europa skal udnyttes og 
informationsudvekslingen mellem dem fremmes.

Ændringsforslag af Markus Pieper

Ændringsforslag 28
Bilag I, I Samarbejde, temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, grundlag, afsnit 2

De europæiske virksomheder på disse 
områder er stærkt forskelligartede. Dette kan 
have store fordele, men fører også til, at der 
ofte vælges forskellige løsninger på de 
samme problemer. Disse problemer løses 
imidlertid bedre gennem øget samarbejde og 
udveksling af ekspertviden, f.eks. om nye 
metoder, processer og standarder, som 
ændringer i EU-lovgivningen resulterer i.

De europæiske virksomheder på disse 
områder er stærkt forskelligartede. Dette kan 
have store fordele, men fører også til, at der 
ofte vælges forskellige løsninger på de 
samme problemer. Disse problemer løses 
imidlertid bedre gennem øget samarbejde og 
udveksling af ekspertviden, f.eks. om nye 
metoder, processer og standarder, som 
ændringer i EU-lovgivningen resulterer i.

Med henblik på at overvinde 
kommunikationskløfter og forbedre 
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samarbejdet inden for europæisk 
landbrugsforskning ville det være nyttigt at 
oprette og udvikle internetstøttede 
platforme.

Or. de

Begrundelse

Med henblik på at forbedre samarbejdet på EU-niveau og udnytte synergier bedre er 
oprettelse af en fælles internetplatform et hensigtsmæssig middel til at etablere kontakt.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 29
Bilag I, I Samarbejde, temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, grundlag, afsnit 2 a 

(nyt)

Der bør også lægges vægt på anvendt 
forskning og optimal udbredelse af 
resultaterne heraf. Generelt er spørgsmålet 
om formidling af  forskningsresultater af 
største betydning, hvis forskernes indsats 
skal yde et væsentligt bidrag til at afhjælpe 
de problemer og leve op til de udfordringer, 
som landbrugssektoren står overfor. Det er 
også af lige så stor betydning, at 
forskningen på landbrugsområdet lever op 
til behov, krav og udfordringer i 
landbrugssektoren.

Or. el

Begrundelse

Spørgsmålet om kommunikation mellem forsknings- og landbrugssektoren og mellem 
forskning og samfund i almindelighed bør være et af de vigtigste spørgsmål at undersøge, når 
der opstilles mål for forskningsprogrammer og i forbindelse med planlægning og 
gennemførelse af disse. Det har ikke noget formål, hvis forskningen ikke imødekommer 
landbrugernes og landbrugssektorens behov generelt og holder sig fjernt fra de udfordringer, 
som sektoren står overfor.
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Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 30
Bilag I, I Samarbejde, temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, grundlag, afsnit 3

En række europæiske teknologiplatforme 
bidrager hertil ved at opstille fælles 
forskningsprioriteringer på områder som 
plantegenomik og bioteknologi, skovbrug og 
træ- og papirindustrien, dyresundhed globalt 
set, husdyropdræt, fødevarer og industriel 
bioteknologi. Forskningen vil også skabe det 
fornødne videngrundlag til støtte for: den 
fælles landbrugspolitik; landbrugs- og 
handelsrelaterede spørgsmål; lovgivning om 
fødevaresikkerhed; EU-standarder for dyre-
sundhed, bekæmpelse af dyresygdomme og 
dyrevelfærd; reformen af den fælles 
fiskeripolitik, der sigter mod bæredygtig 
udvikling inden for fiskeri og akvakultur. 
Der er også taget højde for, at nye behov for 
beslutningsstøtte på politisk plan kan 
imødekommes på en fleksibel måde, navnlig 
hvad angår nye udviklinger på det sociale og 
økonomiske område.

En række europæiske teknologiplatforme 
bidrager hertil ved at opstille fælles 
forskningsprioriteringer på områder som 
plantegenomik og bioteknologi, bevarelse af 
den biologiske mangfoldighed uden 
GMO'er inden for landbrug og skovbrug, 
skovbrug og træ- og papirindustrien, dyre-
sundhed globalt set, husdyropdræt, 
bæredygtig anvendelse af jorden, fødevarer 
og industriel bioteknologi. Forskningen vil 
også skabe det fornødne videngrundlag til 
støtte for: den fælles landbrugspolitik; 
landbrugs- og handelsrelaterede spørgsmål; 
lovgivning om fødevaresikkerhed; EU-
standarder for dyresundhed, bekæmpelse af 
dyresygdomme og dyrevelfærd; reformen af 
den fælles fiskeripolitik, der sigter mod 
bæredygtig udvikling inden for fiskeri og 
akvakultur. Der er også taget højde for, at 
nye behov for beslutningsstøtte på politisk 
plan kan imødekommes på en fleksibel 
måde, navnlig hvad angår nye udviklinger 
på det sociale og økonomiske område.

Or. en

Ændringsforslag af Thijs Berman

Ændringsforslag 31
Bilag I, I Samarbejde, temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, aktiviteter, afsnit 1

Bæredygtig produktion og forvaltning af 
biologiske ressourcer fra land-, skov- og 
vandmiljø: Støtteforskning (enabling 
research), herunder "-omik-teknologier" som 
genomik, proteomik og metabolomik samt 
systembiologi og konvergerende teknologier 
med sigte på mikroorganismer, planter og 
dyr, herunder udnyttelse af deres 
biodiversitet; forbedrede afgrøder og 
produktionssystemer, herunder økologisk 

Bæredygtig produktion og forvaltning af 
biologiske ressourcer fra land-, skov- og 
vandmiljø: Støtteforskning (enabling 
research), herunder "-omik-teknologier" som 
genomik, proteomik, metabolomik og 
metabonomik samt systembiologi og 
konvergerende teknologier med sigte på 
mikroorganismer, inklusive forskning i 
metagenomet, planter og dyr, herunder 
bevarelse og bæredygtig udnyttelse af deres 
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landbrug, kvaltitetsproduktionsordninger og 
virkningerne fra gmo’er; bæredygtigt, 
konkurrencedygtigt og multifunktionelt 
landbrug og skovbrug; udvikling i 
landdistrikterne; dyrevelfærd, opdræt og 
husdyrproduktion; plantesundhed; 
bæredygtigt og konkurrencedygtigt fiskeri 
og akvakultur; infektionssygdomme hos dyr, 
herunder zoonoser; sikker bortskaffelse af 
animalsk affald; bevaring, forvaltning og 
udnyttelse af levende akvatiske ressourcer, 
udvikling af værktøjer til brug for 
beslutningstagere og andre aktører inden for 
landbrug og udvikling af landdistrikterne 
(landskabs- og arealforvaltningsmetoder 
osv.).

biodiversitet; forbedrede afgrøder og 
produktionssystemer i al deres 
mangfoldighed, herunder økologisk og 
bæredygtigt landbrug, kvaltitetsproduktions-
ordninger og virkningerne fra gmo’er og fra 
ikke-hjemmehørende arter; bæredygtigt, 
konkurrencedygtigt og multifunktionelt 
landbrug og skovbrug; udvikling i 
landdistrikterne; dyrevelfærd, opdræt og 
husdyrproduktion; plantesundhed; 
bæredygtigt og konkurrencedygtigt fiskeri 
og akvakultur; infektionssygdomme hos dyr, 
herunder eepidemiologiske undersøgelser, 
forskning i vacciner og diagnoser, herunder 
zoonoser sygdomme knyttet til dyrefoder; 
sikker bortskaffelse af animalsk affald; 
bevaring og bæredygtig forvaltning og 
udnyttelse af levende akvatiske ressourcer, 
forskning i og udvikling af værktøjer til 
brug for, både i Europa og 
udviklingslandene, beslutningstagere og 
andre aktører inden for landbrug og 
udvikling af landdistrikterne (landskabs- og 
arealforvaltningsmetoder osv.).

Or. en

Begrundelse

Disse tilføjelser har til formål at gøre tekstens indhold tydeligere og gøre den mere specifik, 
bl.a. ved at understrege behovet for at støtte alle aspekter inden for genetisk forskning, 
epidemiologisk forskning og forskning i dyresundhed.

Der bør lægges større vægt på virkningen af ikke-hjemmehørende arter, og på, hvordan man 
på regionalt og europæisk plan kan styre problemet med de skadelige følger af genetisk 
modificerede planter.

Det er også nødvendigt ikke blot at forske i fremtidige redskaber, men også at evaluere 
eksisterende redskaber og metoder på området beslutningstagning i forbindelse med 
udvikling af landdistriker og landbrug.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 32
Bilag I, I Samarbejde, temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, grundlag, afsnit 1

Bæredygtig produktion og forvaltning af Bæredygtig produktion og forvaltning af 
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biologiske ressourcer fra land-, skov- og 
vandmiljø: Støtteforskning (enabling 
research), herunder "-omik-teknologier" som 
genomik, proteomik og metabolomik samt 
systembiologi og konvergerende teknologier 
med sigte på mikroorganismer, planter og 
dyr, herunder udnyttelse af deres 
biodiversitet; forbedrede afgrøder og 
produktionssystemer, herunder økologisk 
landbrug, kvaltitetsproduktionsordninger og 
virkningerne fra gmo’er; bæredygtigt, 
konkurrencedygtigt og multifunktionelt 
landbrug og skovbrug; udvikling i 
landdistrikterne; dyrevelfærd, opdræt og 
husdyrproduktion; plantesundhed; 
bæredygtigt og konkurrencedygtigt fiskeri 
og akvakultur; infektionssygdomme hos dyr, 
herunder zoonoser; sikker bortskaffelse af 
animalsk affald; bevaring, forvaltning og 
udnyttelse af levende akvatiske ressourcer, 
udvikling af værktøjer til brug for 
beslutningstagere og andre aktører inden for 
landbrug og udvikling af landdistrikterne 
(landskabs- og arealforvaltningsmetoder 
osv.).

biologiske ressourcer fra land-, skov- og 
vandmiljø: Støtteforskning (enabling 
research), herunder "-omik-teknologier" som 
genomik, proteomik og metabolomik samt 
systembiologi og konvergerende teknologier 
med sigte på mikroorganismer, planter og 
dyr, herunder bevarelse og bæredygtig 
anvendelse af deres ikke-genetisk 
modificerede biodiversitet og genetiske 
ressourcer på bedrifterne og in situ; forbed-
rede afgrøder og produktionssystemer, 
herunder økologiske og andre bæredygtige 
landbrugssystemer med et lavt input af 
energi, kvaltitetsproduktionsordninger og 
virkningerne fra gmo’er; bæredygtigt, 
konkurrencedygtigt og multifunktionelt 
landbrug og skovbrug; integreret udvikling i 
landdistrikterne, herunder aspekter 
vedrørende civilsamfundets deltagelse i 
planlægning og beslutningstagning; 
dyrevelfærd, opdræt og husdyrproduktion; 
plantesundhed; bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt fiskeri og akvakultur; in-
fektionssygdomme hos dyr, herunder 
zoonoser; andre trusler mod bæredygtighed 
og fødevareforsyningssikkerhed i 
fødevareproduktionen (herunder 
klimaændringer og faldende oliereserver), 
sikker bortskaffelse, forarbejdning og 
anvendelse af animalsk affald; bevaring, 
forvaltning og udnyttelse af levende 
akvatiske ressourcer, udvikling af værktøjer 
til brug for beslutningstagere og andre 
aktører inden for landbrug og udvikling af 
landdistrikterne (landskabs- og 
arealforvaltningsmetoder osv.).

Or. en

Begrundelse

Bæredygtighed i fødevareproduktionen og ressourceforvaltningen bør være det centrale punkt 
i denne aktivitet.
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Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 33
Bilag I, I Samarbejde, temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, grundlag, afsnit 1

Bæredygtig produktion og forvaltning af 
biologiske ressourcer fra land-, skov- og 
vandmiljø: Støtteforskning (enabling 
research), herunder "-omik-teknologier" 
som genomik, proteomik og metabolomik 
samt systembiologi og konvergerende 
teknologier med sigte på mikroorganismer, 
planter og dyr, herunder udnyttelse af deres 
biodiversitet; forbedrede afgrøder og 
produktionssystemer, herunder økologisk 
landbrug, kvaltitetsproduktionsordninger og 
virkningerne fra gmo’er; bæredygtigt, 
konkurrencedygtigt og multifunktionelt 
landbrug og skovbrug; udvikling i 
landdistrikterne; dyrevelfærd, opdræt og 
husdyrproduktion; plantesundhed; 
bæredygtigt og konkurrencedygtigt fiskeri 
og akvakultur; infektionssygdomme hos dyr,
herunder zoonoser; sikker bortskaffelse af 
animalsk affald; bevaring, forvaltning og 
udnyttelse af levende akvatiske ressourcer, 
udvikling af værktøjer til brug for 
beslutningstagere og andre aktører inden for 
landbrug og udvikling af landdistrikterne 
(landskabs- og arealforvaltningsmetoder 
osv.).

Bæredygtig produktion og forvaltning af 
biologiske ressourcer fra land-, skov- og 
vandmiljø: Støtteforskning (enabling 
research), herunder "-omik-teknologier" 
som genomik, proteomik og metabolomik 
samt systembiologi og konvergerende 
teknologier med sigte på mikroorganismer, 
planter og dyr, herunder udnyttelse af deres 
biodiversitet; forbedrede afgrøder og 
produktionssystemer, herunder økologisk 
landbrug, kvaltitetsproduktionsordninger og 
virkningerne fra gmo’er og forskning i 
sameksistensen mellem genetisk 
modificerede, konventionelle og økologiske 
afgrøder; bæredygtigt, konkurrencedygtigt 
og multifunktionelt landbrug og skovbrug; 
udvikling i landdistrikterne; dyrevelfærd, 
opdræt og husdyrproduktion; plantesundhed; 
bæredygtigt og konkurrencedygtigt fiskeri 
og akvakultur; infektionssygdomme hos dyr, 
herunder zoonoser; sikker bortskaffelse af 
animalsk affald; bevaring, forvaltning og 
udnyttelse af levende akvatiske ressourcer, 
udvikling af værktøjer til brug for 
beslutningstagere og andre aktører inden for 
landbrug og udvikling af landdistrikterne 
(landskabs- og arealforvaltningsmetoder 
osv.).

Or. el

Begrundelse

Spørgsmålet om sameksistens er et meget vigtigt spørgsmål, som landbrugssektoren  står 
overfor i øjeblikket, og som også vil beskæftige den i fremtiden. Det er vigtigt, at forskningen 
også begynder at se på dette spørgsmål.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 34
Bilag I, I Samarbejde, temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, aktiviteter, afsnit 2
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“Fra bord til jord”: Fødevarer, sundhed og 
velvære: De forbrugermæssige, samfunds-
mæssige, industrielle og sundhedsmæssige 
aspekter ved fødevarer og foder, herunder 
adfærdsvidenskab og kognitiv videnskab; 
ernæring, kostrelaterede sygdomme og 
lidelser, herunder fedme; innovative 
førevare- og foderforarbejdningsteknologier 
(herunder emballering); forbedret kvalitet og 
sikkerhed ved fødevarer, drikkevarer og 
foder, i både kemisk og mikrobiologisk
henseende; fødevarekædens integritet (og 
kontrol hermed); miljøvirkninger på og fra 
fødevare- og foderkæden; konceptet om den 
samlede fødevarekæde (herunder fisk og 
skaldyr); sporbarhed.

“Fra bord til jord”: Fødevarer, sundhed og 
velvære: De forbrugermæssige, samfunds-
mæssige, kulturelle, industrielle og 
sundhedsmæssige aspekter ved fødevarer og 
foder, herunder adfærdsvidenskab og 
kognitiv videnskab; ernæring, kostrelaterede 
sygdomme og lidelser, herunder fedme og 
allergier, sundhedsmæssige fordele ved 
visse fødevarer og visse former for kost; 
innovative førevare- og foderforarbejdnings-
teknologier, innovative transport- og 
distributionsteknologier (herunder mindre 
emballering og kortere 
transportstrækninger); forbedret kvalitet og 
sikkerhed ved fødevarer, drikkevarer og 
foder, i både kemisk og biologisk
henseende; fødevarekædens integritet og 
bæredygtighed (og kontrol hermed); 
miljøvirkninger på og fra fødevare- og 
foderkæden; konceptet om den samlede 
fødevarekæde (herunder fisk og skaldyr); 
sporbarhed.

Or. en

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 35
Bilag I, I Samarbejde, temaer, 2. Fødevarer, landbrug og bioteknologi, aktiviteter, afsnit 3

Biovidenskaber og bioteknologi til 
fremme af bæredygtige non-food 
produkter og -processer: Forbedrede 
afgrøder, råvarer, marine produkter og 
biomasse (herunder marine ressourcer) til 
brug for energifremstilling, miljøbeskyttelse, 
fremstilling af materialer og kemikalier, 
herunder nye landbrugssystemer, 
bioprocesser og bioraffineringskoncepter; 
biokatalyse; skovbrug og skovbaserede 
produkter og processer; udbedring af 
miljøskader og renere forarbejdningsteknik.

Biovidenskaber og bioteknologi til 
fremme af bæredygtige non-food 
produkter og -processer: Forbedrede 
afgrøder, råvarer, marine produkter og 
biomasse (herunder marine ressourcer) til 
brug for energifremstilling, miljøbeskyttelse, 
fremstilling af materialer og kemikalier, 
herunder nye bæredygtige 
landbrugssystemer baseret på vedvarende 
energi, bioprocesser og 
bioraffineringskoncepter; biokatalyse; 
skovbrug og skovbaserede produkter og 
processer; udbedring af miljøskader og 
renere forarbejdningsteknik.
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Or. en

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 36
Bilag II, Vejledende fordeling på programmerne, Fødevarer, landbrug og bioteknologi

Fødevarer, landbrug og bioteknologi:

2.455 mio EUR

Fødevarer, landbrug og bioteknolog (højst 
50 % af beløbet anvendes til 
bioteknologiske projekter):
2.455 mio EUR

Or. en


