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Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 12
Skäl 5

(5) Gemenskapen bör fastställa de 
vetenskapliga och tekniska mål som skall 
uppnås under sjunde ramprogrammet för 
perioden 2007–2013 med beaktande av 
forskningsbehoven inom all 
gemenskapspolitik och med ett brett stöd 
från den europeiska industrin, 
forskarvärlden, universitet och andra berörda 
parter.

(5) Gemenskapen bör fastställa de 
vetenskapliga och tekniska mål och de mål 
för de ekonomiska resurserna som skall 
uppnås under sjunde ramprogrammet för 
perioden 2007–2013 med beaktande av 
forskningsbehoven inom all 
gemenskapspolitik och med ett brett stöd 
från den europeiska industrin, 
forskarvärlden, universitet och andra berörda 
parter.

Or. el

Motivering

Det är av avgörande betydelse att säkerställa kommissionens förslag till budgetplanen 
2007-2013 för att på ett framgångsrikt och effektivt sätt genomföra det 
sjunde ramprogrammet.
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Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 13
Skäl 6

(6) Dessa mål bör bygga vidare på resultaten 
av sjätte ramprogrammet om inrättandet av 
det europeiska området för 
forskningsverksamhet och driva dem vidare 
mot utvecklingen av en kunskapsbaserad 
ekonomi och ett kunskapsbaserat samhälle i 
Europa. Av dessa mål är följande särskilt 
viktiga:

(6) Dessa mål bör bygga vidare på resultaten
av sjätte ramprogrammet om inrättandet av 
det europeiska området för 
forskningsverksamhet och driva dem vidare 
mot utvecklingen av en kunskapsbaserad 
ekonomi och ett kunskapsbaserat samhälle i 
Europa, som skall bidra till att uppnå 
Lissabonmålen i alla sektoriella 
politikområden inom gemenskapen. Av 
dessa mål är följande särskilt viktiga:

Or. el

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 14
Skäl 12a (nytt)

(12a) Det är av yttersta betydelse att det 
råder kontinuitet mellan det sjätte och 
sjunde ramprogrammet när det gäller de 
instrument som används för att stödja 
forskningssamarbetet. Alla nyheter som 
föreslås bör endast tillämpas på pilotbasis 
och med en budget som avsatts i detta syfte. 
Större delen av den budget som fördelats 
till det gränsöverskridande 
forskningssamarbetet bör fördelas via 
befintliga instrument.

Or. en

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 15
Skäl 17

(17) Sjunde ramprogrammet kompletterar de 
verksamheter som genomförs i 
medlemsstaterna och andra 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Lissabonmålen, parallellt 
med framför allt de som avser 

(17) Sjunde ramprogrammet kompletterar de 
verksamheter som genomförs i 
medlemsstaterna och andra 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Lissabonmålen, parallellt 
med framför allt de som avser 
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strukturfonderna, jordbruk, utbildning, 
konkurrenskraft och innovation, industri, 
sysselsättning och miljö.

strukturfonderna, jordbruk – inom ramen 
för en europeisk jordbruksmodell som 
grundar sig på innovativa insatser och på 
forskning om ny användning av och 
framtida utsikter för jordbruksprodukter –
utbildning, konkurrenskraft och innovation, 
industri, sysselsättning och miljö.

Or. el

Motivering

Det är viktigt att förtydliga på vilket sätt jordbruket skall kopplas samman med 
forskningspolitiken så att det står klart vilket tillämpningsområde det sjunde ramprogrammet
har inom jordbruket. 

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 16
Skäl 19

(19) Med tanke på det breda stödet för en 
utökad räckvidd för ramprogrammets 
åtgärder, den hävstångseffekt som 
ramprogrammet har på nationella och 
privata investeringar, behovet av att göra det 
möjligt för gemenskapen att anta nya 
vetenskapliga och tekniska utmaningar, den 
avgörande roll som gemenskapsstödet har 
för att göra det europeiska 
forskningssystemet mer ändamålsenligt och 
effektivt samt bidraget av ett utökat sjunde 
ramprogram för stärkandet av 
Lissabonstrategin är behovet av att 
fördubbla EU:s forskningsbudget angeläget.

(19) Med tanke på det breda stödet för en 
utökad räckvidd för ramprogrammets 
åtgärder, den hävstångseffekt som 
ramprogrammet har på nationella och 
privata investeringar, behovet av att göra det 
möjligt för gemenskapen att anta nya 
vetenskapliga och tekniska utmaningar, den 
avgörande roll som gemenskapsstödet har 
för att göra det europeiska 
forskningssystemet mer ändamålsenligt och 
effektivt samt bidraget av ett utökat sjunde 
ramprogram för stärkandet av 
Lissabonstrategin är behovet av att 
åtminstone fördubbla EU:s 
forskningsbudget angeläget.

Or. el

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 17
Skäl 20a (nytt)

(20a) Integrerade projekt behöver inte 
nödvändigtvis innebära stora projekt med 
många deltagare och/eller stor budget. 
Storleken på projektet beror på räckvidden, 
målen och det tematiska området. Det som 
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avgör om ett integrerat projekt skall bli 
lyckat är om man kan mobilisera den 
nödvändiga kritiska massan.

Or. en

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 18
Skäl 20b (nytt)

(20b) Det måste finnas en tydlig definition 
och räckvidd för varje instrument. Inga 
ytterligare förändringar eller öppna frågor 
får finnas kvar under genomförandefasen 
av det sjunde ramprogrammet. Införda 
bestämmelser bör behållas under 
programmets hela löptid. Alla oklarheter 
rörande instrument och bestämmelser 
måste redas ut redan under det sjätte 
ramprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 19
Artikel 7, punkt 1

1. Kommissionen skall, biträdd av externa 
experter, senast 2010 göra en preliminär 
utvärdering av detta ramprogram och de 
särskilda programmen med avseende på den 
pågående forskningsverksamhetens kvalitet 
och framstegen med att uppnå målen.

1. Kommissionen skall, i en process med 
deltagande av externa experter och det 
civila samhället, senast 2010 göra en 
preliminär utvärdering av detta ramprogram 
och de särskilda programmen med avseende 
på den pågående forskningsverksamhetens 
kvalitet och framstegen med att uppnå 
målen.

Or. en

Motivering

Det civila samhället bör delta i utvärderingsprocessen i syfte att säkerställa insyn, öppenhet 
och demokrati i besluten om EU:s forskningsstöd.
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Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 20
Bilaga I, del I Samarbete, Internationellt samarbete, punkt 1a och 1b (nya)

• De särskilda internationella 
samarbetsinsatserna utgör det viktigaste 
och mest synbara verktyget för 
internationellt samarbete. De behöver 
stärkas, med särskild vikt lagd vid 
verksamhet som riktar sig mot EU:s 
grannländer (västra Balkan och länderna 
vid Medelhavet och Svarta havet), i 
överensstämmelse med EU:s 
grannskapspolitik och andra viktiga 
EU-initiativ, t.ex. EU:s och 
Balkanländernas handlingsplan för 
vetenskap och teknik, som antogs i 
juni 2003.
• Tredjeländers deltagande i 
kärnverksamheten i det nya 
forskningsprogrammet är av avgörande 
betydelse. Öppnandet och deltagandet 
måste fortsätta, bland annat genom stöd till 
INCO-länder (utvecklingsländer). Detta 
öppnande måste dock vara mer målinriktat 
och proaktivt, särskilt gentemot länder som 
har en betydande vetenskaplig potential på 
särskilda områden som skulle kunna vara 
till nytta för den europeiska 
forskningsgemenskapen.

Or. en

Ändringsförslag från Janusz Wojciechowski

Ändringsförslag 21
Bilaga I, del I Samarbete, Teman, punkt 1 Hälsa, Syfte

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
hälsa och öka konkurrenskraften för 
europeisk hälsorelaterad industri och 
affärsverksamhet, och samtidigt ta itu med 
globala hälsofrågor, däribland framväxande 
epidemier. Betoningen ligger på 
överbryggande forskning (att omsätta 
grundforskningsresultat i kliniska 
tillämpningar), utveckling och validering av 

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
hälsa och öka konkurrenskraften för 
europeisk hälsorelaterad industri och 
affärsverksamhet, och samtidigt ta itu med 
globala hälsofrågor, däribland framväxande 
epidemier. Betoningen ligger på 
överbryggande forskning (att omsätta 
grundforskningsresultat i kliniska 
tillämpningar), utveckling och validering av 
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nya terapier, hälsofrämjande och 
förebyggande metoder, diagnosverktyg och 
diagnosteknik samt system för hållbar och 
effektiv hälsovård.

nya terapier, hälsofrämjande och 
förebyggande metoder mot sjukdom och 
handikapp, diagnosverktyg och 
diagnosteknik samt system för hållbar och 
effektiv hälsovård.

Or. pl

Motivering

Att förebygga handikapp är lika viktigt som att förebygga sjukdom och det bör därför ingå i 
ramprogrammet.

Ändringsförslag från Janusz Wojciechowski

Ändringsförslag 22
Bilaga I, del I Samarbete, Teman, punkt 1 Hälsa, Bakgrund, stycke 2

För klinisk forskning om många sjukdomar 
(t.ex. cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, 
mentala och neurologiska sjukdomar, 
framför allt de som är förknippade med 
åldrandet som t.ex. Alzheimers sjukdom och 
Parkinsons sjukdom) krävs internationella 
multicenterprövningar för att ett tillräckligt 
antal patienter skall kunna undersökas på 
kort tid. För epidemiologisk forskning krävs 
många olika grupper och internationella 
nätverk för att betydande slutsatser skall 
kunna dras. Utvecklingen av ny diagnostik 
och behandling för sällsynta störningar 
kräver också metoder där många länder är 
inblandade för att antalet patienter i varje 
studie skall kunna höjas. Hälsopolitiskt 
driven forskning på europeisk nivå gör det 
också möjligt att jämföra modeller, system, 
data och patientmaterial som finns i 
nationella databaser och biobanker.

För klinisk forskning om många sjukdomar 
(t.ex. reumatiska sjukdomar, cancer, hjärt-
och kärlsjukdomar, mentala och 
neurologiska sjukdomar, framför allt de som 
är förknippade med åldrandet som t.ex. 
Alzheimers sjukdom och Parkinsons 
sjukdom) krävs internationella 
multicenterprövningar för att ett tillräckligt 
antal patienter skall kunna undersökas på 
kort tid. För epidemiologisk forskning krävs 
många olika grupper och internationella 
nätverk för att betydande slutsatser skall 
kunna dras. Utvecklingen av ny diagnostik 
och behandling för sällsynta störningar 
kräver också metoder där många länder är 
inblandade för att antalet patienter i varje 
studie skall kunna höjas. Hälsopolitiskt 
driven forskning på europeisk nivå gör det 
också möjligt att jämföra modeller, system, 
data och patientmaterial som finns i 
nationella databaser och biobanker.

Or. pl

Motivering

Det stora antalet personer som lider av artrit (mer än 100 miljoner i EU enligt EULAR) gör 
att reumatiska sjukdomar måste ingå i ramprogrammet.
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Ändringsförslag från Janusz Wojciechowski

Ändringsförslag 23

Bilaga I, del I Samarbete, Teman, punkt 1 Hälsa, Verksamheter, Omsättning av 
forskningsresultat till gagn för människors hälsa, strecksats 4

– Överbryggande forskning om stora 
sjukdomar – cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes/fetma; sällsynta 
sjukdomar; andra kroniska sjukdomar (t.ex. 
osteoartrit). Att utveckla patientorienterade 
strategier från prevention till diagnos och 
behandling, inbegripet klinisk forskning.

– Överbryggande forskning om stora 
sjukdomar – reumatiska sjukdomar, cancer, 
hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes/fetma; 
sällsynta sjukdomar; andra kroniska 
sjukdomar (t.ex. osteoartrit). Att utveckla 
patientorienterade strategier från prevention 
till diagnos och behandling, inbegripet 
klinisk forskning.

Or. pl

Motivering

Det stora antalet personer som lider av artrit (mer än 100 miljoner i EU enligt EULAR) gör 
att reumatiska sjukdomar måste ingå i ramprogrammet.

Ändringsförslag från Janusz Wojciechowski

Ändringsförslag 24

Bilaga I, del I Samarbete, Teman, punkt 1 Hälsa, Verksamheter, Optimering av hälsovården 
för Europas medborgare, strecksats 2

– Kvalitet, effektivitet och solidaritet inom 
hälsovården, inbegripet hälsovårdssystem i 
omvandling. Att omsätta effektiv 
intervention i ledningsbeslut, att garantera en 
tillräcklig försörjning av mänskliga resurser, 
att analysera faktorer som påverkar 
människors lika möjligheter att få tillgång 
till hälsovård av hög kvalitet, inbegripet 
analyser av förändringar i befolkningen 
(t.ex. åldrande, rörlighet och migration samt 
byte av arbetsplats).

– Kvalitet, effektivitet och solidaritet inom 
hälsovården, inbegripet hälsovårdssystem i 
omvandling. Att omsätta effektiv 
intervention i ledningsbeslut, att garantera en 
tillräcklig försörjning av mänskliga resurser, 
att analysera faktorer som påverkar 
människors lika möjligheter att få tillgång 
till hälsovård av hög kvalitet, oavsett 
materiell standard och bosättningsort, 
inbegripet analyser av förändringar i 
befolkningen (t.ex. åldrande, rörlighet och 
migration samt byte av arbetsplats).

Or. pl

Motivering

Syftet bör vara att tillhandahålla hälsovård oberoende av materiell standard och 
bosättningsort (stad eller landsbygd). Denna fråga bör ingå i forskningsprogrammen om 
hälsa.
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Ändringsförslag från Janusz Wojciechowski

Ändringsförslag 25

Bilaga I, del I Samarbete, Teman, punkt 1 Hälsa, Verksamheter, Optimering av hälsovården 
för Europas medborgare, strecksats 3

– Förbättrad sjukdomsprevention och bättre 
läkemedelsanvändning. Att ta fram åtgärder 
för folkhälsan och ta itu med allmänna 
faktorer som påverkar hälsan (t.ex. stress, 
kost eller miljö). Att kartlägga 
framgångsrika åtgärder inom olika 
arrangemang för hälsovård i syfte att 
förbättra ordineringen av läkemedel och få 
patienterna att använda läkemedel på ett 
bättre sätt (inbegripet aspekter som rör 
säkerhetsövervakning av läkemedel).

– Förbättrad sjukdoms- och 
handikapprevention och bättre 
läkemedelsanvändning. Att ta fram åtgärder 
för folkhälsan och ta itu med allmänna 
faktorer som påverkar hälsan (t.ex. stress, 
kost eller miljö). Att kartlägga 
framgångsrika åtgärder inom olika 
arrangemang för hälsovård i syfte att 
förbättra ordineringen av läkemedel och få 
patienterna att använda läkemedel på ett 
bättre sätt (inbegripet aspekter som rör 
säkerhetsövervakning av läkemedel).

Or. pl

Motivering

Att förebygga handikapp är lika viktigt som att förebygga sjukdom och det bör därför ingå i 
ramprogrammet.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 26
Bilaga I, del I Samarbete, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Bakgrund, 

stycke 1

Innovationer och kunskapsutveckling 
avseende hållbar förvaltning, produktion och 
användning av biologiska resurser 
(mikroorganismer, växter och djur) kommer 
att skapa en grund för nya, hållbara, 
miljöeffektiva och konkurrenskraftiga 
produkter för industri vars verksamhet är 
baserad på eller förknippad med jordbruk, 
fiske, livsmedel, hälsa eller skog. Detta 
kommer, i linje med den europeiska 
strategin om biovetenskap och bioteknik, att 
bidra till ökad konkurrenskraft för 
europeiska bioteknik- och livsmedelsföretag, 
i synnerhet för högteknologiska små och 
medelstora företag, och samtidigt förbättra 
den sociala välfärden och välbefinnandet.
Forskning om livsmedelssäkerhet och 

Innovationer och kunskapsutveckling 
avseende hållbar förvaltning, produktion och 
användning av biologiska resurser 
(mikroorganismer, växter och djur) kommer 
att skapa en grund för nya, hållbara, 
miljöeffektiva och konkurrenskraftiga 
produkter för industri vars verksamhet är 
baserad på eller förknippad med jordbruk, 
fiske, livsmedel, hälsa eller skog. Hållbar 
produktion av hälsosamma livsmedel och 
andra produkter samt den europeiska 
strategin om biovetenskap och bioteknik
kommer att bidra till ökad konkurrenskraft 
för europeiska bioteknik- och 
livsmedelsföretag, i synnerhet för små och 
medelstora företag, och samtidigt förbättra 
den sociala välfärden och välbefinnandet. 
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säkerhet i livsmedelskedjan, kostrelaterade 
sjukdomar, kostval och kostens och 
näringens inverkan på hälsan bidrar till att 
bekämpa kostrelaterade sjukdomar (t.ex. 
fetma och allergier) och infektionssjukdomar 
(t.ex. transmissibel spongiform encefalopati 
och fågelinfluensa). Denna forskning bidrar 
samtidigt på ett avgörande sätt till 
genomförandet av befintliga och 
utformningen av framtida strategier och 
bestämmelser på områdena folkhälsa, 
djurhälsa, växtskydd och konsumentskydd.

Forskning om livsmedelssäkerhet och 
säkerhet i livsmedelskedjan, kostrelaterade 
sjukdomar, hållbara kostval och kostens och 
näringens inverkan på hälsan bidrar till att 
bekämpa kostrelaterade sjukdomar (t.ex. 
fetma och allergier) och infektionssjukdomar 
(t.ex. transmissibel spongiform encefalopati 
och fågelinfluensa). Denna forskning bidrar 
samtidigt på ett avgörande sätt till 
genomförandet av befintliga och 
utformningen av framtida strategier och 
bestämmelser på områdena folkhälsa, 
djurhälsa, växtskydd och konsumentskydd.

Or. en

Motivering

Forskning om innovation bör främjas när det gäller ekologisk odling och andra 
jordbrukssystem med begränsad användning av insatsmedel.

Ändringsförslag från Markus Pieper

Ändringsförslag 27
Bilaga I, del I Samarbete, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Bakgrund,

stycke 1

Innovationer och kunskapsutveckling 
avseende hållbar förvaltning, produktion och 
användning av biologiska resurser 
(mikroorganismer, växter och djur) kommer 
att skapa en grund för nya, hållbara, 
miljöeffektiva och konkurrenskraftiga 
produkter för industri vars verksamhet är 
baserad på eller förknippad med jordbruk, 
fiske, livsmedel, hälsa eller skog. Detta 
kommer, i linje med den europeiska 
strategin om biovetenskap och bioteknik, att 
bidra till ökad konkurrenskraft för 
europeiska bioteknik- och livsmedelsföretag, 
i synnerhet för högteknologiska små och 
medelstora företag, och samtidigt förbättra 
den sociala välfärden och välbefinnandet. 
Forskning om livsmedelssäkerhet och 
säkerhet i livsmedelskedjan, kostrelaterade 
sjukdomar, kostval och kostens och 
näringens inverkan på hälsan bidrar till att 
bekämpa kostrelaterade sjukdomar (t.ex. 

Innovationer och kunskapsutveckling 
avseende hållbar förvaltning, produktion och 
användning av biologiska resurser 
(mikroorganismer, växter och djur) kommer 
att skapa en grund för nya, hållbara, 
miljöeffektiva och konkurrenskraftiga 
produkter för industri vars verksamhet är 
baserad på eller förknippad med jordbruk, 
fiske, livsmedel, hälsa eller skog. Detta 
kommer, i linje med den europeiska 
strategin om biovetenskap och bioteknik, att 
bidra till ökad konkurrenskraft för 
europeiska bioteknik- och livsmedelsföretag, 
i synnerhet för högteknologiska små och 
medelstora företag, och samtidigt förbättra 
den sociala välfärden och välbefinnandet. 
Ett stort deltagande av små och medelstora 
företag i forskningsarbetet är mycket 
önskvärt. Forskning om livsmedelssäkerhet 
och säkerhet i livsmedelskedjan, 
kostrelaterade sjukdomar, kostval och 
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fetma och allergier) och infektionssjukdomar 
(t.ex. transmissibel spongiform encefalopati 
och fågelinfluensa). Denna forskning bidrar 
samtidigt på ett avgörande sätt till 
genomförandet av befintliga och 
utformningen av framtida strategier och 
bestämmelser på områdena folkhälsa, 
djurhälsa, växtskydd och konsumentskydd.

kostens och näringens inverkan på hälsan 
bidrar till att bekämpa kostrelaterade 
sjukdomar (t.ex. fetma och allergier) och 
infektionssjukdomar (t.ex. transmissibel 
spongiform encefalopati och fågelinfluensa). 
Denna forskning bidrar samtidigt på ett 
avgörande sätt till genomförandet av 
befintliga och utformningen av framtida 
strategier och bestämmelser på områdena 
folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och 
konsumentskydd.

Or. de

Motivering

De små och medelstora företagens forskningskapacitet i Europa måste utnyttjas och 
informationsutbytet dem emellan främjas.

Ändringsförslag från Markus Pieper

Ändringsförslag 28

Bilaga I, del I Samarbete, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Bakgrund,
stycke 2

Den europeiska industrins mångfald på 
dessa områden är en av dess starka sidor och 
en möjlighet men leder till ett uppsplittrat 
förhållningssätt till likartade problem. Det är 
bättre att gripa sig an dessa problem genom 
ökat samarbete och utbyte av sakkunskap, 
t.ex. om nya metoder, processer och 
standarder som bygger på en ändrad 
EU-lagstiftning.

Den europeiska industrins mångfald på 
dessa områden är en av dess starka sidor och 
en möjlighet men leder till ett uppsplittrat 
förhållningssätt till likartade problem. Det är 
bättre att gripa sig an dessa problem genom 
ökat samarbete och utbyte av sakkunskap, 
t.ex. om nya metoder, processer och 
standarder som bygger på en ändrad 
EU-lagstiftning. För att avhjälpa bristande 
kommunikation och förbättra samarbetet 
inom den europeiska jordbruksforskningen 
är det lämpligt att bygga upp och bygga ut 
internetbaserade plattformer.

Or. de

Motivering

En gemensamt inrättad internetplattform är ett lämpligt sätt att skapa kontakter och på så vis 
förbättra samarbetet på EU-nivå och bättre utnyttja synergieffekter.
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Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 29
Bilaga I, del I Samarbete, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Bakgrund,

stycke 2a (nytt)

Det är dessutom lämpligt att lägga särskild 
vikt vid tillämpad forskning och bästa 
möjliga spridning av resultaten. Mer 
generellt är frågan om förmedling av 
forskningsresultaten av mycket stor 
betydelse för att forskarnas insatser på ett 
väsentligt sätt skall bidra till att hantera 
problemen och utmaningarna inom 
jordbrukssektorn. Vidare är det lika viktigt 
att jordbruksforskningen svarar mot 
behoven, kraven och utmaningarna inom 
sektorn.

Or. el

Motivering

Kommunikationen mellan forsknings- och jordbrukssektorn, och mellan forskningsvärlden 
och samhället i stort, bör vara en av de centrala frågeställningarna då 
forskningsprogrammens målsättningar ställs upp och då programmen projekteras och 
genomförs. Det är meningslöst med forskningsinsatser som inte svarar mot jordbrukarnas och 
sektorns behov och som fjärmar sig från de utmaningar de skall möta. 

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 30
Bilaga I, del I Samarbete, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Bakgrund,

stycke 3

Flera europeiska teknikplattformar bidrar 
genom att slå fast gemensamma 
forskningsprioriteringar på områden som 
t.ex. växtgenomik och bioteknik, skogsbruk 
och skogsbaserad industri, djurhälsa på 
global nivå, husdjursavel, livsmedel och 
industriell bioteknik. Forskningen skall
också skapa den kunskapsbas som krävs för 
stöd på följande områden: den gemensamma 
jordbrukspolitiken; jordbruks- och 
handelsfrågor; bestämmelser om 
livsmedelssäkerhet; djurhälsa, bekämpning 
av djursjukdomar och djurskyddskrav i 

Flera europeiska teknikplattformar bidrar 
genom att slå fast gemensamma 
forskningsprioriteringar på områden som 
t.ex. växtgenomik och bioteknik, hållbar 
biologisk mångfald utan GMO i jordbruk 
och skogsbruk, skogsbruk och skogsbaserad 
industri, djurhälsa på global nivå, 
husdjursavel, hållbart markutnyttjande, 
livsmedel och industriell bioteknik. 
Forskningen skall också skapa den 
kunskapsbas som krävs för stöd på följande 
områden: den gemensamma 
jordbrukspolitiken; jordbruks- och 
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gemenskapen; reformen av den 
gemensamma fiskeripolitiken som syftar till 
att få till stånd en hållbar utveckling inom 
fiske och vattenbruk. En flexibel mekanism 
för att reagera på behov av nya strategier är 
också förutsedd, i synnerhet med avseende 
på nya sociala eller ekonomiska trender.

handelsfrågor; bestämmelser om 
livsmedelssäkerhet; djurhälsa, bekämpning 
av djursjukdomar och djurskyddskrav i 
gemenskapen; reformen av den 
gemensamma fiskeripolitiken som syftar till 
att få till stånd en hållbar utveckling inom 
fiske och vattenbruk. En flexibel mekanism 
för att reagera på behov av nya strategier är 
också förutsedd, i synnerhet med avseende 
på nya sociala eller ekonomiska trender.

Or. en

Ändringsförslag från Thijs Berman

Ändringsförslag 31

Bilaga I, del I Samarbete, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik,Verksamheter, 
stycke 1

Hållbar produktion och förvaltning av 
biologiska resurser från land-, skogs- och 
vattenmiljöer: Att möjliggöra forskning om 
teknik på t.ex. områdena genomik, 
proteomik, och metabolomik samt 
systembiologi och konvergerande teknik för 
mikroorganismer, växter och djur, inbegripet 
utnyttjande av deras biologiska mångfald; 
bättre grödor och produktionssystem, 
inbegripet ekologiskt jordbruk, program för 
kvalitetsproduktion och effekter av GMO; 
hållbart, konkurrenskraftigt och 
multifunktionellt jordbruk samt skogsbruk; 
landsbygdsutveckling; djurskydd, djuravel 
och animalieproduktion; växtskydd; hållbart 
och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk; 
infektionssjukdomar hos djur, även 
zoonoser; bortskaffande av animaliskt avfall 
på ett säkert sätt; bevarande, förvaltning och 
utnyttjande av de levande akvatiska 
resurserna, utveckling av de verktyg som 
politiska beslutsfattare och andra aktörer 
inom jordbruk och landsbygdsutveckling 
behöver (metoder för landskaps- och 
markförvaltning osv.).

Hållbar produktion och förvaltning av 
biologiska resurser från land-, skogs- och 
vattenmiljöer: Att möjliggöra forskning om 
teknik på t.ex. områdena genomik, 
proteomik, metabolomik och metabonomik
samt systembiologi och konvergerande 
teknik för mikroorganismer, inbegripet 
studium av metagenom, växter och djur, 
inbegripet bevarande och hållbart 
utnyttjande av deras biologiska mångfald; 
bättre grödor och produktionssystem i hela 
deras mångfald, inbegripet ekologiskt och 
hållbart jordbruk, program för 
kvalitetsproduktion och effekter av GMO
samt påverkan av icke-inhemska arter; 
hållbart, konkurrenskraftigt och 
multifunktionellt jordbruk samt skogsbruk; 
landsbygdsutveckling; djurskydd, djuravel 
och animalieproduktion; växtskydd; hållbart 
och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk; 
infektionssjukdomar hos djur, inbegripet 
epidemiologiska studier, forskning om 
vaccin och diagnos, även zoonoser och 
sjukdomar relaterade till djurfoder; 
bortskaffande av animaliskt avfall på ett 
säkert sätt; bevarande, hållbar förvaltning 
och hållbart utnyttjande av de levande 
akvatiska resurserna, forskning om och 
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utveckling av de verktyg som politiska 
beslutsfattare och andra aktörer inom 
jordbruk och landsbygdsutveckling behöver 
och använder både i Europa och i 
utvecklingsländerna (metoder för 
landskaps- och markförvaltning osv.).

Or. en

Motivering

Dessa tillägg förtydligar textens innehåll och gör den mer specifik, bland annat genom att 
understryka att det är nödvändigt att stödja alla former av genetisk forskning, epidemiologisk 
forskning och djurhälsoforskning.

Större uppmärksamhet bör fästas vid påverkan av icke-inhemska arter och hur man på 
regional nivå och EU-nivå skall hantera problemet med de skadliga effekter som dessa 
genetiskt modifierade växter får.

Det är dessutom inte bara nödvändigt att forska om framtida verktyg, utan också att 
utvärdera befintliga verktyg och metoder inom beslutsfattandet om landsbygdens utveckling 
och jordbruk.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 32
Bilaga I, del I Samarbete, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik,Verksamheter, 

stycke 1

Hållbar produktion och förvaltning av 
biologiska resurser från land-, skogs- och 
vattenmiljöer: Att möjliggöra forskning om 
teknik på t.ex. områdena genomik, 
proteomik, och metabolomik samt 
systembiologi och konvergerande teknik för 
mikroorganismer, växter och djur, inbegripet 
utnyttjande av deras biologiska mångfald; 
bättre grödor och produktionssystem, 
inbegripet ekologiskt jordbruk, program för 
kvalitetsproduktion och effekter av GMO; 
hållbart, konkurrenskraftigt och 
multifunktionellt jordbruk samt skogsbruk; 
landsbygdsutveckling; djurskydd, djuravel 
och animalieproduktion; växtskydd; hållbart 
och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk; 
infektionssjukdomar hos djur, även 
zoonoser; bortskaffande av animaliskt avfall 

Hållbar produktion och förvaltning av 
biologiska resurser från land-, skogs- och 
vattenmiljöer: Att möjliggöra forskning om 
teknik på t.ex. områdena genomik, 
proteomik, och metabolomik samt 
systembiologi och konvergerande teknik för 
mikroorganismer, växter och djur, inbegripet 
bevarande och hållbar användning av deras 
icke genetiskt modifierade biologiska 
mångfald och genetiska resurser på 
jordbruksanläggningen och in situ; bättre 
grödor och produktionssystem, inbegripet 
ekologiska jordbrukssystem och andra 
hållbara jordbrukssystem med begränsad 
energianvändning, program för 
kvalitetsproduktion och effekter av GMO; 
hållbart, konkurrenskraftigt och 
multifunktionellt jordbruk samt skogsbruk; 
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på ett säkert sätt; bevarande, förvaltning och 
utnyttjande av de levande akvatiska 
resurserna, utveckling av de verktyg som 
politiska beslutsfattare och andra aktörer 
inom jordbruk och landsbygdsutveckling 
behöver (metoder för landskaps- och 
markförvaltning osv.).

integrerad landsbygdsutveckling, bland 
annat aspekter som rör det civila 
samhällets deltagande i planering och 
beslutsfattande; djurskydd, djuravel och 
animalieproduktion; växtskydd; hållbart och 
konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk; 
infektionssjukdomar hos djur, även 
zoonoser; andra hot mot hållbarheten och 
livsmedelsförsörjningen i samband med
livsmedelsproduktionen (bland annat 
klimatförändringar och oljebrist); 
bortskaffande, förädling och användning av 
animaliskt avfall på ett säkert sätt; 
bevarande, förvaltning och utnyttjande av de 
levande akvatiska resurserna, utveckling av 
de verktyg som politiska beslutsfattare och 
andra aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling behöver (metoder för 
landskaps- och markförvaltning osv.).

Or. en

Motivering

Hållbarheten i livsmedelsproduktionen och resursförvaltningen skall stå i centrum för denna 
verksamhet.

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 33
Bilaga I, del I Samarbete, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik,Verksamheter,

strecksats 1

– Hållbar produktion och förvaltning av 
biologiska resurser från land-, skogs- och 
vattenmiljöer: Att möjliggöra forskning om 
teknik på t.ex. områdena genomik, 
proteomik, och metabolomik samt 
systembiologi och konvergerande teknik för 
mikroorganismer, växter och djur, inbegripet 
utnyttjande av deras biologiska mångfald; 
bättre grödor och produktionssystem, 
inbegripet ekologiskt jordbruk, program för 
kvalitetsproduktion och effekter av GMO; 
hållbart, konkurrenskraftigt och 
multifunktionellt jordbruk samt skogsbruk; 
landsbygdsutveckling; djurskydd, djuravel 
och animalieproduktion; växtskydd; hållbart 

– Hållbar produktion och förvaltning av 
biologiska resurser från land-, skogs- och 
vattenmiljöer: Att möjliggöra forskning om 
teknik på t.ex. områdena genomik, 
proteomik, och metabolomik samt 
systembiologi och konvergerande teknik för 
mikroorganismer, växter och djur, inbegripet 
utnyttjande av deras biologiska mångfald; 
bättre grödor och produktionssystem, 
inbegripet ekologiskt jordbruk, program för 
kvalitetsproduktion och effekter av GMO; 
forskning om samexistens mellan genetiskt 
modifierade odlingar och konventionella 
och ekologiska odlingar; hållbart, 
konkurrenskraftigt och multifunktionellt 
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och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk; 
infektionssjukdomar hos djur, även 
zoonoser; bortskaffande av animaliskt avfall 
på ett säkert sätt; bevarande, förvaltning och 
utnyttjande av de levande akvatiska 
resurserna, utveckling av de verktyg som 
politiska beslutsfattare och andra aktörer 
inom jordbruk och landsbygdsutveckling 
behöver (metoder för landskaps- och 
markförvaltning osv.).

jordbruk samt skogsbruk; 
landsbygdsutveckling; djurskydd, djuravel 
och animalieproduktion; växtskydd; hållbart 
och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk; 
infektionssjukdomar hos djur, även zoonoser; 
bortskaffande av animaliskt avfall på ett 
säkert sätt; bevarande, förvaltning och 
utnyttjande av de levande akvatiska 
resurserna, utveckling av de verktyg som 
politiska beslutsfattare och andra aktörer 
inom jordbruk och landsbygdsutveckling 
behöver (metoder för landskaps- och 
markförvaltning osv.).

Or. el

Motivering

Frågan om samexistens är av mycket stor betydelse inom ramen för de frågor som 
sysselsätter jordbrukssektorn i dag och som kommer att sysselsätta den även i framtiden. Det 
är viktigt att forskningsinsatserna även går i denna riktning.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 34
Bilaga I, del I Samarbete, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik,Verksamheter,

strecksats 2

– ”Från gaffel till gård” – livsmedel, hälsa 
och välbefinnande: aspekter av livsmedel 
och foder som rör konsumenter, samhälle 
och industri, inbegripet beteendevetenskap 
och kognitiv vetenskap; näringslära, 
kostrelaterade sjukdomar och störningar, 
inbegripet fetma; teknik för framställning av 
innovativa livsmedel och foder (inbegripet 
förpackning); bättre kvalitet och högre 
säkerhet när det gäller livsmedel, drycker 
och foder, både i kemiskt och 
mikrobiologiskt avseende; kontinuitet i (och 
kontroll av) livsmedelskedjan; hur 
livsmedels- och foderkjedjan påverkar och 
påverkas av miljön; begreppet hela 
livsmedelskedjan (inklusive fisk och 
skaldjur); spårbarhet.

– ”Från gaffel till gård” – livsmedel, hälsa 
och välbefinnande: aspekter av livsmedel 
och foder som rör konsumenter, samhälle, 
kultur och industri, inbegripet 
beteendevetenskap och kognitiv vetenskap; 
näringslära, kostrelaterade sjukdomar och 
störningar, inbegripet fetma och allergier; 
vissa livsmedels och dietlivsmedels positiva 
hälsoeffekter; teknik för framställning, 
transport och återförsäljning av innovativa 
livsmedel och foder (inbegripet färre 
förpackningar och kortare 
transportsträckor); bättre kvalitet och högre 
säkerhet när det gäller livsmedel, drycker 
och foder, både i kemiskt och biologiskt
avseende; kontinuitet och hållbarhet i (och 
kontroll av) livsmedelskedjan; hur 
livsmedels- och foderkjedjan påverkar och 
påverkas av miljön; begreppet hela 
livsmedelskedjan (inklusive fisk och 
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skaldjur); spårbarhet.

Or. en

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 35
Bilaga I, del I Samarbete, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik,Verksamheter,

strecksats 3

Biovetenskap och bioteknik för hållbara 
non-foodprodukter och -processer: bättre 
grödor, råvaror, marina produkter och marin 
biomassa (inbegripet marina tillgångar) för 
energiproduktion, som tar hänsyn till miljön 
och för produktion av produkter med högt 
mervärde som t.ex. material och kemikalier, 
inbegripet nya jordbrukssystem, metoder för 
bioprocesser och bioraffinaderier; 
biokatalys; skogsbruk och skogsbaserade 
produkter och processer; miljöåterställning 
och renare bearbetning.

Biovetenskap och bioteknik för hållbara 
non-foodprodukter och -processer: bättre 
grödor, råvaror, marina produkter och marin 
biomassa (inbegripet marina tillgångar) för 
energiproduktion, som tar hänsyn till miljön 
och för produktion av produkter med högt 
mervärde som t.ex. material och kemikalier, 
inbegripet nya och hållbara 
jordbrukssystem som baseras på förnybar 
energi, metoder för bioprocesser och 
bioraffinaderier; biokatalys; skogsbruk och 
skogsbaserade produkter och processer; 
miljöåterställning och renare bearbetning.

Or. en

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 36
Bilaga II, tabell - Vägledande fördelning mellan programmen, Livsmedel, jordbruk och 

bioteknik

Livsmedel, jordbruk 
och bioteknik: 

(2455 miljoner 
euro)

Livsmedel, 
jordbruk och 
bioteknik:

(2455 miljoner 
euro); högst 
50 procent av detta 
belopp skall
användas till 
bioteknikprojekt.

Or. en


