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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 60
Betragtning 1

(1) Fællesskabet har som mål at styrke det 
videnskabelige og teknologiske grundlag for 
Fællesskabets industri og sikre en stærk 
konkurrenceevne. I dette øjemed fremmer 
det alle de forskningsaktioner, der skønnes 
nødvendige, særlig ved at opmuntre 
virksomheder, herunder små og mellemstore 
virksomheder, forskningscentre og 
universiteter i deres indsats for forskning og 
teknologisk udvikling.

(1) Fællesskabet har som mål at styrke det 
videnskabelige og teknologiske grundlag for 
Fællesskabets industri og sikre en stærk 
konkurrenceevne. I dette øjemed fremmer 
det alle de forskningsaktioner, der skønnes 
nødvendige, særlig ved at opmuntre 
virksomheder, herunder små og mellemstore 
virksomheder, ikke-kommcercielle 
forskningscentre og universiteter i deres 
indsats for forskning og teknologisk 
udvikling.

Or. pl

Begrundelse

Det er vigtigt, at Parlamentet støtter forskningscentre, der ikke er involveret i nogen 
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kommerciel virksomhed.

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer

Ændringsforslag 61
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Offentligt finansieret forskning skal 
have som hovedformål at øge videnmassen 
og modsvare offentlige behov og prioriteter.

Or. it

Begrundelse

Forskning og videnskab hænger stadig oftere nært sammen med konkurrenceevne og økonomi 
samt med input til og fordele for industrien. Den videnskabelige forskning skal imidlertid i 
første række tjene til at øge videnmassen.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 62
Betragtning 2

(2) På Lissabon-mødet anerkendte Det 
Europæiske Råd forskningens centrale 
betydning for sikringen af konkurrenceevnen 
og den økonomiske vækst og fremhævede, 
at viden og innovation var afgørende for 
økonomiske fremskridt samt vækst og 
beskæftigelse i Europa.

(2) På Lissabon-mødet anerkendte Det 
Europæiske Råd forskningens centrale 
betydning for sikringen af konkurrenceevnen 
og den økonomiske vækst og fremhævede, 
at viden og innovation var afgørende for 
økonomiske og sociale fremskridt samt
vækst og beskæftigelse i Europa.

Or. fr

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer 

Ændringsforslag 63
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Europa-Parlamentet har opfordret EU 
til at gå i spidsen for udvikling og 
anvendelse af miljøteknologier og for 
bestræbelserne på at sikre en bæredygtig 
produktion og et bæredygtigt forbrug. 
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Parlamentet har også gentagne gange 
fremhævet forskningens vigtige rolle i 
forbindelse med at finde løsninger på 
problemerne med klimaændringer. For at 
gøre de nødvendige fremskridt inden for 
den teknologiske udvikling er der brug for 
en betydelig forskningsindsats på 
fællesskabsplan. Parlamentet har desuden 
understreget nødvendigheden af at 
forhindre udnyttelse af kvinder og har 
udelukket støtte til og finansiering af 
reproduktiv menneskekloning under noget 
EU-program.

Or. it

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 64
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, 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 ikke-kommercielle kredse.

Or. pl

Begrundelse

Det er vigtigt, at Parlamentet støtter forskningscentre, der ikke er involveret i nogen 
kommerciel virksomhed.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 65
Betragtning 10

(10) Forsknings- og innovationskapaciteten (10) Forsknings- og innovationskapaciteten 
bør øges i hele Europa og udnyttes optimalt.
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bør øges i hele Europa og udnyttes optimalt. I den forbindelse kunne det overvejes at 
fritage virksomhederne for beskatning af 
EU-støtte til SMV'er under det syvende 
rammeprogram.

Or. fr

Begrundelse

Vejen til en optimal udnyttelse af innovationskapaciteten går også via overvejelser på EU-
plan om skatte- og afgiftsområdet.

Ændringsforslag af Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt og Peter 
Liese 

Ændringsforslag 66
Betragtning 10 a (ny)

(10a) I henhold til den til Amsterdam-
traktaten knyttede protokol om 
dyrebeskyttelse og dyrevelfærd bør 
forskning med henblik på udvikling af 
alternative forsøgsstrategier, navnlig 
metoder uden anvendelse af dyr på alle 
forskningsområder, fremmes og styrkes for 
at begrænse anvendelsen af dyr til 
forskning og forsøg og til sidst indføre 
alternativer hertil.

Or. en

Begrundelse

I henhold til protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd skal Fællesskabet og 
medlemsstaterne tage fuldt hensyn til dyrs velfærdsbehov ved udformningen og 
gennemførelsen af politikker, herunder forskningspolitik. Udvikling og validering af 
alternativer til dyreforsøg er en prioritering i henhold til artikel 7, stk. 2, litra a) og b), i 
Fællesskabets sjette handlingsprogram på miljøområdet, og i henhold til artikel 23 i Rådets 
direktiv 86/609/EØF skal Kommissionen og medlemsstaterne fremme forskning i udviklingen 
af alternativer. Derfor bør målsætningen om at fremme og styrke udviklingen af metoder, der 
ikke indebærer anvendelse af dyr, og alternative forsøgsstrategier nævnes specifikt, navnlig i 
betragtning af kravene i Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler, som ændret, og 
den i den foreslåede EU-forordning om kemikalier fastsatte målsætning om at fremme forsøg, 
der ikke indebærer anvendelse af dyr.  
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 67
Betragtning 12

(12) Under "Samarbejde" bør der ydes støtte 
til tværnationalt samarbejde i enhver skala i 
EU og med tredjelande inden for en række 
temaer, som modsvarer vigtige områder for 
videnskabelige og teknologiske fremskridt, 
hvor forskningen bør støttes og styrkes over 
for sociale, økonomiske, miljømæssige og 
erhvervsmæssige udfordringer i Europa.

(12) Under "Samarbejde" bør der ydes støtte 
til tværnationalt samarbejde i enhver skala i 
EU og med tredjelande inden for en række 
temaer, som modsvarer vigtige områder for 
videnskabelige og teknologiske fremskridt, 
hvor forskningen bør støttes og styrkes over 
for sociale, økonomiske, miljø-, folkesunds-
og erhvervsmæssige udfordringer i Europa.

Or. fr

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 68
Betragtning 14

(14) Under "Mennesker" bør den enkelte 
tilskyndes til at tage forskerfaget op, 
europæiske forskere bør tilskyndes til at 
blive i Europa, forskere fra hele verden bør 
tiltrækkes til Europa, som bør gøres mere 
attraktiv for de bedste forskere.

(14) Under "Mennesker" bør den enkelte 
tilskyndes til at tage forskerfaget op, 
europæiske forskere bør tilskyndes til at 
blive i Europa, forskere fra hele verden bør 
tiltrækkes til Europa, som bør gøres mere 
attraktiv for de bedste forskere. I den 
forbindelse kunne det på EU-plan overvejes 
at foretage en skatteharmonisering til 
fordel for forskerne.

Or. fr

Begrundelse

Europa beklager med rette sin hjerneflugt i retning af Asien og Amerika, hvor 
arbejdsvilkårene er mere attraktive. Hvorfor skulle Rådet ikke kunne foretage en specifik 
skatteharmonisering for de forskere, der udklækkes i såvel den private som den offentlige 
sektor?

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 69
Betragtning 15
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(15) Under "Kapacitet" bør udnyttelsen og 
udbygningen af forskningsinfrastruktur 
optimeres, små og mellemstore 
virksomheders innovationsevne og evne til 
at få udbytte af forskning bør styrkes, 
udviklingen af regionale forskningsbaserede 
kompetenceklynger bør støttes, 
forskningspotentialet i EU's 
konvergensregioner og fjernområder bør 
frigøres, videnskab og samfund bør bringes i 
tættere indbyrdes kontakt, så det bliver 
muligt at integrere videnskab og teknologi 
harmonisk i det europæiske samfund, og der 
bør iværksættes tværgående foranstaltninger 
til støtte for internationalt samarbejde.

(15) Under "Kapacitet" bør udnyttelsen og 
udbygningen af forskningsinfrastruktur 
optimeres, procedurerne for adgang til det 
syvende rammeprogram bør forenkles, 
udbredelsen af oplysninger om de 
aktiviteter, der gennemføres som led i det 
syvende rammeprogram, bør fremmes, små 
og mellemstore virksomheders 
innovationsevne og evne til at få udbytte af 
forskning bør styrkes, udviklingen af 
regionale forskningsbaserede kompetence-
klynger bør støttes, forskningspotentialet i 
EU's konvergensregioner og fjernområder 
bør frigøres, videnskab og samfund bør 
bringes i tættere indbyrdes kontakt, så det 
bliver muligt at integrere videnskab og 
teknologi harmonisk i det europæiske 
samfund, og der bør iværksættes tværgående 
foranstaltninger til støtte for internationalt 
samarbejde.

Or. fr

Begrundelse

Bedre oplysning kombineret med en forenkling af procedurerne for adgang til det syvende 
rammeprogram vil fremme opfyldelsen af de tilstræbte mål.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 70
Betragtning 15

(15) Under "Kapacitet" bør udnyttelsen og 
udbygningen af forskningsinfrastruktur 
optimeres, små og mellemstore 
virksomheders innovationsevne og evne til 
at få udbytte af forskning bør styrkes, 
udviklingen af regionale forskningsbaserede 
kompetenceklynger bør støttes, 
forskningspotentialet i EU's 
konvergensregioner og fjernområder bør 
frigøres, videnskab og samfund bør bringes i 
tættere indbyrdes kontakt, så det bliver 
muligt at integrere videnskab og teknologi 
harmonisk i det europæiske samfund, og der 

(15) Under "Kapacitet" bør udnyttelsen og 
udbygningen af forskningsinfrastruktur 
optimeres, små og mellemstore 
virksomheders innovationsevne og evne til 
at få udbytte af forskning bør styrkes, 
udviklingen af regionale og lokale 
forskningsbaserede kompetenceklynger bør 
støttes, forskningspotentialet i EU's 
konvergensregioner og fjernområder, 
herunder i lokale centre, bør frigøres, 
videnskab og samfund bør bringes i tættere 
indbyrdes kontakt, så det bliver muligt at 
integrere videnskab og teknologi harmonisk 
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bør iværksættes tværgående foranstaltninger 
til støtte for internationalt samarbejde.

i det europæiske samfund, og der bør 
iværksættes tværgående foranstaltninger til 
støtte for internationalt samarbejde.

Or. pl

Begrundelse

Der bør lægges vægt på udviklingen af lokale centre, navnlig centre beliggende i EU's 
fjernområder.

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer 

Ændringsforslag 71
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 euro-
pæiske forskningssystem og det bidrag, et 
udvidet syvende rammeprogram kan yde til 
at sætte fornyet gang i Lissabon-strategien.

(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 euro-
pæiske forskningssystem og det bidrag, et 
udvidet syvende rammeprogram kan yde til
at søge løsninger på problemerne med 
klimaændringer og bæredygtighed, til 
fordel for den europæiske befolknings 
sundhed samt til at sætte fornyet gang i 
Lissabon-strategien.

Or. it

Ændringsforslag af Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt og Peter 
Liese 

Ændringsforslag 72
Betragtning 25

(25) Forskningsaktiviteter, der støttes af 
dette rammeprogram, skal gennemføres 
under overholdelse af grundlæggende etiske 

(25) Forskningsaktiviteter, der støttes af 
dette rammeprogram, skal gennemføres 
under overholdelse af grundlæggende etiske 
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principper, herunder dem som kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Der bliver og vil 
fortsat blive taget hensyn til udtalelser fra 
Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi.

principper, herunder dem som kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og i den til 
Amsterdam-traktaten knyttede protokol om 
dyrebeskyttelse og dyrevelfærd. Der bliver 
og vil fortsat blive taget hensyn til udtalelser 
fra Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi.

Or. en

Begrundelse

De grundlæggende etiske principper i protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd bør 
også medtages her. Der må i forbindelse med alle de forskningsaktiviteter, der støttes af 
rammeprogrammet, tages hensyn til de praktiske følger af disse principper, også med henblik 
på revisionen af Kommissionens etiske undersøgelsesprocedure.

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer 

Ændringsforslag 73
Betragtning 25

(25) Forskningsaktiviteter, der støttes af 
dette rammeprogram, skal gennemføres 
under overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder dem, som kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Der bliver og vil 
fortsat blive taget hensyn til udtalelser fra 
Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi.

(25) Forskningsaktiviteter, der støttes af 
dette rammeprogram, skal gennemføres 
under overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder dem, som kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, i Europarådets 
konvention om menneskerettigheder og 
biomedicin samt i Unescos 
verdenserklæring om bioetik og 
menneskerettigheder.

Or. it

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 74
Betragtning 25

(25) Forskningsaktiviteter, der støttes af 
dette rammeprogram, skal gennemføres 

(25) Forskningsaktiviteter, der støttes af 
dette rammeprogram, bør først og fremmest 
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under overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder dem som kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Der bliver og vil 
fortsat blive taget hensyn til udtalelser fra 
Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi.

være til gavn for mennesker og skal 
gennemføres under overholdelse af 
grundlæggende etiske principper, herunder 
dem som kommer til udtryk i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Der bliver og vil 
fortsat blive taget hensyn til udtalelser fra 
Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi.

Or. pl

Begrundelse

Forskningsaktiviteter bør ikke føre til øget arbejdsløshed blandt EU-borgere eller påføre 
mennesker skade som i tilfælde af kloning og prænatal forskning osv.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 75
Betragtning 28

(28) Desuden bør der træffes passende 
foranstaltninger til forebyggelse af 
uregelmæssigheder og svig, og de 
nødvendige skridt bør tages for at kræve 
tabte, uberettiget udbetalte eller forkert 
anvendte midler tilbagebetalt i 
overensstemmelse med Rådets forordninger 
(EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 
1995 om beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser , 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 
1996 om Kommissionens kontrol og 
inspektion på stedet med henblik på 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder  samt Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1073/1999 om undersøgelser, der foretages 
af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig (OLAF).

(28) Desuden bør der træffes passende 
foranstaltninger til kontrol med dels den 
tildelte støttes effektivitet, dels effektiviteten 
ved disse midlers anvendelse og til 
forebyggelse af uregelmæssigheder og svig, 
og de nødvendige skridt bør tages for at 
kræve tabte, uberettiget udbetalte eller 
forkert anvendte midler tilbagebetalt i 
overensstemmelse med Rådets forordninger 
(EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 
1995 om beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser , 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 
1996 om Kommissionens kontrol og 
inspektion på stedet med henblik på 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder  samt Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1073/1999 om undersøgelser, der foretages 
af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig (OLAF).

Or. fr
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Begrundelse

Så snart der er tale om at indgå forpligtelser for offentlige midler, bør de bevillinger, der 
tildeles til forskningsarbejde, effektivitetskontrolleres.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 76
Artikel 2, stk. 2

2. Samarbejde: Der ydes støtte til hele 
spektret af forskningsaktiviteter, som 
gennemføres i et tværnationalt samarbejde 
inden for følgende temaer:

2. Samarbejde: Der ydes støtte til hele 
spektret af forskningsaktiviteter, som 
gennemføres i et tværnationalt samarbejde 
inden for følgende temaer:

a) sundhed a) sundhed og fødevarer, herunder sociale 
aspekter og anvendelse af ikt, forskning i 
behandling og forebyggelse af sygdomme, 
herunder sammenhængen med faktorer 
som omgivelser og spisevaner, vægt på 
forsømte sygdomme og udvikling af 
prioritetsmedicin

b) fødevarer, landbrug og bioteknologi
c) informations- og 
kommunikationsteknologi

b) innovationsteknologi, herunder 
informations- og kommunikationsteknologi, 
nanovidenskab, nanoteknologi, materialer 
og ny produktionsteknologi

d) nanovidenskab, nanoteknologi, 
materialer og ny produktionsteknologi
e) energi c) energi, energieffektivitet og transport 

(herunder luftfartsteknik)
f) miljø (herunder klimaændringer) d) miljø (herunder klimaændringer), 

landbrug og fiskeri
g) transport (herunder luftfartsteknik)
h) samfundsøkonomi og humaniora
i) sikkerhed og rummet. e) sikkerhed og rummet.

Or. nl

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skal det sikres, at der tydeligt fokuseres på et begrænset antal 
temaer: sundhed, innovationsteknologi, miljø og landbrug, energi og transport samt 
sikkerhed. Disse temaer er sammensat således for at give udtryk for deres indbyrdes 
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sammenhæng. 

En separat angivelse af informations- og kommunikationsteknologi er unødvendig i 
betragtning af, at denne teknologi også henhører under "Kapacitet".  Under "Samarbejde" 
skal figurere støtte til udvikling af alle former for teknologi, herunder ikt-teknologi. Det er 
ikke berettiget at lægge vægt på støtte til ikt, i betragtning af at denne industri fungerer 
dynamisk og kraftfuldt, så støtte fra EU ikke er direkte nødvendig.

Det er ikke nødvendigt at anføre samfundsøkonomi og humaniora som et særskilt tema, da 
denne indfaldsvinkel er vigtig for hvert enkelt tema.

Det er vigtigt, at der også lægges særlig vægt på fiskeri.

Vedtages disse ændringer, skal resten af dokumentet også tilpasses, så de rigtige temaer 
figurerer sammen (dvs. horisontal virkning af ændringsforslaget).

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 77
Artikel 2, stk. 2, litra a

a) sundhed a) sundhed, herunder børns sundhed og 
indførelse af Mice-programmet (Medicines 
Investigation for the Children of Europe) 
som fastsat i forordning (EF) nr. …/… [om 
lægemidler til pædiatrisk brug og om 
ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 
1768/92, direktiv 2001/83/EF og forordning 
(EF) nr. 726/2004]

Or. fr

Begrundelse

Her er der tale om at insistere på Europa-Parlamentets krav om indførelse af Mice-
programmet som en del af det syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 78
Artikel 2, stk. 2, litra h

h) samfundsøkonomi og humaniora h) eksakter videnskaber og humaniora

Or. pl
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Begrundelse

Den foreslåede bestemmelse er enklere, samtidig med at den dækker alle videnskabelige 
formål.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 79
Artikel 2, stk. 4

4. Mennesker: Der sigtes mod at styrke det 
menneskelige potentiale inden for forskning 
og teknologi i Europa, både kvantitativt og 
kvalitativt.

4. Mennesker: Der sigtes mod at styrke det 
menneskelige potentiale inden for forskning 
og teknologi i Europa, både kvantitativt og 
kvalitativt. I den forbindelse kunne det på 
EU-plan overvejes at foretage en 
skatteharmonisering til fordel for 
forskerne.

Or. fr

Begrundelse

Europa beklager med rette sin hjerneflugt i retning af Asien og Amerika, hvor 
arbejdsvilkårene er mere attraktive. Hvorfor skulle Rådet ikke kunne foretage en specifik 
skatteharmonisering for de forskere, der udklækkes i såvel den private som den offentlige 
sektor?

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 80
Artikel 2, stk. 5

5. Kapacitet: Der ydes støtte til centrale 
aspekter af den europæiske forsknings- og 
innovationskapacitet: 
forskningsinfrastruktur, regionale 
forskningsbaserede kompetenceklynger, 
udvikling af et alsidigt forskningspotentiale i 
Fællesskabets konvergensregioner og 
fjernområder, forskning til fordel for små og 
mellemstore virksomheder, spørgsmål om 
"forholdet mellem videnskab og samfund", 
tværgående internationalt samarbejde.

5. Kapacitet: Der ydes støtte til centrale 
aspekter af den europæiske forsknings- og 
innovationskapacitet: 
forskningsinfrastruktur, regionale 
forskningsbaserede kompetenceklynger, 
udvikling af et alsidigt forskningspotentiale i 
Fællesskabets konvergensregioner og 
fjernområder, herunder lokale 
forskningscentre, forskning til fordel for 
små og mellemstore virksomheder, 
spørgsmål om "forholdet mellem videnskab 
og samfund", tværgående internationalt 
samarbejde og bistand til videnskabelig 
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udveksling mellem EU's fjernområder.

Or. pl

Begrundelse

Der bør tages hensyn til behovet for samarbejde og videnskabelig udveksling mellem 
forskningscentre i EU's fjernområder.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 81
Artikel 6

Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under syvende rammeprogram, gennemføres 
under overholdelse af grundlæggende etiske 
principper.

Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under syvende rammeprogram, gennemføres 
til gavn for mennesker og deres udvikling 
under overholdelse af grundlæggende etiske 
principper.

Or. pl

Begrundelse

EU-støttet forskning bør ikke føre til øget arbejdsløshed blandt EU-borgere eller påføre 
mennesker skade som i tilfælde af kloning og prænatal forskning osv.

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer 

Ændringsforslag 82
Artikel 6

Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under syvende rammeprogram, gennemføres 
under overholdelse af grundlæggende etiske 
principper.

Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under syvende rammeprogram, gennemføres 
under overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder de principper, der 
fastsættes i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, i
Europarådets konvention om 
menneskerettigheder og biomedicin samt i 
Unescos verdenserklæring om bioetik og 
menneskerettigheder.
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Or. it

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 83
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 2009 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 og 
udarbejder en selvstændig rapport herom.

Or. pt

Begrundelse

Da dagsordenen for FTU udvikler sig konstant, er det nødvendigt at følge det syvende 
rammeprogram op i forstærket omfang.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 84
Bilag I, del I (Samarbejde), afsnit 3, indledning

Følgende ni temaer er udvalgt som områder 
for EU's indsats:

Følgende ti temaer er udvalgt som områder 
for EU's indsats:

Or. fr

Begrundelse

Hænger sammen med det følgende ændringsforslag.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 85
Bilag I, del I (Samarbejde), afsnit 3, tema 1

1) sundhed 1) sundhed, herunder børns sundhed og 
indførelse af Mice-programmet (Medicines 
Investigation for the Children of Europe) 
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som fastsat i forordning (EF) nr. …/… [om 
lægemidler til pædiatrisk brug og om 
ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 
1768/92, direktiv 2001/83/EF og forordning 
(EF) nr. 726/2004]

Or. fr

Begrundelse

Der er der tale om at insistere på Europa-Parlamentets krav om indførelse af Mice-
programmet som en del af det syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 86
Bilag I, del I (Samarbejde), afsnit 3, tema 9 a (nyt)

9a) oprettelse af en udvekslingsplatform for 
opfindere og erhvervsdrivende.

Or. fr

Begrundelse

I Den Europæiske Union finder vi mange eksempler på ikke-fuldført innovation, som 
europæiske forskere eller iværksættere har frembragt. Af strukturelle årsager, på grund af 
omkostningerne eller af helt andre grunde råder opfinderne ikke over midler til at udvikle 
deres idé yderligere. Her drejer det sig om et virkeligt spild, for temmelig ofte ved de ikke, 
hvem de skal henvende sig til for at lade deres arbejde indgå i en struktur, som ville kunne 
indarbejde det i en mere omfattende forskning eller endog gøre det klart til konkret industriel 
anvendelse. Den Europæiske Union bør fremme dette nødvendige samspil mellem opfindere 
og erhvervsdrivende.

Ændringsforslag af Edite Estrela 

Ændringsforslag 87
Bilag I, del I, Samarbejde, afsnit 5

Der vil blive lagt særlig vægt på 
højtprioriterede forskningsområder, der går 
på tværs af temaerne, f.eks. havforskning og 
-teknologi.

Der vil blive lagt særlig vægt på 
højtprioriterede forskningsområder, der går 
på tværs af temaerne, f.eks. havforskning og 
-teknologi, idet der tages udgangspunkt i 
koordination og i tilvejebringelse af 
resultater, der gør det muligt at udforme en 
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europæisk politik på dette område.

Or. pt

Begrundelse

Den Europæiske Union har brug for at udforme en egentlig europæisk politik for 
havforskning- og teknologi.

Ændringsforslag af Edite Estrela 

Ændringsforslag 88
Bilag I, del I, Samarbejde, afsnit 5 a (nyt)

De små og mellemstore virksomheders, 
navnlig de videnbaserede små og 
mellemstore virksomheders medvirken bør 
sikres ved hjælp af konkrete 
støtteforanstaltninger samt kvantitativ og 
kvalitativ overvågning af de opnåede 
resultater. 

Or. pt

Begrundelse

I betragtning  af den grundlæggende rolle, som de små og mellemstore virksomheder spiller 
for innovation og forøgelse af konkurrencedygtigheden, er det nødvendigt at sikre og evaluere 
deres bidrag inden for rammeprogrammets områder.

Ændringsforslag af Edite Estrela 

Ændringsforslag 89
Bilag I, del I, Samarbejde, afsnit 5 b (nyt)

Der bør ydes støtte til initiativer, der har til 
formål at fremme den videnskabelige 
dialog og formidle resultaterne til det 
bredest mulige publikum ud over de 
videnskabelige kredse, idet civilsamfundets 
rolle i forskningen styrkes; 
ligestillingsaspektet bør fremmes på alle 
niveauer inden for forskningen.

Or. pt
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Begrundelse

Det er nødvendigt at udvikle et vidensamfund, hvor kvindernes potentiale udnyttes fuldt ud.

Ændringsforslag af Edite Estrela 

Ændringsforslag 90
Bilag I, del I, Samarbejde, afsnit 7

Hvad særlig angår områder af interesse for 
erhvervslivet, har man ved udvælgelsen af 
emner bl.a. henholdt sig til arbejdet i de 
forskellige "europæiske teknologiplatforme", 
der er oprettet på områder, hvor Europas 
konkurrenceevne og økonomiske vækst og 
velstand afhænger af fremskridt inden for 
forskning og teknologi på mellemlangt til 
langt sigt. I de europæiske tekno-
logiplatforme samles berørte parter for under 
erhvervsmæssig ledelse af fastlægge og gen-
nemføre en strategisk forskningsdagsorden. 
Rammeprogrammet vil bidrage til at 
gennemføre disse strategiske 
forskningsdagsordener, hvor de rummer en 
reel europæisk merværdi.

Hvad særlig angår områder af interesse for 
erhvervslivet, har man ved udvælgelsen af 
emner bl.a. henholdt sig til arbejdet i de 
forskellige "europæiske teknologiplatforme", 
der er oprettet på områder, hvor Europas 
konkurrenceevne og økonomiske vækst og 
velstand afhænger af fremskridt inden for 
forskning og teknologi på mellemlang til 
lang sigt. I de europæiske tekno-
logiplatforme samles berørte parter for under 
erhvervsmæssig ledelse af fastlægge og gen-
nemføre en strategisk forskningsdagsorden. 

Or. pt

Begrundelse

Rammeprogrammet har ikke have til opgave at tjene erhvervslivets strategiske dagsorden.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 91
Bilag I, del I (Samarbejde), afsnit 10

For at styrke spredningen og anvendelsen af 
EU-forskningens resultater vil der blive ydet 
støtte til videnformidling og 
resultatoverførsel, også til politiske 
beslutningstagere, inden for alle temaerne. 
Herunder vil der bl.a. blive ydet tilskud til 
netværksinitiativer, seminarer og 
arrangementer, ekstern ekspertbistand samt 

For at styrke spredningen og anvendelsen af 
EU-forskningens resultater vil der blive ydet 
støtte til videnformidling og 
resultatoverførsel, også til politiske 
beslutningstagere, inden for alle temaerne. 
Herunder vil der bl.a. blive ydet tilskud til 
netværksinitiativer, seminarer og 
arrangementer, ekstern ekspertbistand samt 
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informationstjenester og elektroniske 
tjenester, særlig CORDIS. Til støtte for 
innovation vil der blive iværksat 
foranstaltninger under programmet for 
konkurrenceevne og innovation. Videre vil 
der blive ydet støtte til initiativer, der 
stimulerer debatten om videnskabelige 
spørgsmål og forskningsresultater med en 
bredere offentlighed end forskersamfundet, 
og om videnskabsformidling og oplysning. 
Der vil blive taget hensyn til etiske 
principper og kønspolitiske forhold.

informationstjenester og elektroniske 
tjenester, særlig CORDIS. Til støtte for 
innovation vil der blive iværksat 
foranstaltninger under programmet for 
konkurrenceevne og innovation. Videre vil 
der blive ydet støtte til initiativer, der 
stimulerer debatten om videnskabelige 
spørgsmål og forskningsresultater med en 
bredere offentlighed end forskersamfundet, 
og om videnskabsformidling og oplysning. 
Der vil blive taget behørigt og horisontalt 
hensyn til etiske principper, 
adgangsspørgsmål og kønspolitiske forhold 
inden for alle relevante forskningstemaer.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at undgå, at nye teknologier skaber nye barrierer for 
mange europæiske borgere. Hvis der tages der hensyn til disse spørgsmål allerede i 
forbindelse med udformningen, kan der sikres fuld tilgængelighed ved hjælp af begrænsede 
investeringer (typisk 2-4 % af det samlede budget for hvert nyt projekt). 

Ændringsforslag af Edite Estrela 

Ændringsforslag 92
Bilag I, del I, Fælles teknologiinitiativer, afsnit 1

I et begrænset antal tilfælde er et FTU-mål 
så omfattende og ressourcebehovet så stort, 
at det berettiger til etablering af 
længerevarende offentlig-private 
partnerskaber i form af fælles 
teknologiinitiativer. Disse initiativer, som 
hovedsagelig udspringer af de europæiske 
teknologiplatformes arbejde og omfatter en 
enkelt eller et lille antal udvalgte aspekter af 
forskning på deres område, vil omfatte 
investeringer fra den private sektor i 
kombination med national og europæisk 
finansiering, herunder tilskud fra 
forskningsrammeprogrammet og lån fra Den 
Europæiske Investeringsbank. Fælles 
teknologiinitiativer kan der træffes afgørelse 
om på grundlag af traktatens artikel 171 (kan 

I et begrænset antal tilfælde er et FTU-mål 
så omfattende og ressourcebehovet så stort, 
at det berettiger til etablering af 
længerevarende offentlig-private 
partnerskaber i form af fælles 
teknologiinitiativer. Disse initiativer, som 
hovedsagelig udspringer af de europæiske 
teknologiplatformes arbejde og omfatter en 
enkelt eller et lille antal udvalgte aspekter af 
forskning på deres område, vil omfatte 
investeringer fra den private sektor i 
kombination med national og europæisk 
finansiering, herunder tilskud fra 
forskningsrammeprogrammet og lån fra Den 
Europæiske Investeringsbank. Fælles 
teknologiinitiativer kan der træffes afgørelse 
om på grundlag af traktatens artikel 171 (kan 
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betyde, at der oprettes et fællesforetagende) 
eller på grundlag af særprogrammerne i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
166.

betyde, at der oprettes et fællesforetagende) 
eller på grundlag af særprogrammerne i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
166. De enkelte fælles teknologiinitiativer 
godkendes med en individuel afgørelse af 
Rådet, hvilket har til formål at sikre større 
lighed mellem de forskellige medlemsstater 
i økonomisk og teknologisk henseende.

Or. pt

Begrundelse

Støtten til denne form for strukturer bør ikke bidrage til at øge den teknologiske og 
økonomiske ulighed mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 93
Bilag I, del I (Samarbejde), Fælles teknologiinitiativer, afsnit 3

Særlig opmærksomhed vil der blive rettet 
mod den overordnede sammenhæng og 
samordning mellem fælles 
teknologiinitiativer og nationale programmer 
og projekter på samme område.

Særlig opmærksomhed vil der blive rettet 
mod SMV'ers og forskningsinstitutioners 
deltagelse i sådanne initiativer og mod den 
overordnede sammenhæng og samordning 
mellem fælles teknologiinitiativer og 
nationale programmer og projekter på 
samme område.

Or. en

Begrundelse

Det er særdeles vigtigt, at SMV'er deltager i fælles teknologiinitiativer. Imidlertid er 
forskningsinstitutioners deltagelse lige så vigtig for at sikre, at statsfinansieret forskning ikke 
blot tjener industriens, men også samfundets og offentlighedens interesse. I mangel af en 
sådan deltagelse ville industristyrede fælles teknologiinitiativer måske ellers f.eks. forsømme 
trafiksikkerhed til fordel for bilisternes komfort og øget salg.  

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 94
Bilag I, del I (Samarbejde), Internationalt samarbejde, afsnit 1, prik 2

• Under hvert tema vil der blive iværksat • Under hvert tema vil der blive iværksat 
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specifikke samarbejdsaktiviteter for 
tredjelande, hvor der foreligger en gensidig 
interesse i samarbejde om bestemte emner. I 
nær tilknytning til de bilaterale 
samarbejdsaftaler eller multilaterale dialoger 
mellem EU og disse lande eller landegrupper 
vil sådanne aktiviteter være et hovedværktøj 
for gennemførelse af samarbejdet mellem 
EU og disse lande. Der vil navnlig blive tale 
om aktiviteter, der skal styrke 
kandidatlandenes og nabolandenes 
forskningskapacitet, og om samarbejde rettet 
mod udviklingslande og nye vækstlande 
med fokus på disses særlige behov på 
områder som f.eks. sundhed, landbrug, 
fiskeri og miljø og med økonomiske 
gennemførelsesvilkår, der er tilpasset deres 
kapacitet.

specifikke samarbejdsaktiviteter for 
tredjelande, hvor der foreligger en gensidig 
interesse i samarbejde om bestemte emner. I 
nær tilknytning til de bilaterale 
samarbejdsaftaler eller multilaterale dialoger 
mellem EU og disse lande eller landegrupper 
vil sådanne aktiviteter være et hovedværktøj 
for gennemførelse af samarbejdet mellem 
EU og disse lande. Der vil navnlig blive tale 
om aktiviteter, der skal styrke 
kandidatlandenes og nabolandenes 
forskningskapacitet, og om samarbejde rettet 
mod udviklingslande og nye vækstlande 
med fokus på disses særlige behov på 
områder som f.eks. sundhed, landbrug, 
fiskeri, transport, kommunikation og miljø 
og med økonomiske gennemførelsesvilkår, 
der er tilpasset deres kapacitet.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tilføje "transport" og "kommunikation" som potentielle områder for 
internationalt samarbejde, eftersom mange udviklingslande og nye vækstlande mangler den 
relevante infrastruktur og derfor er isolerede. Udviklingen af fysiske og digitale korridorer til 
disse lande vil gavne dem (bryde deres isolation) og vil samtidig gavne den europæiske 
industri (gennem dennes deltagelse i udviklingen af relevant infrastruktur).

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 95
Bilag I, del I (Samarbejde), Internationalt samarbejde, afsnit 1, prik 2

• Under hvert tema vil der blive iværksat 
specifikke samarbejdsaktiviteter for 
tredjelande, hvor der foreligger en gensidig 
interesse i samarbejde om bestemte emner. I 
nær tilknytning til de bilaterale 
samarbejdsaftaler eller multilaterale dialoger 
mellem EU og disse lande eller landegrupper 
vil sådanne aktiviteter være et hovedværktøj 
for gennemførelse af samarbejdet mellem 
EU og disse lande. Der vil navnlig blive tale 
om aktiviteter, der skal styrke 
kandidatlandenes og nabolandenes 

• Under hvert tema vil der blive iværksat 
specifikke samarbejdsaktiviteter for 
tredjelande, hvor der foreligger en gensidig 
interesse i samarbejde om bestemte emner. I 
nær tilknytning til de bilaterale 
samarbejdsaftaler eller multilaterale dialoger 
mellem EU og disse lande eller landegrupper 
vil sådanne aktiviteter være et hovedværktøj 
for gennemførelse af samarbejdet mellem 
EU og disse lande. Der vil navnlig blive tale 
om aktiviteter, der skal styrke 
kandidatlandenes og nabolandenes 
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forskningskapacitet, og om samarbejde rettet 
mod udviklingslande og nye vækstlande 
med fokus på disses særlige behov på 
områder som f.eks. sundhed, landbrug, 
fiskeri og miljø, og med økonomiske 
gennemførelsesvilkår, der er tilpasset deres 
kapacitet.

forskningskapacitet, og om samarbejde rettet 
mod udviklingslande og nye vækstlande 
med fokus på disses særlige behov på 
områder som f.eks. sundhed med særlig 
vægt på oversete og forsømte sygdomme, 
landbrug, fiskeri og miljø, og med 
økonomiske gennemførelsesvilkår, der er 
tilpasset deres kapacitet.

Or. nl

Begrundelse

Der skal lægges større vægt på oversete og forsømte sygdomme.

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer 

Ændringsforslag 96
Bilag I, del I (Samarbejde), Internationalt samarbejde, afsnit 1, prik 2 a (ny)

• Den Europæiske Union vil træffe særlige 
foranstaltninger for at hjælpe 
udviklingslandene med at imødegå de 
alvorlige problemer, som de i øjeblikket 
kæmper med, navnlig som følge af 
manglen på innovation for så vidt angår 
medicin, vacciner og diagnosticering.
Den Europæiske Union vil under 
hensyntagen til erfaringerne fra de 
initiativer, som offentlige og private 
partnerskaber og almennyttige 
organisationer allerede har taget, træffe de 
nødvendige foranstaltninger til fremme af 
innovation med henblik på at sætte ny gang 
i forskningen og udvikle nye lægemidler og 
navnlig med henblik på:
- at udnytte Unionens eksisterende 
videnskabelige kapacitet inden for 
lægemiddelforskning og forsømte 
sygdomme
- at fremme teknologioverførsel til de 
tredjelande, der er særlig berørt af 
tropesygdomme
- at bistå tredjelande med at udbygge deres 
egen forskningskapacitet for at sætte dem i 
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stand til i højere grad at opfylde deres egne 
behov
- at iværksætte forsknings- og 
udviklingsaktioner for at bekæmpe 
forsømte sygdomme, konsolidere og styrke 
indsatsen på europæisk plan, skabe 
ekspertnetværk, styre og samordne 
europæisk politik og identificere de bedste 
disponible menneskelige, videnskabelige og 
teknologiske ressourcer på området 
forsømte sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 97
Bilag I, del I, Temaer, punkt 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 
anvendelser), udvikling og validering af nye 
behandlingsmetoder, metoder til 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, 
diagnoseværktøjer og teknologier samt 
bæredygtige og effektive sundhedssystemer.

At forbedre den fysiske og mentale sundhed
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 
grundlæggende opdagelser til kliniske 
anvendelser), udvikling og validering af nye 
behandlingsmetoder, metoder til 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, 
diagnoseværktøjer og teknologier samt 
bæredygtige og effektive sundhedssystemer.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at mental sundhed såvel som fysisk sundhed er en af 
målsætningerne under syvende rammeprogram.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 98
Bilag I, del I, Temaer, punkt 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 
anvendelser), udvikling og validering af nye 
behandlingsmetoder, metoder til 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, 
diagnoseværktøjer og  teknologier samt 
bæredygtige og effektive sundhedssystemer.

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, oversete og forsømte sygdomme, 
såsom tuberkulose og malaria. Vægten vil 
blive lagt på translationel forskning 
(omsætning af grundlæggene opdagelser til 
kliniske anvendelser), udvikling og 
validering af nye behandlingsmetoder, 
metoder til sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse, diagnoseværktøjer og  
teknologier samt bæredygtige og effektive 
sundhedssystemer.

Or. nl

Begrundelse

Der skal lægges større vægt på behandling og bekæmpelse af oversete og forsømte 
sygdomme, såsom tuberkulose, malaria, etc.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 99
Bilag I, del I, Temaer, punkt 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 
anvendelser), udvikling og validering af nye 
behandlingsmetoder, metoder til 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, 
diagnoseværktøjer og teknologier samt 
bæredygtige og effektive sundhedssystemer.

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 
grundlæggende opdagelser til kliniske 
anvendelser), udvikling og validering af nye 
behandlingsmetoder, metoder til 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, 
diagnoseværktøjer og teknologier, 
teknologier til sund aldring samt 
bæredygtige, tilgængelige og effektive 
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sundheds- og velfærdssystemer.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der i højere grad kommer til at indgå mere livskvalitetsrelateret forskning i 
sundhedsforskningen. Som det har vist sig i forbindelse med forskning under sjette 
rammeprogram, kan ikke alle sundheds- og befolkningsaldringsproblemer løses ved hjælp af 
forskning i gener og medicin. Andre teknologier og værktøjer såsom neurovidenskab, 
rehabiliteringsteknologi, anvendelse af neuropsykologiske testbatterier osv. kan supplere 
kernemedicinske løsninger og give uhyre stor merværdi. Tilgængelighed har også central 
betydning for medicinsk forskning og bør nævnes udtrykkeligt. Kliniske resultater kan gavne 
klinisk praksis, men også ikke-klinisk praksis, dvs. støtte ældres eller patienters integration i 
dagliglivets aktiviteter (f.eks. det at klare sig selvstændigt i hverdagen, at køre bil og købe ind 
på egen hånd osv.). Sådanne fordele bør ikke helt udelukkes fra sundhedsforskningen. 

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 100
Bilag I, del I, Temaer, punkt 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 
anvendelser), udvikling og validering af nye 
behandlingsmetoder, metoder til 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, 
diagnoseværktøjer og  teknologier samt 
bæredygtige og effektive sundhedssystemer.

At forbedre sundheden for europæiske 
borgere og bidrage til at gøre den 
europæiske sundhedssektor velfungerende 
og samtidig understøtte konkurrenceevnen 
for denne sektors virksomheder, idet også 
globale sundhedsspørgsmål tages op, 
herunder nye epidemier og oversete 
sygdomme. Forskningen vil både være 
rettet mod sygdomsforebyggelse og 
udvikling af effektiv behandling og medicin 
samtidig med, at der sikres retfærdig og 
bred adgang til resultaterne af den 
offentligt finansierede forskning. Vægten 
vil blive lagt på translationel forskning 
(omsætning af grundlæggene opdagelser til 
kliniske anvendelser), udvikling og 
validering af nye behandlingsmetoder, 
metoder til sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse, diagnoseværktøjer og  
teknologier samt bæredygtige og effektive 
sundhedssystemer.

Or. fr
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Begrundelse

Foruden de europæiske borgeres sundhed skal programmet bidrage til at gøre den 
europæiske sundhedssektor mere velfungerende og ikke kun styrke konkurrenceevnen for 
europæiske sundhedsrelaterede erhverv. Ud over nye epidemier skal der lægges særlig vægt 
på oversete sygdomme, der hovedsagelig hærger de fattige lande, og som 
lægemiddelindustriens forsknings- og udviklingsprogrammer kun alt for sjældent beskæftiger 
sig med. Der bør desuden sikres samtlige berørte aktører adgang til resultaterne af den 
offentligt finansierede forskning. Det er på den måde, man bedst vil kunne leve op til visse 
behov og situationer på sundhedsområder, som der i øjeblikket ikke tages højde for, samt leve 
op til det mål at forbedre sundhedsniveauet for alle såvel i Europa som i resten af verden.

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer 

Ændringsforslag 101
Bilag I, del I, Temaer, punkt 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 
anvendelser), udvikling og validering af nye 
behandlingsmetoder, metoder til 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, 
diagnoseværktøjer og  teknologier samt 
bæredygtige og effektive sundhedssystemer.

At forbedre sundheden for europæiske 
borgere og bidrage til at gøre den 
europæiske sundhedssektor effektiv, 
herunder at styrke dens konkurrenceevne 
socialt betragtet, samtidig med at også 
globale sundhedsspørgsmål tages op, 
herunder nye epidemier og oversete 
sygdomme. Forskningen vil både være 
rettet mod sygdomsforebyggelse og 
udvikling af effektiv behandling og medicin 
samtidig med, at der sikres en retfærdig 
adgang til forskningsresultaterne. Vægten 
vil blive lagt på translationel forskning 
(omsætning af grundlæggene opdagelser til 
anvendelser på klinisk og 
befolkningsmæssigt plan), udvikling og 
validering af nye behandlingsmetoder, 
metoder til sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse, diagnoseværktøjer og  
teknologier samt bæredygtige og effektive 
sundhedssystemer.

Or. it

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer 

Ændringsforslag 102
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Grundlag, afsnit 2
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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. kræft, hjerte-kar-
sygdomme, åndedrætslidelser, mentale og 
neurologiske lidelser, navnlig 
aldersbetingede lidelser, såsom Alzheimers 
og Parkinsons sygdom samt ikke-
overførbare børnesygdomme) er det kun 
gennem internationale multicenterforsøg 
muligt at tilvejebringe det fornødne antal 
patienter på kort tid. Den epidemiologiske 
forskning til identificering af 
sygdomsdeterminanter lige fra det 
molekylære til det sociale niveau 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 samt 
epidemiologisk forskning i disse sygdomme
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, 
herunder offentlige banker for stamceller 
fra navlestrengsblod.

Or. it

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 103
Bilag I, del I, Temaer, punkt 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 

For den kliniske forskning i mange 
sygdomme (f.eks. kræft, hjerte-kar-
sygdomme, gigtsygdomme, 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 
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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.

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. en

Begrundelse

Forekomsten af gigtsygdomme i verden er meget høj og tegner sig for 40-50 % af alt 
sygefravær på europæiske arbejdspladser. Der er derfor et presserende behov for øget 
forskning i disse sygdomme på europæisk plan. 

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 104
Bilag I, del I, Temaer, punkt 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 

For den kliniske forskning i mange 
sygdomme (f.eks. kræft, hjerte-kar-
sygdomme, gigtsygdomme, 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 
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sammenligninger mellem modeller, 
systemer, data og patientmateriale, der 
findes i de nationale databaser og biobanker.

sammenligninger mellem modeller, 
systemer, data og patientmateriale, der 
findes i de nationale databaser og biobanker.

Or. en

Begrundelse

Gigtsygdomme er en af hovedårsagerne til sygdomsbyrden i Europa og skønnes at forårsage 
et årligt tab på over 2 % af BNP. Gigtsygdomme er blandt de mest udbredte sygdomme i 
Europa. Ca. en tredjedel af Europas befolkning, eller omkring 100 mio. mennesker, vil på et 
eller andet tidspunkt i deres liv lide af en gigtsygdom. Én ud af fem europæere er i 
langtidsbehandling for gigt og artritis. Det er folk i alle aldre og af begge køn, der er berørt. 
Gigtsygdomme er en af hovedårsagerne til tab af arbejdskapacitet. Gigtsygdomme er den 
almindeligste årsag til arbejdskapacitetsbegrænsende sundhedsproblemer og tegner sig for 
40-50 % af alt sygefravær på arbejdspladsen.   

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 105
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Grundlag, afsnit 3

En stærk EU-baseret biomedicinsk forskning 
vil medvirke til at styrke konkurrenceevnen 
for de europæiske virksomheder inden for 
sundhedsrelateret bioteknologi, medicinsk 
teknologi og lægemidler. EU bør også spille 
en aktiv rolle for at skabe et 
innovationsfremmende miljø i 
lægemiddelsektoren, navnlig for at 
maksimere resultaterne inden for klinisk 
forskning. Forskningsbaserede små og 
mellemstore virksomheder er de vigtigste 
økonomiske drivkræfter inden for 
sundhedsrelateret bioteknologi og medicinsk 
teknologi. Selv om Europa nu har flere 
biotek-virksomheder end USA, er de fleste 
af dem små og ikke så modne som deres 
konkurrenter. Offentlig-privat forskning på 
EU-plan vil gavne udviklingen af disse 
virksomheder. EU’s forskning vil også 
bidrage til udformningen af nye normer og 
standarder, der kan danne grundlag for en 
passende lovramme for ny medicinsk 
teknologi (f.eks. regenerativ medicin).

En stærk EU-baseret biomedicinsk forskning 
vil medvirke til at styrke konkurrenceevnen 
for de europæiske virksomheder inden for 
sundhedsrelateret bioteknologi, medicinsk 
teknologi og lægemidler. EU bør også spille 
en aktiv rolle for at skabe et 
innovationsfremmende miljø i 
lægemiddelsektoren, navnlig for at 
maksimere resultaterne inden for klinisk 
forskning. I den forbindelse bør der 
tilskyndes til at indføre Mice-programmet 
(Medicines Investigation for the Children 
of Europe) som fastsat i forordning (EF) 
nr. …/… [om lægemidler til pædiatrisk 
brug og om ændring af Rådets forordning 
(EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/83/EF og 
forordning (EF) nr. 726/2004]. Forsk-
ningsbaserede små og mellemstore 
virksomheder er de vigtigste økonomiske 
drivkræfter inden for sundhedsrelateret 
bioteknologi og medicinsk teknologi. Selv 
om Europa nu har flere biotek-virksomheder 
end USA, er de fleste af dem små og ikke så 
modne som deres konkurrenter. Offentlig-
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privat forskning på EU-plan vil gavne 
udviklingen af disse virksomheder. EU’s 
forskning vil også bidrage til udformningen 
af nye normer og standarder, der kan danne 
grundlag for en passende lovramme for ny 
medicinsk teknologi (f.eks. regenerativ 
medicin).

Or. fr

Begrundelse

Der er der tale om at insistere på Europa-Parlamentets krav om indførelse af Mice-
programmet som en del af det syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt og Peter 
Liese 

Ændringsforslag 106
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed) Grundlag, afsnit 3

En stærk EU-baseret biomedicinsk forskning 
vil medvirke til at styrke konkurrenceevnen 
for de europæiske virksomheder inden for 
sundhedsrelateret bioteknologi, medicinsk 
teknologi og lægemidler. EU bør også spille 
en aktiv rolle for at skabe et 
innovationsfremmende miljø i 
lægemiddelsektoren, navnlig for at 
maksimere resultaterne inden for klinisk 
forskning. Forskningsbaserede små og 
mellemstore virksomheder er de vigtigste 
økonomiske drivkræfter inden for 
sundhedsrelateret bioteknologi og medicinsk 
teknologi. Selv om Europa nu har flere 
biotek-virksomheder end USA, er de fleste 
af dem små og ikke så modne som deres 
konkurrenter. Offentlig-privat forskning på 
EU-plan vil gavne udviklingen af disse 
virksomheder. EU’s forskning vil også 
bidrage til udformningen af nye normer og 
standarder, der kan danne grundlag for en 
passende lovramme for ny medicinsk 
teknologi (f.eks. regenerativ medicin).

En stærk EU-baseret biomedicinsk forskning 
vil medvirke til at styrke konkurrenceevnen 
for de europæiske virksomheder inden for 
sundhedsrelateret bioteknologi, medicinsk 
teknologi og lægemidler. EU bør også spille 
en aktiv rolle for at skabe et 
innovationsfremmende miljø i 
lægemiddelsektoren, navnlig for at 
maksimere resultaterne inden for klinisk 
forskning. Forskningsbaserede små og 
mellemstore virksomheder er de vigtigste 
økonomiske drivkræfter inden for 
sundhedsrelateret bioteknologi og medicinsk 
teknologi. Selv om Europa nu har flere 
biotek-virksomheder end USA, er de fleste 
af dem små og ikke så modne som deres 
konkurrenter. Offentlig-privat forskning på 
EU-plan vil gavne udviklingen af disse 
virksomheder. EU’s forskning vil også 
bidrage til udformningen af nye normer og 
standarder, der kan danne grundlag for en 
passende lovramme for ny medicinsk 
teknologi (f.eks. regenerativ medicin). 
Europæisk forskning og innovation inden 
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for alternative teststrategier, navnlig 
metoder uden anvendelse af dyr, vil sikre 
globalt førerskab med hensyn til den i 
offentligheden og blandt interessenter 
herskende bekymring over den fortsatte 
anvendelse af dyr i biomedicinsk forskning 
og kunne desuden tilvejebringe et marked 
for forskellige industrisektorer. 

Or. en

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer 

Ændringsforslag 107
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Grundlag, afsnit 3

En stærk EU-baseret biomedicinsk forskning 
vil medvirke til at styrke konkurrenceevnen 
for de europæiske virksomheder inden for 
sundhedsrelateret bioteknologi, medicinsk 
teknologi og lægemidler. EU bør også spille 
en aktiv rolle for at skabe et 
innovationsfremmende miljø i 
lægemiddelsektoren, navnlig for at 
maksimere resultaterne inden for klinisk 
forskning. Forskningsbaserede små og 
mellemstore virksomheder er de vigtigste 
økonomiske drivkræfter inden for 
sundhedsrelateret bioteknologi og medicinsk 
teknologi. Selv om Europa nu har flere 
biotek-virksomheder end USA, er de fleste 
af dem små og ikke så modne som deres 
konkurrenter. Offentlig-privat forskning på 
EU-plan vil gavne udviklingen af disse 
virksomheder. EU’s forskning vil også 
bidrage til udformningen af nye normer og 
standarder, der kan danne grundlag for en 
passende lovramme for ny medicinsk 
teknologi (f.eks. regenerativ medicin).

En stærk EU-baseret biomedicinsk forskning 
vil medvirke til at forbedre sundheden og 
styrke konkurrenceevnen for de europæiske 
virksomheder inden for sundhedsrelateret 
bioteknologi, medicinsk teknologi og 
lægemidler. Forskningsbaserede små og 
mellemstore virksomheder er de vigtigste 
økonomiske drivkræfter inden for 
sundhedsrelateret bioteknologi og medicinsk 
teknologi. Selv om Europa nu har flere 
biotek-virksomheder end USA, er de fleste 
af dem små og ikke så modne som deres 
konkurrenter. Offentlig-privat forskning på 
EU-plan vil gavne udviklingen af disse 
virksomheder. EU’s forskning vil også 
bidrage til udformningen af nye normer og 
standarder, der kan danne grundlag for en 
passende lovramme for ny medicinsk 
teknologi (f.eks. regenerativ medicin). EU's 
forskningsmidler vil i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet hovedsagelig 
gå til forskning i voksne stamceller og i 
navlestrengsstamceller, hvor det til 
terapiforskning ikke udelukkes at anvende 
overflødige embryoner, som alligevel skulle 
destrueres. I henhold til artikel 18 i 
Europarådets konvention om 
menneskerettigheder og biomedicin 
(Oviedo-konventionen fra 1997) er det 
forbudt at skabe embryoner i 
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forskningsøjemed.

Or. it

Begrundelse

Der tages udgangspunkt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og 
i denne henvisning til Oviedo-konventionen: Ifølge Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, som den 7. december 2000 proklameredes i Nice, Frankrig, 
gælder der (...) i overensstemmelse med relevante internationale konventioner og 
adfærdskodekser, såsom (...) Europarådets konvention om menneskerettigheder og 
biomedicin, der undertegnedes den 4. april 1997 i Oviedo, samt tillægsprotokollen om forbud 
mod kloning af mennesker, som undertegnedes den 12. januar 1998 i Paris, et udtrykkeligt 
forbud mod racehygiejnisk praksis og reproduktiv kloning, mens embryonforskning ikke 
nævnes specifikt (artikel 3). 

Kilde: Kommissionens interne arbejdsdokument: rapport om forskning i embryonstamceller 
fra mennesker, Bruxelles, 3. april 2003, SEK(2003)0441.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 108
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Grundlag, afsnit 4

Nedenfor beskrives de aktiviteter, der vil 
blive tale om, og som omfatter forskning, 
der er afgørende for opfyldelsen af de 
politiske behov. To strategiske emner, 
nemlig børns sundhed og den aldrende 
befolknings sundhed, vil blive behandlet på 
tværs af de forskellige forskningsaktiviteter. 
Der kan i relevante tilfælde ydes støtte til de 
forskningsdagsordener, der er opstillet af de 
europæiske teknologiplatfome, f.eks. 
platformen for innovativ medicin. For at 
supplere disse og imødekomme nye behov 
for beslutningsstøtte kan der ydes støtte til 
yderligere foranstaltninger, f.eks. inden for 
sundhedspolitiske emner og inden for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Nedenfor beskrives de aktiviteter, der vil 
blive tale om, og som omfatter forskning, 
der er afgørende for opfyldelsen af de 
politiske behov. De strategiske emner, 
nemlig børns sundhed og den aldrende 
befolknings sundhed samt forbedring af 
livskvaliteten ved hjælp af 
rehabiliteringsforskning, vil blive vist 
særlig opmærksomhed på tværs af de 
forskellige forskningsaktiviteter. Der kan i 
relevante tilfælde ydes støtte til de 
forskningsdagsordener, der er opstillet af de 
europæiske teknologiplatfome, f.eks. 
platformen for innovativ medicin. For at 
supplere disse og imødekomme nye behov 
for beslutningsstøtte kan der ydes støtte til 
yderligere foranstaltninger, f.eks. inden for 
sundhedspolitiske emner og inden for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at der i højere grad kommer til at indgå mere livskvalitetsrelateret forskning i 
sundhedsforskningen. Som det har vist sig i forbindelse med forskning under sjette 
rammeprogram, kan ikke alle sundheds- og befolkningsaldringsproblemer løses ved hjælp af 
forskning i gener og medicin. Andre teknologier og værktøjer såsom neurovidenskab, 
rehabiliteringsteknologi, anvendelse af neuropsykologiske testbatterier osv. kan supplere 
kernemedicinske løsninger og give uhyre stor merværdi. Tilgængelighed har også central 
betydning for medicinsk forskning og bør nævnes udtrykkeligt. Kliniske resultater kan gavne 
klinisk praksis, men også ikke-klinisk praksis, dvs. støtte ældres eller patienters integration i 
dagliglivets aktiviteter (f.eks. det at klare sig selvstændigt i hverdagen, at køre bil og købe ind 
på egen hånd osv.). Sådanne fordele bør ikke helt udelukkes fra sundhedsforskningen. 

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 109
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 1 (Bioteknologi, generiske 

værktøjer og teknologier på sundhedsområdet), led 1

– Højkapacitetsforskning. Katalysere 
udviklingen inden for biomedicinsk 
forskning ved at fremme generering, 
standardisering, indsamling og analyse af 
data.

– Højkapacitetsforskning. Katalysere 
udviklingen inden for biomedicinsk 
forskning ved at fremme generering, 
standardisering, indsamling og analyse af 
data sammen med grundforskning i 
neurobiologi og adfærdsbiologi, genetik og 
genomik med sigte på menneskers og dyrs 
sundhed.

Or. en

Begrundelse

Ny forskning har vist, at der er behov for at investere i grundforskning i neurovidenskab, som 
er hjørnestenen for biovidenskab og kendskabet til mennesket.

Ændringsforslag af Peter Liese 

Ændringsforslag 110
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 1 (Bioteknologi, generiske 

værktøjer og teknologier på sundhedsområdet), led 2

– Detektion, diagnose og overvågning. Der 
lægges vægt på non-invasive eller minimalt 
invasive metoder.

– Detektion, diagnose og overvågning. Der 
lægges vægt på non-invasive eller minimalt 
invasive metoder. Diagnostiske værktøjer, 
der er direkte forbundet med behandling, 
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prioriteres.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med genetiske sygdomme, men også i forbindelse med andre sygdomme er der i 
de senere år gjort meget store fremskridt på diagnosticeringsområdet, navnlig som følge af 
DNA-sekvensering. Der er et stort spring mellem diagnose og behandling. For patienten er 
det helt sikkert vigtigt ikke blot at få stillet en diagnose, men også at få behandling. Derfor 
bør forskning, der tager fat på dette problem, prioriteres. 

Ændringsforslag af Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt og Peter 
Liese 

Ændringsforslag 111
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 1 (Bioteknologi, generiske 

værktøjer og teknologier på sundhedsområdet), led 3

– Forudsigelse af behandlingsmetoders 
egnethed, sikkerhed og effektivitet. Udvikle 
og validere biologiske markører, in vivo og
in vitro metoder og modeller, herunder 
simulation, farmakogenomik, 
målretningsmetoder og alternativer til 
dyreforsøg.

– Forudsigelse af behandlingsmetoders 
egnethed, sikkerhed og effektivitet. Udvikle 
og validere biologiske markører, in vitro 
metoder og modeller, herunder simulation, 
farmakogenomik, målretningsmetoder og 
andre alternativer til dyreforsøg, navnlig for 
at erstatte anvendelsen af ikke-
menneskelige primater med alternativer 
hertil.

Or. en

Begrundelse

På baggrund af kravene i protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd og den alvorlige 
bekymring, der i den europæiske offentlighed hersker over dyreforsøg, er det uacceptabelt, at 
EU finansierer udviklingen af in vivo metoder og modeller. I henhold til artikel 23 i Rådets 
direktiv 86/609/EØF og artikel 7, stk. 2, litra a) og b), i Fællesskabets sjette 
handlingsprogram på miljøområdet skal EU udvikle og validere alternativer til dyreforsøg. 
Desuden har Kommissionen og Rådet gentagne gange givet udtryk for deres engagement i 
begrænsning og erstatning af anvendelsen af ikke-menneskelige primater til forskningsformål, 
f.eks. i præamblen til Rådets afgørelse 1999/575/EF om den europæiske konvention om 
beskyttelse af hvirveldyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål. Dette bør 
derfor afspejles i EU's finansiering af aktioner under rammeprogrammet.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 112
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 1 (Bioteknologi, generiske 

værktøjer og teknologier på sundhedsområdet), led 4

– Innovative behandlingsformer og indgreb. 
Konsolidere udviklingen og sikre 
videreudvikling af avancerede 
behandlingsformer og  teknologier, der har 
anvendelsesmuligheder inden for mange 
sygdomme og lidelser.

– Innovative behandlingsformer og indgreb. 
Konsolidere udviklingen og sikre 
videreudvikling af avancerede 
behandlingsformer og  teknologier, der har 
anvendelsesmuligheder inden for mange 
sygdomme og lidelser, herunder hos børn.

Or. fr

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis og Péter Olajos

Ændringsforslag 113
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 2 (Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed), led 2 a (nyt)

– Forskning i menneskets adfærd. Studier 
af mennesket og dets bymiljø samt natur-
og kulturmiljø.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at have kendskab til mennesket, og dets reaktioner på og tilpasning til 
miljøet er afgørende for, at dets adfærd og eventuelle adfærdsforstyrrelser kan vurderes og 
forstås.

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer 

Ændringsforslag 114
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 2 (Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed), led 3

– Translationel forskning i 
infektionssygdomme. Undersøge resistens 
over for antimikrobielle lægemidler, de 
globale trusler fra HIV/AIDS, malaria og 
tuberkulose samt nye epidemier (f.eks. 
SARS og højpatogen influenza).

– Translationel forskning i 
infektionssygdomme. Undersøge resistens 
over for antimikrobielle lægemidler, de 
globale trusler fra HIV/AIDS, malaria og 
tuberkulose og andre oversete sygdomme 
som sovesyge (Human African 
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Trypanosomiasis), Chagas' sygdom, Ulcus 
Buruli, leishmaniasis samt nye epidemier 
(f.eks. SARS og højpatogen influenza).

Or. it

Begrundelse

Mange vigtige infektionssygdomme, som rammer millioner af mennesker i udviklingslandene, 
omhandles ikke i forslaget. De gængse disponible lægemidler til behandling af disse 
fattigdomsbetingede tropesygdomme, såsom Human African Trypanosoniasis, leishmaniasis, 
Chagas' sygdom og Ulcus Buruli, er tit forældede, giftige og vanskelige at håndtere. I 
beslutningen af 19. februar 2004 fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 
påpegedes behovet for at give nye impulser til forskning og udvikling for at finde effektive nye 
former for medicin, der er let at bruge og sendes på markedet i udviklingslandene til en 
rimelig pris.

Ændringsforslag af John Bowis 

Ændringsforslag 115
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 2 (Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed), led 3

– Translationel forskning i 
infektionssygdomme. Undersøge resistens 
over for antimikrobielle lægemidler, de 
globale trusler fra HIV/AIDS, malaria og 
tuberkulose samt nye epidemier (f.eks. 
SARS og højpatogen influenza).

– Translationel forskning i 
infektionssygdomme. Undersøge resistens 
over for antimikrobielle lægemidler, de 
globale trusler fra HIV/AIDS, malaria og 
tuberkulose samt nye epidemier (f.eks. 
SARS og højpatogen influenza) og forsømte 
sygdomme.

Or. en

Begrundelse

Mange af de sygdomme, der hovedsagelig rammer udviklingslandene, forsømmes inden for 
translationel forskning. Forsømte sygdomme bør nævnes specielt, da de ikke er omfattet af 
lægemiddelindustriens forsknings- og udviklingsindsats.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 116
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 2 (Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed), led 4
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– 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: kræft, lunge-, hjerte-
karsygdomme, diabetes/fedme; sjældne 
sygdomme og forsømte sygdomme, såsom 
tuberkulose og malaria; andre kroniske 
sygdomme (f.eks. osteoarthritis og 
gigtlidelser). Udvikle patientorienterede 
strategier, fra forebyggelse til diagnose og 
behandling, herunder klinisk forskning.

Or. nl

Begrundelse

Der skal lægges større vægt på behandling og bekæmpelse af oversete og forsømte 
sygdomme, såsom tuberkulose, malaria, etc.

Ændringsforslag af Peter Liese 

Ændringsforslag 117
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 2 (Omsætning af forskning i 

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

Or. en

Begrundelse

Luftvejssygdomme er hyppigere end diabetes og mange andre sygdomme. Ifølge WHO vil 
tallene stige i de kommende 15 år (Murray, Lopez, 1997).

Ændringsforslag af Marios Matsakis 

Ændringsforslag 118
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 2 (Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed), led 4
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– 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: kræft, hjerte-karsygdomme, 
diabetes/fedme; gigtsygdomme, sjældne 
sygdomme; andre kroniske sygdomme 
(f.eks. osteoarthritis). Udvikle 
patientorienterede strategier, fra 
forebyggelse til diagnose og behandling, 
herunder klinisk forskning.

Or. en

Begrundelse

Forekomsten af gigtsygdomme i verden er meget høj og tegner sig for 40-50 % af alt 
sygefravær på europæiske arbejdspladser. Der er derfor et presserende behov for øget 
forskning i disse sygdomme på europæisk plan.

Ændringsforslag af Adamos Adamou 

Ændringsforslag 119
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 2 (Omsætning af forskning i 

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

Or. en

Begrundelse

Gigtsygdomme er en af hovedårsagerne til sygdomsbyrden i Europa og skønnes at forårsage 
et årligt tab på over 2 % af BNP. Gigtsygdomme er blandt de mest udbredte sygdomme i 
Europa. Ca. en tredjedel af Europas befolkning, eller omkring 100 mio. mennesker, vil på et 
eller andet tidspunkt i deres liv lide af en gigtsygdom. Én ud af fem europæere er i 
langtidsbehandling for gigt og artritis. Det er folk i alle aldre og af begge køn, der er berørt. 
Gigtsygdomme er en af hovedårsagerne til tab af arbejdskapacitet. Gigtsygdomme er den 
almindeligste årsag til arbejdskapacitetsbegrænsende sundhedsproblemer og tegner sig for 
40-50 % af alt sygefravær på arbejdspladsen.
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Ændringsforslag af John Bowis 

Ændringsforslag 120
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 2 (Omsætning af forskning i 

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

Or. en

Begrundelse

Ca. en tredjedel af Europas befolkning, eller omkring 100 mio. mennesker, vil på et eller 
andet tidspunkt i deres liv lide af en gigtsygdom. Gigtsygdomme er den almindeligste årsag til 
arbejdskapacitetsbegrænsende sundhedsproblemer og tegner sig for 40-50 % af alt 
sygefravær på arbejdspladsen. Generelt er gigtsygdomme en af hovedårsagerne til 
sygdomsbyrden i Europa og skønnes at forårsage et årligt tab på over 2 % af BNP. Der er et 
presserende behov for en øget forskningsindsats på europæisk plan for at tackle en af de mest 
bekostelige sygdomsgrupper.

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese og Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 121
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 2 (Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed), led 4 a (nyt)

– Palliativ medicin: smerte- og 
symptombehandling ved endnu 
uhelbredelige sygdomme for at bekæmpe 
patientens symptomer så effektivt som 
muligt.

Or. en

Begrundelse

Mange sygdomme vil være uhelbredelige i de kommende 7-8 år. Også efter udløbet af 
syvende rammeprogam vil mennesker dø af sygdomme. Formålet med palliativ medicin er at 
bekæmpe lidelse, hovedsagelig smerte, men også andre symptomer såsom tørst, kløe og 
kvalme i tilfælde, hvor selve sygdomsårsagen ikke længere kan behandles.
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Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 122
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 3 (Optimering af 

sundhedsydelserne til europæiske borgere), led 1

– Omsætning af kliniske resultater til klinisk 
praksis. Forstå den kliniske 
beslutningsproces, og hvordan resultaterne 
af klinisk forskning kan omsættes til klinisk 
praksis, med fokus på de særlige forhold, der 
gør sig gældende for børn, kvinder og ældre.

– Omsætning af kliniske resultater til klinisk 
praksis. Forstå den kliniske 
beslutningsproces, og hvordan resultaterne 
af klinisk forskning kan omsættes til klinisk 
praksis, med fokus på de særlige forhold, der 
gør sig gældende for børn, kvinder, ældre og 
handicappede.

Or. en

Begrundelse

Sundhedsydelser er ofte ikke udformet tilstrækkelig godt til at sikre, at handicappede har 
behørig adgang til dem. Der forskes ikke nok i, hvorledes sundhedsydelser når ud til sådanne 
ugunstigt stillede grupper, og det må der rettes op på. 

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 123
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 3 (Optimering af 

sundhedsydelserne til europæiske borgere), led 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, herunder 
analyser af befolkningsændringer (f.eks. 
aldring, mobilitet og migration, ændrede 
arbejdsforhold). Sikre, at ugunstigt stillede 
befolkningsgrupper, herunder 
handicappede, har adgang til 
sundhedsydelser. 

Or. en
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Begrundelse

Sundhedsydelser er ofte ikke udformet tilstrækkelig godt til at sikre, at handicappede har 
behørig adgang til dem. Der forskes ikke nok i, hvorledes sundhedsydelser når ud til sådanne 
ugunstigt stillede grupper, og det må der rettes op på.

Ændringsforslag af Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt og Peter 
Liese 

Ændringsforslag 124
Bilag I, del I, Temaer, punkt 1 (Sundhed), Aktiviteter, prik 3 a (ny)

• Alternative teststrategier og metoder, der 
ikke indebærer anvendelse af dyr
– Øget forskning med henblik på udvikling 
og validering af alternativer til dyreforsøg. 
Udvikle og validere alternative 
teststrategier, navnlig metoder uden 
anvendelse af dyr, til afprøvning af 
vacciner til mennesker og dyr, testning af 
toksikologisk og farmaceutisk sikkerhed, og 
forskning på andre områder. Der fokuseres 
navnlig på behovet for at erstatte 
anvendelsen af ikke-menneskelige primater 
med alternativer hertil. 

Or. en

Begrundelse

I henhold til kravene i protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, artikel 23 i Rådets 
direktiv 86/609/EØF og artikel 7, stk. 2, litra a) og b), i Fællesskabets sjette 
handlingsprogram på miljøområdet, skal udvikling og validering af alternative teststrategier, 
navnlig forsøgsmetoder uden anvendelse af dyr, medtages blandt aktiviteterne inden for 
sundhedsforskning og biomedicinsk forskning. 

Ændringsforslag af Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt og Peter 
Liese 

Ændringsforslag 125
Bilag I, del I, Temaer, punkt 2 (Fødevarer, landbrug og bioteknologi), Mål

At opbygge en europæisk videnbaseret 
bioøkonomi ved at bringe videnskab, 
industri og andre parter sammen, udnytte 

At opbygge en europæisk videnbaseret 
bioøkonomi ved at bringe videnskab, 
industri og andre parter sammen, udnytte 
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nye og opdukkende forskningsmuligheder til 
imødekommelse af sociale og økonomiske 
udfordringer: den voksende efterspørgsel 
efter sikrere og bedre fødevarer og 
bæredygtig anvendelse og produktion af 
vedvarende bioressourcer; den voksende 
risiko for epizootiske og zoonotiske 
sygdomme og fødevarerelaterede lidelser; 
truslen mod en bæredygtig og sikker 
landbrugs- og fiskeriproduktion, navnlig 
som følge af klimaændringerne; og den 
stigende efterspørgsel efter fødevarer af høj 
kvalitet, der er fremstillet under 
hensyntagen til dyrevelfærd og de lokale 
landbrugsforhold.

nye og opdukkende forskningsmuligheder til 
imødekommelse af sociale og økonomiske 
udfordringer: den voksende efterspørgsel 
efter sikrere og bedre fødevarer og 
bæredygtig anvendelse og produktion af 
vedvarende bioressourcer; den voksende 
risiko for epizootiske og zoonotiske 
sygdomme og fødevarerelaterede lidelser; 
truslen mod en bæredygtig og sikker 
landbrugs- og fiskeriproduktion, navnlig 
som følge af klimaændringerne; og den 
stigende bekymring med hensyn til dyrs 
velfærd og sundhed i forbindelse med 
fødevareproduktion, navnlig med hensyn til 
husning, avl, opdræt, transport og 
slagtning af dyrene.

Or. en

Begrundelse

Stigende efterspørgsel efter fødevarer af høj kvalitet nævnes allerede i forbindelse med den 
første udfordring, så sidste del af sidste sætning bør indføjes der. For at sikre sikrere og 
sundere fødevarer af højere kvalitet og for at imødegå borgernes bekymringer med hensyn til 
dyrevelfærd og oprindelsen af deres fødevarer, må der forskes mere i produktionssystemers 
indvirkninger på dyrevelfærd og metoder til forbedring af dyrevelfærd i forbindelse med 
fødevareproduktion.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 126
Bilag I, del I, Temaer, punkt 3 (Informations- og kommunikationsteknologi), Grundlag, afsnit

2

De voksende økonomiske og 
samfundsmæssige krav, den fortsatte 
integration af ikt overalt i samfundet og 
behovet for at flytte teknologiens grænser 
yderligere betyder, at dagsordenen for 
forskningen bliver mere og mere 
omfattende. Hvis teknologien skal tættere på 
borgerne og opfylde organisatoriske behov 
er det nødvendigt at skjule dens 
kompleksitet og kun at vise funktioner, når 
der er behov for dem. Endvidere skal 
teknologien gøres yderst enkel at anvende, 

De voksende økonomiske og 
samfundsmæssige krav, den fortsatte 
integration af ikt overalt i samfundet og 
behovet for at flytte teknologiens grænser 
yderligere betyder, at dagsordenen for 
forskningen bliver mere og mere 
omfattende. Hvis teknologien skal tættere på 
borgerne og opfylde organisatoriske behov 
er det nødvendigt at skjule dens 
kompleksitet og kun at vise funktioner, når 
der er behov for dem. Endvidere skal 
teknologien gøres yderst enkel at anvende, 
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lettilgængelig og prismæssigt 
overkommelig, og der skal udvikles nye ikt-
baserede applikationer, løsninger og 
tjenester, som brugerne har tillid til, som er 
pålidelige, og som kan tilpasses til brugernes 
særlige forhold og præferencer. Drevet af 
kravet om mere-for-mindre deltager ikt-
forskerne i et verdensomspændende kapløb 
om at miniaturisere yderligere, få kontrol 
over sammensmeltningen mellem it, 
kommunikations- og medieteknologi og 
sammensmeltningen med andre relevante 
videnskaber og discipliner, og opbygge 
systemer, der er i stand til at lære og udvikle 
sig. Ud af disse forskelligartede bestræbelser 
vokser en ny stribe af teknologier frem. Ikt-
forskningen vil også trække på en bredere 
vifte af videnskabelige og teknologiske 
discipliner, herunder biovidenskab, 
psykologi, pædagogik, kognitiv videnskab 
og samfundsvidenskab.

lettilgængelig, prismæssigt overkommelig
og tilgængelig for alle, herunder 
handicappede, og der skal udvikles nye ikt-
baserede applikationer, løsninger og 
tjenester, som brugerne har tillid til, som er 
pålidelige, og som kan tilpasses til brugernes 
særlige forhold og præferencer. Drevet af 
kravet om mere-for-mindre deltager ikt-
forskerne i et verdensomspændende kapløb 
om at miniaturisere yderligere, få kontrol 
over sammensmeltningen mellem it, 
kommunikations- og medieteknologi og 
sammensmeltningen med andre relevante 
videnskaber og discipliner, og opbygge 
systemer, der er i stand til at lære og udvikle 
sig. Ud af disse forskelligartede bestræbelser 
vokser en ny stribe af teknologier frem. Ikt-
forskningen vil også trække på en bredere 
vifte af videnskabelige og teknologiske 
discipliner, herunder biovidenskab, 
psykologi, pædagogik, kognitiv videnskab 
og samfundsvidenskab.

Or. en

Begrundelse

For at nå Lissabon-målsætningen om social inddragelse af ugunstigt stillede grupper er det 
absolut nødvendigt, at handicappede har adgang til informationssamfundet. I denne 
henseende mener Det Europæiske Handicapforum, at rammeprogrammet må benytte en 
dobbelt tilgang, som dels omfatter princippet om hjælpeteknologier, dels princippet om 
design for alle.

I betragtning af den hurtige innovation og ændring på dette område er det afgørende, at 
handicappedes perspektiv og input integreres horisontalt på tværs af hovedparten af 
informationssamfundsprojekter, både for så vidt angår ikt-innovationer til varer/udstyr og 
tjenester og for så vidt angår samspillet mellem hjælpeteknologier og universelt design.

Ændringsforslag af Edite Estrela 

Ændringsforslag 127
Bilag I, del I, Temaer, punkt 3, Informations- og kommunikationsteknologi, Grundlag, afsnit

4
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Forskningsaktiviteterne inden for ikt vil 
blive nøje koordineret med politiske tiltag 
for at udbrede brugen af ikt og med 
reguleringsforanstaltninger som led i en 
omfattende helhedsstrategi. Prioriteringen af 
emner er sket efter vidtrækkende høringer, 
herunder bidrag fra en række europæiske 
teknologiplatforme og erhvervsinitiativer på 
områder som nanoelektronik, indlejrede 
systemer, mobilkommunikation, 
elektroniske medier, robotteknologi og 
software, tjenester og Grid-net.

Forskningsaktiviteterne inden for ikt vil 
blive nøje koordineret med politiske tiltag 
for at udbrede brugen af ikt og med 
reguleringsforanstaltninger som led i en 
omfattende helhedsstrategi. Prioriteringen af 
emner er sket efter vidtrækkende høringer, 
herunder bidrag fra en række europæiske 
teknologiplatforme og erhvervsinitiativer på 
områder som nanoelektronik, indlejrede 
systemer, mobilkommunikation, 
elektroniske medier, robotteknologi og 
software, tjenester og Grid-net samt de 
respektive infrastrukturer, der kan styrke 
den europæiske kapacitet inden for 
superavanceret databehandling (GEANT 
og GRID).

Or. pt

Begrundelse

Der bør uden diskussion ydes støtte til GEANT, højhastighedsnet og GRID-teknologi, da de 
udgør en stor succes i den forskning, der finansieres af rammeprogrammerne, og i øjeblikket 
er førende inden for ikt på verdensplan. Denne førende stilling må ikke sættes på spil.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 128
Bilag I, del I, Temaer, punkt 3 (Informations- og kommunikationsteknologi), Aktiviteter, 

Anvendelsesforskning, led 1

– Ikt, der opfylder samfundsmæssige behov: 
Nye systemer og tjenester inden for områder 
af almen interesse, der giver øget kvalitet, 
effektivitet, adgang og integration i 
samfundet; brugervenlige applikationer, 
integration af nye teknologi og nye 
initiativer såsom intelligente omgivelser.

– Ikt, der opfylder samfundsmæssige behov: 
Nye systemer og tjenester inden for områder 
af almen interesse, der giver øget kvalitet, 
effektivitet, adgang og integration i 
samfundet, navnlig for så vidt angår 
ugunstigt stillede grupper, herunder ikt-
tilgængelighed for handicappede; 
brugervenlige applikationer, integration af 
nye teknologi og nye initiativer såsom 
intelligente omgivelser.

Or. en
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Begrundelse

For at nå Lissabon-målsætningen om social inddragelse af ugunstigt stillede grupper er det 
absolut nødvendigt, at handicappede har adgang til informationssamfundet. I denne 
henseende mener Det Europæiske Handicapforum, at rammeprogrammet må benytte en 
dobbelt tilgang, som dels omfatter princippet om hjælpeteknologier, dels princippet om 
design for alle.

I betragtning af den hurtige innovation og ændring på dette område er det afgørende, at 
handicappedes perspektiv og input integreres horisontalt på tværs af hovedparten af 
informationssamfundsprojekter, både for så vidt angår ikt-innovationer til varer/udstyr og 
tjenester og for så vidt angår samspillet mellem hjælpeteknologier og universelt design.

Ændringsforslag af Edite Estrela 

Ændringsforslag 129
Bilag I, del I, Temaer, punkt 6, Miljø (herunder klimaændringer), • Klimaændringer, 

forurening og risici, led 1

– Miljøbelastninger og klima: Klimaets og 
jordsystemets funktionsmåder; tilpasnings  
og afbødningsforanstaltninger; luft-, jord- og 
vandforurening; ændringer i atmosfærens 
sammensætning og vandkredsløbet; 
samspillet mellem klimaet, jordoverfladen 
og havene; virkninger på biodiversiteten og 
økosystemerne.

– Miljøbelastninger og klima: undersøgelse 
af den tidligere klimaudvikling 
("palæoklimaet)"; klimaets og 
jordsystemets funktionsmåder; tilpasnings  
og afbødningsforanstaltninger; luft-, jord- og 
vandforurening; ændringer i atmosfærens 
sammensætning og vandkredsløbet; 
samspillet mellem klimaet, jordoverfladen 
og havene; virkninger på biodiversiteten og 
økosystemerne.

Or. pt

Begrundelse

Undersøgelse af fortidens klimatiske parametre er af største betydning for forståelsen af 
nutidens klimaændringer og giver mulighed for at påvise, hvad der skyldes menneskelig 
aktivitet, og hvad der skyldes naturlige udsving.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines 

Ændringsforslag 130
Bilag I, del I, Temaer, punkt 6 (Miljø (herunder klimaændringer)), Aktiviteter, 

Klimaændringer, forurening og risici, led 1

– Miljøbelastninger og klima: Klimaets og – Miljøbelastninger og klima: Klimaets og 
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jordsystemets funktionsmåder; tilpasnings-
og afbødningsforanstaltninger; luft-, jord- og 
vandforurening; ændringer i atmosfærens 
sammensætning og vandkredsløbet; 
samspillet mellem klimaet, jordoverfladen 
og havene; virkninger på biodiversiteten og 
økosystemerne.

jordsystemets funktionsmåder; årsager til 
klimaændringer, tilpasnings- og 
afbødningsforanstaltninger; luft-, jord- og 
vandforurening; ændringer i atmosfærens 
sammensætning og vandkredsløbet; 
samspillet mellem klimaet, jordoverfladen 
og havene; samspillet mellem landbrug og 
klimaændringer; virkninger på 
biodiversiteten og økosystemerne.

Or. es

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at uddybe det videnskabelige kendskab til, hvilken rolle dyrkede 
arealer ved klimaændringer spiller for jordens kulstofbinding.

Ændringsforslag af Chris Davies, Satu Hassi, Dagmar Roth-Behrendt og Peter Liese 

Ændringsforslag 131
Bilag I, del I, Temaer, punkt 6 (Miljø (herunder klimaændringer)), Aktiviteter, 

Klimaændringer, forurening og risici, led 2

– Miljø og sundhed: Samspillet mellem 
miljøbelastning og sundhed, herunder 
identifikation af kilder, sammenhæng med 
det indendørs miljø, virkninger og nye 
risikofaktorer; metoder til integreret 
risikovurdering af giftige stoffer, herunder 
alternativer til dyreforsøg; kvantificering og 
cost/benefit-analyse af miljøbetingede 
sundhedsrisici og indikatorer til brug for 
forebyggelsesstrategier.

– Miljø og sundhed: Samspillet mellem 
miljøbelastning og sundhed, herunder 
identifikation af kilder, sammenhæng med 
det indendørs miljø, virkninger og nye 
risikofaktorer; metoder, der ikke indebærer
anvendelse af dyr, til integreret 
risikovurdering af giftige stoffer; 
kvantificering og cost/benefit-analyse af 
miljøbetingede sundhedsrisici og indikatorer 
til brug for forebyggelsesstrategier.

Or. en

Begrundelse

På baggrund af kravene i protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, den alvorlige 
bekymring, der i Europa hersker med hensyn til dyreforsøg, og den i den forslåede EU-
forordning om kemikalier fastsatte målsætning om fremme af forsøgsmetoder, der ikke 
indebærer anvendelse af dyr, er det uacceptabelt, at EU finansierer udvikling og anvendelse 
af nye in vivo metoder til toksicitetstestning. I henhold til artikel 23 i Rådets direktiv 
86/609/EØF og artikel 7, stk. 2, litra a) og b), i Fællesskabets sjette handlingsprogram på 
miljøområdet skal dyreforsøg erstattes med alternativer hertil.
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Ændringsforslag af Edite Estrela 

Ændringsforslag 132
Bilag I, del I, Temaer, punkt 6, Miljø (herunder klimaændringer), • Klimaændringer, 

forurening og risici, led 3

– Naturkatastrofer: Bedre forudsigelse og 
integrerede fare-, sårbarheds- og 
risikovurderinger af geologisk betingede 
katastrofer (f.eks. jordskælv, vulkaner og 
tsunamier) og klimabetingede katastrofer 
(f.eks. storme og oversvømmelser); udvikle 
varslingssystemer og forbedre forebyggelses  
og afbødningsstrategier.

– Naturkatastrofer: Bedre forudsigelse og 
integrerede fare-, sårbarheds- og 
risikovurderinger af geologisk betingede 
katastrofer (f.eks. jordskælv, vulkaner og 
tsunamier) og klimabetingede katastrofer 
(f.eks. storme, tørke og oversvømmelser); 
udvikle varslingssystemer og forbedre 
forebyggelses  og afbødningsstrategier.

Or. pt

Begrundelse

I betragtning af jordens opvarmning er det af største betydning at støtte forskning i,  hvordan 
tørke forebygges, og hvordan virkningerne af tørke kan dæmpes.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines 

Ændringsforslag 133
Bilag I, del I, Temaer, punkt 6 (Miljø (herunder klimaændringer)), Aktiviteter, 

Klimaændringer, forurening og risici, led 3

– Naturkatastrofer: Bedre forudsigelse og 
integrerede fare-, sårbarheds- og 
risikovurderinger af geologisk betingede 
katastrofer (f.eks. jordskælv, vulkaner og 
tsunamier) og klimabetingede katastrofer
(f.eks. storme og oversvømmelser); udvikle 
varslingssystemer og forbedre 
forebyggelses- og afbødningsstrategier.

– Naturkatastrofer: Bedre forudsigelse og 
integrerede fare-, sårbarheds- og 
risikovurderinger af geologisk betingede 
katastrofer (f.eks. jordskælv, vulkaner og 
tsunamier) og klimabetingede katastrofer 
(f.eks. storme og oversvømmelser); udvikle 
varslingssystemer og forbedre strategier til 
forebyggelse, afbødning og vurdering af de 
samfundsøkonomiske følger for de berørte 
områder.

Or. es

Begrundelse

En af de vigtigste opgaver i forbindelse med naturkatastrofer er at vurdere disses følger for 
den økonomiske aktivitets fortsættelse og dermed menneskenes sociale velstand. Øget viden 
om naturkatastrofer har kun mening, hvis den fører til en bedre beskyttelse af de berørte 
områder.
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Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines 

Ændringsforslag 134
Bilag I, del I, Temaer, punkt 6 (Miljø (herunder klimaændringer)), Aktiviteter, Bæredygtig 

ressourceforvaltning, led 1

– Bevaring og bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer og menneskeskabte 
ressourcer: økosystemer; forvaltning af 
vandressourcerne; affaldshåndtering og 
affaldsforebyggelse; beskyttelse og 
forvaltning af biodiversiteten, 
jordbundsbeskyttelse, beskyttelse af 
havbund og kystområder, metoder til 
bekæmpelse af ørkendannelse og 
jordforringelse; skovforvaltning; bæredygtig 
forvaltning og planlægning af bymiljøet, 
dataforvaltning og informationstjenester; 
vurdering og fremsyn i tilknytning til 
naturlige processer.

– Bevaring og bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer og menneskeskabte 
ressourcer: økosystemer; forvaltning af 
vandressourcerne; affaldshåndtering og 
affaldsforebyggelse; beskyttelse og 
forvaltning af biodiversiteten, 
jordbundsbeskyttelse, beskyttelse af 
havbund og kystområder, metoder til 
bekæmpelse af ørkendannelse og 
jordforringelse; landskabsbevaring; 
skovforvaltning; bæredygtig forvaltning og 
planlægning af bymiljøet, historiske 
ressourcer og kulturarv, dataforvaltning og 
informationstjenester; vurdering og fremsyn 
i tilknytning til naturlige processer; kriterier 
for konsekvensvurdering af byudvikling og 
landbrugspolitik.

Or. en

Begrundelse

Både miljøundersøgelser og de heraf følgende politikker må være baseret på en holistisk 
indfaldsvinkel.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 135
Bilag I, del I, Temaer, punkt 6 (Miljø (herunder klimaændringer)), Aktiviteter, 

Miljøteknologi, led 1

– Miljøteknologi til observation, 
forebyggelse, afbødning, tilpasning, 
udbedring af miljøskader og genoprettelse af 
det naturlige og det menneskeskabte miljø: i 
tilknytning til vand, klima, luft, hav, 
bymiljøet og det rurale miljø, jordbund, 
affaldsbehandling og genanvendelse, renere 
produktionsprocesser, kemikaliesikkerhed,

– Miljøteknologi til observation, simulering,
forebyggelse, afbødning, tilpasning, 
udbedring af miljøskader og genoprettelse af 
det naturlige og det menneskeskabte miljø: i 
tilknytning til vand, klima, luft, hav, 
bymiljøet og det rurale miljø, jordbund, 
affaldsbehandling og genanvendelse, renere 
produktionsprocesser, kemikaliesikkerhed.
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beskyttelse af kulturarven og af 
bygningsværker.

Or. en

Begrundelse

Simulering (både mikro- og makrosimulering) er et vigtigt forskningsværktøj inden for 
miljøløsningsdesign og opstilling af problemprognoser.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 136
Bilag I, del I, Temaer, punkt 6 (Miljø (herunder klimaændringer)), Aktiviteter, 

Miljøteknologi, led 1 a (nyt)

– Beskyttelse, bevarelse og berigelse af 
kulturarv, herunder menneskers habitat: 
bedre vurdering af skader på kulturarven, 
udvikling af innovative bevaringsstrategier, 
fremme af integrationen af kulturarv i 
bymiljøet.

Or. en

Begrundelse

Allerede udviklede miljøteknologier i forbindelse med kulturforskning er blevet anvendt på 
andre områder.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 137
Bilag I, del I, Temaer, punkt 6 (Miljø (herunder klimaændringer)), Aktiviteter, 

Miljøteknologi, led 2

– Teknologivurdering, verifikation og 
afprøvning: Metoder og værktøjer til 
miljørisiko og livscyklusvurdering af 
processer, teknologier og produkter; støtte til 
europæiske teknologiplatforme for 
bæredygtig kemi, vandforsyning og sanitet; 
de videnskabelige og teknologiske aspekter 
ved et fremtidigt europæisk program for 
verifikation og afprøvning af miljøteknologi.

– Teknologivurdering, verifikation og 
afprøvning: Metoder og værktøjer til 
miljørisiko og livscyklusvurdering af 
processer, teknologier og produkter; støtte til 
europæiske teknologiplatforme for 
bæredygtig kemi, skovteknologi, 
vandforsyning og sanitet; de videnskabelige 
og teknologiske aspekter ved et fremtidigt 
europæisk program for simulering, 
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verifikation og afprøvning af miljøteknologi.

Or. en

Begrundelse

Simulering (både mikro- og makrosimulering) er et vigtigt forskningsværktøj inden for 
miljøløsningsdesign og opstilling af problemprognoser.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines 

Ændringsforslag 138
Bilag I, del I, Temaer, punkt 6 (Miljø (herunder klimaændringer)), Aktiviteter, 

Miljøteknologi, led 2

Teknologivurdering, -verifikation og 
-afprøvning: Metoder og værktøjer til 
miljørisiko- og livscyklusvurdering af 
processer, teknologier og produkter; støtte til 
europæiske teknologiplatforme for 
bæredygtig kemi, vandforsyning og sanitet; 
de videnskabelige og teknologiske aspekter 
ved et fremtidigt europæisk program for 
verifikation og afprøvning af miljøteknologi.

Teknologivurdering, -verifikation og 
-afprøvning: Metoder og værktøjer til 
miljørisiko- og livscyklusvurdering af 
processer, teknologier og produkter; støtte til 
europæiske teknologiplatforme for 
bæredygtig kemi, vandforsyning og sanitet; 
de videnskabelige og teknologiske aspekter 
ved et fremtidigt europæisk program for 
verifikation og afprøvning af miljøteknologi; 
evaluering og indvirkning af teknologier til 
afsaltning af havvand og jord.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget fremhæver nødvendigheden af at se nærmere på kendetegnene ved 
afsaltning af havvand, som er en lovende teknologi med fordele og ulemper.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines 

Ændringsforslag 139
Bilag I, del I, Temaer, punkt 6 (Miljø (herunder klimaændringer)), Aktiviteter, 

Miljøteknologi, led 2a (nyt)

– Matematiske metoder til økonomisk 
vurdering af forurenende emissioner: 
udvikling af modeller for økonomisk 
værdisættelse af forurenende gasser samt 
miljøregnskaber.
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Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at uddybe udviklingen af matematiske modeller, ud fra hvilke man fremover 
kan værdisætte forureningen, så den i miljøregnskabet kan udtrykkes i en fælles værdienhed, 
og derefter udvikle andre instrumenter.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 140
Bilag I, del I, Temaer, punkt 6 (Miljø (herunder klimaændringer)), Aktiviteter, Biodiversitet 

(nyt)

Biodiversitet
Bæredygtig beskyttelse og forvaltning af 
biodiversiteten, vurdering af og prognoser 
for mellem- og langsigtede tendenser; 
vurdering af miljømæssige, økonomiske og 
sociale følger af ændringer i biodiversiteten 
samt samspillet mellem samfund og 
biodiversitet.

Or. fr

Begrundelse

Millenniumvurderingen af vort økosystem har klart vist, at biodiversitet er gået tabt, og at det 
må være en følge af den nuværende dårlige forvaltning. Dette tab af biodiversitet er af et 
omfang, der aldrig nogensiden har været nået i menneskets historie, og kræver en betydelig 
europæisk forskningsindsats.

Internationale forpligtelser som De Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer og Kyoto-protokollen eller også De Forenede Nationers konvention om 
biologisk mangfoldighed skaber store forskningsbehov på biodiversitetsområdet.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 141
Bilag I, del I, Temaer, punkt 6 (Miljø (herunder klimaændringer)), Aktiviteter, Biodiversitet 

(nyt)

Biodiversitet
Bæredygtig beskyttelse, genoprettelse og 
forvaltning af biodiversiteten, vurdering af 
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og prognoser for mellem- og langsigtede 
tendenser, herunder foranstaltninger til 
beskyttelse, genoprettelse og forvaltning af 
biodiversiteten; vurdering af miljømæssige, 
økonomiske og sociale følger af ændringer 
i biodiversiteten samt samspillet mellem 
samfund og biodiversitet.

Or. fr

Begrundelse

Mange undersøgelser har klart understreget, at biodiversitet er gået tabt, hvilket kommer til 
udtryk i de stadig voksende trusler om udryddelse af dyre- og plantearter. Årsagen hertil må 
være ikke blot dårlig forvaltning, men især de mange former for forurening, som menneskets 
aktiviteter fremkalder. Dette tab af biodiversitet har nået et omfang uden præcedens i 
menneskets historie, hvorfor det kræver en betydelig europæisk forskningsindsats.

Internationale forpligtelser, som såvel EU som dens medlemsstater har påtaget sig, såsom De 
Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og Kyoto-protokollen eller også 
De Forenede Nationers konvention om biologisk mangfoldighed, etc., skaber store 
forskningsbehov på biodiversitetsområdet.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 142
Bilag I, del I, Temaer, punkt 7 (Transport (herunder luftfartsteknik)), Mål 

At udnytte de teknologiske fremskridt til at 
udvikle integrerede, grønnere og mere 
intelligente paneuropæiske 
transportsystemer til gavn for borgerne og 
samfundet som helhed, under hensyntagen 
til miljøet og naturressourcerne; at sikre og 
videreudvikle den førende rolle, de 
europæiske virksomheder har opnået på det 
globale marked.

At udnytte de teknologiske fremskridt til at 
udvikle integrerede, grønnere og mere 
intelligente paneuropæiske 
transportsystemer, som er tilgængelige for 
handicappede, til gavn for alle borgere og 
samfundet som helhed, under hensyntagen 
til miljøet og naturressourcerne; at sikre og 
videreudvikle den førende rolle, de 
europæiske virksomheder har opnået på det 
globale marked.

Or. en

Begrundelse

Handicappedes adgang til de almindelige transportformer tillægges central betydning i de 
fleste medlemsstaters transportpolitik.  Europæiske forsknings- og udviklingsinitiativer kan 
støtte udviklingen på dette område, f.eks. gennem forelæggelse af komparative data, 
undersøgelser af cost-benefit-forholdet i forbindelse med tilgængelig transport, herunder de 
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bredere samfundsmæssige følgevirkninger, og bedre og innovative løsninger for så vidt angår 
tilgængeligt design. 

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 143
Bilag I, del I, Temaer, punkt 7 (Transport (herunder luftfartsteknik)), Grundlag, afsnit 3 

De europæiske teknologiplatformes 
forskningsdagsordener bekræfter, at der må 
anlægges et nyt helhedsperspektiv på 
transportsystemet, som tager samspillet 
mellem køretøjer, transportnet og 
anvendelsen af trafikforbindelser i 
betragtning, og som kun kan udvikles på 
europæisk plan. FTU-omkostningerne på 
alle disse områder vokser stærkt, og 
samarbejde på EU-plan er en absolut 
forudsætning for, at der kan skabes en 
“kritisk masse” af forskellige FTU-
leverandører, så vi kan løse de vidtrækkende 
og tværfaglige opgaver på en 
omkostningseffektiv måde og tage de 
politiske, teknologiske og 
samfundsøkonomiske udfordringer op, f.eks. 
fremtidens “rene og sikre bil”, 
sammenkoblingsmuligheder og 
intermodalitet med særligt fokus på 
jernbanetransporten, overkommelige priser, 
sikkerhed, kapacitet og miljøkonsekvenser i 
et udvidet EU. For gennemførelsen af den 
europæiske politik er det endvidere vigtigt, 
at der udvikles teknologier til støtte for 
Galileo-systemet og dets applikationer.

De europæiske teknologiplatformes 
forskningsdagsordener bekræfter, at der må 
anlægges et nyt helhedsperspektiv på 
transportsystemet, som tager samspillet 
mellem køretøjer, transportnet og 
anvendelsen af trafikforbindelser i 
betragtning, og som kun kan udvikles på 
europæisk plan. FTU-omkostningerne på 
alle disse områder vokser stærkt, og 
samarbejde på EU-plan er en absolut 
forudsætning for, at der kan skabes en 
“kritisk masse” af forskellige FTU-
leverandører, så vi kan løse de vidtrækkende 
og tværfaglige opgaver på en 
omkostningseffektiv måde og tage de 
politiske, teknologiske og 
samfundsøkonomiske udfordringer op, f.eks. 
fremtidens “rene og sikre bil”, 
sammenkoblingsmuligheder og 
intermodalitet (herunder, med hensyn til 
køretøjer, infrastrukturer og oplysninger, 
der er tilgængelige for handicappede) med 
særligt fokus på vej- og 
jernbanetransporten, overkommelige priser, 
sikkerhed, kapacitet og miljøkonsekvenser i 
et udvidet EU. Forskningsstøtten vil også 
blive brugt til at finde nye og bedre 
løsninger for så vidt angår 
transportinfrastrukturer og køretøjer, der 
er fuldt tilgængelige for handicappede og 
samtidig gavner ældre mennesker og 
transportbrugere generelt. For 
gennemførelsen af den europæiske politik er 
det endvidere vigtigt, at der udvikles 
teknologier til støtte for Galileo-systemet og 
dets applikationer.

Or. en
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Begrundelse

Vejtransport tegner sig stadig for størstedelen af transporten og bør ikke forsømmes, navnlig 
ikke for så vidt angår offentlig transport. Handicappedes adgang til de almindelige 
transportformer tillægges central betydning i de fleste medlemsstaters transportpolitik.  
Europæiske forsknings- og udviklingsinitiativer kan støtte udviklingen på dette område, f.eks. 
gennem forelæggelse af komparative data, undersøgelser af cost-benefit-forholdet i 
forbindelse med tilgængelig transport, herunder de bredere samfundsmæssige 
følgevirkninger, og bedre og innovative løsninger for så vidt angår tilgængeligt design.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 144
Bilag I, del I, Temaer, punkt 7 (Transport (herunder luftfartsteknik)), Aktiviteter, 

Luftfartsteknik og lufttransport, led 3

– Bedre kundetilfredshed og –sikkerhed: 
forbedring af passagerernes komfort, 
innovative tjenester under flyvningen og 
mere effektiv passagerhåndtering; 
forbedring af samtlige sikkerhedsaspekter 
ved lufttransport; større udvalg af fly, fra 
store (wide body) til små fly.

– Bedre kundetilfredshed og –sikkerhed: 
forbedring af passagerernes komfort, 
innovative tjenester under flyvningen og 
mere effektiv passagerhåndtering for så vidt 
angår alle passagerer, herunder 
handicappede; forbedring af samtlige 
sikkerhedsaspekter ved lufttransport; større 
udvalg af fly, fra store (wide body) til små 
fly, og, med hensyn til handicappedes 
adgang til fly, et bedre design, som skal 
udvikles i samarbejde med handicappedes 
repræsentative organisationer.

Or. en

Begrundelse

Handicappedes adgang til de almindelige transportformer tillægges central betydning i de 
fleste medlemsstaters transportpolitik.  Europæiske forsknings- og udviklingsinitiativer kan 
støtte udviklingen på dette område, f.eks. gennem forelæggelse af komparative data, 
undersøgelser af cost-benefit-forholdet i forbindelse med tilgængelig transport, herunder de 
bredere samfundsmæssige følgevirkninger, og bedre og innovative løsninger for så vidt angår 
tilgængeligt design.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 145
Bilag I, del I, Temaer, punkt 7 (Transport (herunder luftfartsteknik)), Aktiviteter, 

Luftfartsteknik og lufttransport, led 6
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– Banebrydende forskning med sigte på 
morgendagens lufttransport: løsning af 
luftfartens langsigtede udfordringer med 
mere gennemgribende, miljøeffektive og 
innovative teknologikombinationer, som vil 
kunne betyde reelle fremskridt inden for 
lufttransporten.

– Banebrydende forskning med sigte på 
morgendagens lufttransport: løsning af 
luftfartens langsigtede udfordringer med 
mere gennemgribende, miljøeffektive og 
innovative teknologikombinationer, 
herunder med hensyn til adgang for 
handicappede, som vil kunne betyde reelle 
fremskridt inden for lufttransporten.

Or. en

Begrundelse

Handicappedes adgang til de almindelige transportformer tillægges central betydning i de 
fleste medlemsstaters transportpolitik.  Europæiske forsknings- og udviklingsinitiativer kan 
støtte udviklingen på dette område, f.eks. gennem forelæggelse af komparative data, 
undersøgelser af cost-benefit-forholdet i forbindelse med tilgængelig transport, herunder de 
bredere samfundsmæssige følgevirkninger, og bedre og innovative løsninger for så vidt angår 
tilgængeligt design.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 146
Bilag I, del I, Temaer, punkt 7 (Transport (herunder luftfartsteknik)), Aktiviteter, 

Overfladetransport (bane, vej og skib), led 3

– Sikring af bæredygtig trafik i byområder: 
innovative organisationsformer, herunder 
rene og sikre biler, og miljørene 
transportmidler, nye kollektive 
transportformer og rationalisering af 
individuel transport, 
kommunikationsinfrastruktur, integreret by-
og trafikplanlægning.

– Sikring af bæredygtig trafik i byområder: 
innovative organisationsformer, herunder 
rene og sikre biler, og miljørene 
transportmidler, bedre og innovative 
løsninger med hensyn til handicappedes 
adgang til transportmidler og 
transportinfrastrukturer, kollektive 
transportformer og rationalisering af 
individuel transport, 
kommunikationsinfrastruktur, integreret by-
og trafikplanlægning.

Or. en

Begrundelse

Handicappedes adgang til de almindelige transportformer tillægges central betydning i de 
fleste medlemsstaters transportpolitik.  Europæiske forsknings- og udviklingsinitiativer kan 
støtte udviklingen på dette område, f.eks. gennem forelæggelse af komparative data, 
undersøgelser af cost-benefit-forholdet i forbindelse med tilgængelig transport, herunder de 
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bredere samfundsmæssige følgevirkninger, og bedre og innovative løsninger for så vidt angår 
tilgængeligt design.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 147
Bilag I, del I, Temaer, punkt 7 (Transport (herunder luftfartsteknik)), Aktiviteter, 

Overfladetransport (bane, vej og skib), led 4

– Forbedring af sikkerhed og sikring: 
forbedring af sikkerhed og sikring, som en 
integrerende del af transportsystemet, for 
førere, passagerer, mandskab, cyklister og 
fodgængere, ved konstruktionen af køretøjer 
og skibe og inden for transportsystemet som 
helhed.

– Forbedring af sikkerhed og sikring: 
forbedring af sikkerhed og sikring, som en 
integrerende del af transportsystemet, for 
førere, passagerer, mandskab, cyklister og 
fodgængere, ved konstruktionen og 
betjeningen af køretøjer og skibe og inden 
for transportsystemet som helhed, herunder 
behørig bruger- og tredjepartsuddannelse.

Or. en

Begrundelse

Inden for rammerne af forskning i overfladetransport må der også ydes støtte til uddannelse 
og betjening. Selv de bedst designede systemer kræver, at støtten til uddannelse og betjening 
bruges effektivt. Navnlig sikkerhed og sikring er snævert forbundet med uddannelse, og dette 
forhold bør ikke forsømmes.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 148
Bilag I, del I, Temaer, punkt 8 (Samfundsøkonomi og humaniora), Aktiviteter, Vigtige 

tendenser i samfundet og deres følgevirkninger

• Vigtige tendenser i samfundet og deres 
følgevirkninger: f.eks. demografiske 
forandringer i form af aldrende befolkninger 
og migration; livsstil, arbejde, familier, 
kønspolitiske spørgsmål, sundhed og 
livskvalitet; kriminalitet; erhvervslivets rolle 
i samfundet og befolkningsdiversitet, 
samspillet mellem forskellige kulturer samt 
spørgsmål om beskyttelse af grundlæggende 
rettigheder og bekæmpelse af racisme og 
intolerance.

• Vigtige tendenser i samfundet og deres 
følgevirkninger: f.eks. demografiske 
forandringer i form af aldrende befolkninger 
og migration; livsstil, arbejde, familier, 
kønspolitiske spørgsmål, sundhed og 
livskvalitet; kriminalitet; situationen og 
livskvaliteten for handicappede, navnlig 
situationen for handicappede med 
komplekse afhængighedsbehov og 
handicappede, som bor på institutioner i 
Europa, og status for ordningerne for 
selvstændige boliger til handicappede i de 
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forskellige europæiske lande; erhvervslivets 
rolle i samfundet og befolkningsdiversitet, 
samspillet mellem forskellige kulturer samt 
spørgsmål om beskyttelse af grundlæggende 
rettigheder og bekæmpelse af racisme,
intolerance og alle former for 
forskelsbehandling.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til livskvalitetsinitiativer er der et stort behov for at stille støtte til rådighed til 
omfattende og grundige undersøgelser af situationen for handicappede, som bor på 
institutioner i Europa. Det fremgår af en indledende undersøgelse, som for nylig er fortaget 
inden for rammerne af et initiativ finansieret af Kommissionen, at der kun findes lidt 
oplysningsmateriale om europæiske institutioner med boliger til handicappede og de 
tjenesteydelser, som disse tilbyder de handicappede. Det hedder i den endelige rapport om 
det pågældende projekt, at der er behov for yderligere undersøgelser på dette område, og at 
spørgsmålet må tages op inden for Den Europæiske Unions fremtidige forskningsramme. 

Desuden er der brug for langt mere forskning med henblik på tilvejebringelse af komparative 
data for tilbuddene i de forskellige medlemsstater og tiltrædelseslande for så vidt angår 
personlige støtteordninger for handicappede, direkte betalingsordninger og centre med 
selvstændige boliger for handicappede. Der kræves også forskning til vurdering af de 
muligheder, handicappede og deres familier har for frit at vælge mellem enten at bo 
selvstændigt og have adgang til personlige støtteordninger eller at modtage støtte inden for 
rammerne af den pleje, der tilbydes på institutioner med handicapboliger.      

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 149
Bilag I, del I, Temaer, punkt 9 a (Oprettelse af en udvekslingsplatform for opfindere og 

erhvervsdrivende) (nyt) 

9a. Oprettelse af en udvekslingsplatform 
for opfindere og erhvervsdrivende
Mål
At fremme kontaktflader mellem forskning 
og industriprocesser
Grundlag
I Den Europæiske Union finder vi mange 
eksempler på ikke-fuldført innovation, som 
europæiske forskere eller iværksættere har 
frembragt. Af strukturelle årsager, på 
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grund af omkostningerne eller af helt 
andre grunde råder opfinderne ikke over 
midler til at udvikle deres idé yderligere. 
Her drejer det sig om et virkeligt spild, for 
temmelig ofte ved de ikke, hvem de skal 
henvende sig til for at lade deres arbejde 
indgå i en struktur, som ville kunne 
indarbejde det i en mere omfattende 
forskning eller endog gøre det klart til 
konkret industriel anvendelse. Den 
Europæiske Union bør fremme dette 
nødvendige samspil mellem opfindere og 
erhvervsdrivende.
Aktiviteter
- Etablering af en fælles europæisk base 
for udbud og efterspørgsel.
- Forvaltning og overvågning af disse 
kontaktfladers etablering.

Or. fr

Ændringsforslag af Edite Estrela 

Ændringsforslag 150
Bilag I, del II, Ideer, Aktiviteter, afsnit 2

EU’s aktiviteter inden for frontlinjeforskning 
vil blive forvaltet af et europæisk 
forskningsråd, bestående af et videnskabeligt 
råd, der støttes af en specifik struktur for 
gennemførelsen.

EU’s aktiviteter inden for frontlinjeforskning 
vil blive forvaltet af et europæisk 
forskningsråd, bestående af et videnskabeligt 
råd, der oprettes i overensstemmelse med 
artikel 171 i traktaten.

Or. pt

Begrundelse

Oprettelsen af det europæiske forskningsråd bør baseres på artikel 171 i traktaten, som er det 
eneste retsgrundlag, der kan sikre rådet videnskabelig selvstyre og uafhængighed. 
Kommissionens forslag om at skabe en specifik struktur for gennemførelsen er en 
bureaukratisk løsning, der ikke bidrager til at stimulere europæisk forskningspolitik.
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Ændringsforslag af Edite Estrela 

Ændringsforslag 151
Bilag I, del II, Ideer, Aktiviteter, afsnit 4

Den specifikke struktur for gennemførelsen 
får ansvaret for alle aspekter af 
iværksættelsen og gennemførelsen af 
programmet, i overensstemmelse med 
arbejdsprogrammet. Den skal navnlig 
gennemføre peer review- og 
udvælgelsesprocessen efter de principper, 
som det videnskabelige råd fastlægger, og 
varetage den økonomiske og videnskabelige 
forvaltning af støtten.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag af Edite Estrela 

Ændringsforslag 152
Bilag I, del III, Mennesker, Aktiviteter, prik 2

• Livslang uddannelse og karriereudvikling 
for at fremme erfarne forskeres 
karriereudvikling. For at give forskere 
mulighed for at erhverve nye eller supplere 
eksisterende færdigheder og kvalifikationer 
og for at fremme tværfaglighed og/eller 
mobilitet på tværs af sektorer vil der blive 
ydet støtte til forskere med særlige behov for 
yderligere/supplerende kvalifikationer og 
færdigheder, til forskere, der vil genoptage 
forskerkarrieren efter en pause, og til at 
(re)integrere forskere i en længeresigtet 
forskerstilling i Europa, herunder i deres 
hjemland, efter et ophold i et andet land i 
eller uden for Europa. Denne aktivitet vil 
blive gennemført ved hjælp af både 
individuelle stipendier, der tildeles direkte 
på fællesskabsplan, og samfinansiering af 
regionale, nationale eller internationale 
programmer.

• Livslang uddannelse og karriereudvikling 
for at fremme erfarne forskeres 
karriereudvikling. For at give forskere 
mulighed for at erhverve nye eller supplere 
eksisterende færdigheder og kvalifikationer 
og for at fremme tværfaglighed og/eller 
mobilitet på tværs af sektorer vil der blive 
ydet støtte til forskere med særlige behov for 
yderligere/supplerende kvalifikationer og 
færdigheder, til forskere, der vil genoptage 
forskerkarrieren efter en pause, og til at 
(re)integrere forskere i en længeresigtet
forskerstilling i Europa, herunder i deres 
hjemland, efter et ophold i et andet land i 
eller uden for Europa. Denne aktivitet vil 
blive gennemført ved hjælp af både 
individuelle stipendier, der tildeles direkte 
på fællesskabsplan.

Or. pt
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Begrundelse

Rammeprogrammet bør ikke støtte projekter, som allerede nyder godt af støtte på regionalt 
plan. Der bør lægges vægt på at styrke finansieringen af stipendier på fællesskabsplan.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 153
Bilag I, del III, Mennesker, Aktiviteter, prik 5

• Særlige foranstaltninger for at støtte 
etableringen af et virkeligt europæisk 
arbejdsmarked for forskere ved at fjerne 
hindringer for mobilitet og styrke forskernes 
karriereudsigter i Europa. Endvidere vil der 
blive ydet støtte til at gøre Marie Curie-
aktiviteterne og deres mål bedre kendt blandt 
offentligheden.

• Særlige foranstaltninger for at støtte 
etableringen af et virkeligt europæisk 
arbejdsmarked for forskere ved at fjerne 
hindringer for mobilitet og styrke forskernes 
karriereudsigter i Europa. Støtte til 
universiteter, forskningscentre og 
virksomheder, der skaber nye 
arbejdspladser til forskning. Særlig 
hensyntagen til kvindelige forskeres behov 
samt den nødvendige sociale støtte, der kan 
gøre det muligt at kombinere familieliv og 
forskerkarriere. Endvidere vil der blive ydet 
støtte til at gøre Marie Curie-aktiviteterne og 
deres mål bedre kendt blandt offentligheden.

Or. es

Begrundelse

Vanskelighederne i forbindelse med kvinders forskerkarriere bunder ofte i, at det er svært at 
kombinere familieliv og karriere.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 154
Bilag I, del IV (Kapacitet), Forskningsinfrastruktur, Aktiviteter, Støtte til eksisterende 

forskningsinfrastruktur, led 3

– e-infrastruktur til forskning med henblik 
på at fremme den videre udvikling af 
kommunikations- og grid-infrastruktur med 
høj kapacitet og ydeevne og styrke den 
europæiske kapacitet inden for 
superavanceret databehandling, såvel som 
fremme udbredelsen heraf i brugerkredse, 

– e-infrastruktur til forskning med henblik 
på at fremme den videre udvikling af 
kommunikations- og grid-infrastruktur med 
høj kapacitet og ydeevne og styrke den 
europæiske kapacitet inden for 
superavanceret databehandling, såvel som 
fremme udbredelsen heraf i brugerkredse, 
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øge infrastrukturens samlede relevans og 
øge tilliden, baseret på resultaterne med 
Geant- og Grid-infrastruktur.

øge infrastrukturens samlede relevans og 
øge tilliden, baseret på resultaterne med 
Geant- og Grid-infrastruktur.

Fremme af bedste praksis med hensyn til 
inddragelse af brugerne i forsknings- og 
udviklingsprojekter.

Or. en

Begrundelse

En af svaghederne ved tidligere EU-forskningsprogrammer har været brugernes ringe 
inddragelse i procedurerne for udvælgelse, gennemførelse og evaluering af projekter. I de 
senere år er princippet om inddragelse af brugerne begyndt at blive en realitet og en 
accepteret indfaldsvinkel inden for F&U, og denne positive forskydning i anskuelsesmåden 
bør afspejles i det nye rammeprogram. Det må erkendes, at inddragelse af brugerne er en 
vigtig forudsætning for, at resultaterne af forskning og udvikling kan gennemføres effektivt i 
praksis. Handicappede brugere ved bedst selv, hvad de har brug for, og hvorledes det bedst 
kan sikres, at innovation inden for produkt- og serviceudvikling i praksis opfylder deres 
behov.

Princippet om inddragelse af brugerne må integreres i kriterierne for finansiering af 
projekter under syvende rammeprogram for forskning og udvikling.

 

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese og Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 155
Bilag I, del IV (Kapacitet), Forholdet mellem videnskab og samfund, Grundlag

Videnskab og teknologi får hele tiden større 
betydning for vores daglige tilværelse. Skønt 
der er tale om produkter af samfundets 
aktiviteter, som formes af sociale og 
kulturelle faktorer, forbliver videnskab og 
teknologi ikke desto mindre fjerne områder, 
langt fra en stor del af offentlighedens og de 
politiske beslutningstageres daglige 
overvejelser, og de fortsætter med at give 
anledning til misforståelser og ubegrundede 
håb og ængstelser. Stridsspørgsmål i 
forbindelse med fremspirende teknologi bør 
borgere og samfund tage stilling til ud fra en 
oplyst debat, som fører til velbegrundede 
valg og beslutninger.

Videnskab og teknologi får hele tiden større 
betydning for vores daglige tilværelse. Skønt 
der er tale om produkter af samfundets 
aktiviteter, som formes af sociale og 
kulturelle faktorer, forbliver videnskab og 
teknologi ikke desto mindre fjerne områder, 
langt fra en stor del af offentlighedens og de 
politiske beslutningstageres daglige 
overvejelser, og de fortsætter med at give 
anledning til misforståelser og ubegrundede 
håb og ængstelser. Stridsspørgsmål i 
forbindelse med fremspirende teknologi bør 
borgere og samfund tage stilling til ud fra en 
oplyst debat, som fører til velbegrundede 
valg og beslutninger.
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Europæisk forskningspolitik vil kun kunne 
nå de tilsigtede resultater, hvis Europas og 
medlemsstaternes borgere er overbevist om, 
at der bliver taget hensyn til deres 
bekymringer og legitime etiske grænser. 

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag giver indtryk af, at det største problem er at overbevise borgerne. Det 
er derimod meget vigtigt, at forskerne lytter til borgernes bekymringer og respekterer 
grænser.

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese og Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 156
Bilag I, del IV (Kapacitet), Forholdet mellem videnskab og samfund, Aktiviteter, prik 2 a (ny)

● Kritiske overvejelser vedrørende 
forskningsaktiviteter med det formål at 
sætte mærkepæle for etisk forsvarlig 
forskning under behørig hensyntagen til 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Der må lægges større vægt på etiske grænser i den videnskabelige og samfundsmæssige del af 
programmet.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi 

Ændringsforslag 157
Bilag I, del IV (Kapacitet), Forholdet mellem videnskab og samfund, Aktiviteter, prik 4 a (ny)

● Forskning i alle former for 
forskelsbehandling og integration i alle 
forskningsområder af de grupper, der har 
været ofre for forskelsbehandling af de i 
EF-traktatens artikel 13 omhandlede 
grunde.

Or. en
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Begrundelse

I betragtning af de fordele, som specifikke forsknings- og udviklingsinitiativer på 
handicapområdet kan have for handicappedes integration i samfundet, er det vigtigt med 
specifikke aktioner på dette område.

Samtidig betyder den horisontale karakter af handicapspørgsmål, at der bør tages bredt 
hensyn til handicappede i alle relevante dele af programmet. Den forskelligartede karakter af 
handicap bør anerkendes og forstås gennem forsknings- og udviklingsinitiativer inden for alle 
programdele.

Det er vigtigt og på sin plads, at der er en forbindelse mellem Kommissionens støtte til 
forskningsprojekter og EU's politiske målsætninger, det europæiske forskningspotentiel og 
merværdi. For handicappede er EU-politikområderne 
informationskommunikationsteknologier, uddannelse og erhvervsuddannelse, transport, 
beskæftigelse og socialpolitik særlig vigtige. 

Endvidere er det vigtigt, at forskningsaktiviteter ikke blot fokuserer på rent kommercielle 
prioriteringer, men går videre og søger at udjævne forskningskløfter på det sociale område 
og i denne forbindelse samtidig tager hensyn til brugerbehov - herunder handicappede 
brugeres behov.    

Ændringsforslag af John Bowis 

Ændringsforslag 158
Bilag I, del IV (Kapacitet), Internationalt samarbejde, afsnit 3, led 3

– udviklingslande, med fokus på disses 
særlige behov

– udviklingslande, med fokus på disses 
særlige behov, f. eks. udbredte og forsømte 
sygdomme

Or. en

Begrundelse

Udbredte og forsømte sygdomme indvirker i væsentlig grad på sundhedstilstanden i 
udviklingslandene. At takle disse sygdomme er et vigtigt led i kampen mod fattigdommen i 
verden.
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Ændringsforslag af Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt og Peter 
Liese 

Ændringsforslag 159
Bilag I, del IV (Kapacitet), Det Fælles Forskningscenters ikke-nukleare aktiviteter, 

Aktiviteter, Solidaritet og ansvarlig forvaltning af ressourcer, led 4 a (nyt) 

- Fremme og styrke udviklingen og 
valideringen af alternative teststrategier, 
navnlig metoder uden anvendelse af dyr, på 
alle relevante forskningsområder 
(sikkerhedsvurdering, afprøvning af 
vacciner, sundhedsforskning og 
biomedicinsk forskning osv.).

Or. en

Begrundelse

I henhold til kravene i protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, artikel 23 i Rådets 
direktiv 86/609/EØF, artikel 7, stk. 2, litra a) og b), i Fællesskabets sjette handlingsprogram 
på miljøområdet, direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler, som ændret, og den i forslaget 
til EU-forordning om kemikalier fastsatte målsætning om at fremme testning uden anvendelse 
af dyr skal udvikling og validering af alternative teststrategier, navnlig forsøgsmetoder, der 
ikke indebærer anvendelse af dyr, medtages blandt Det Fælles Forskningscenters aktiviteter.

Ændringsforslag af Peter Liese, Johannes Blokland og Vittorio Prodi 

Ændringsforslag 160
Bilag I, slutning (ny)

1. I tilfælde af etisk følsomme 
forskningsprojekter skal deltagerne 
indhente godkendelse eller tilladelse fra 
nationale eller lokale etiske udvalg forud 
for påbegyndelsen af deres projekter. 
Herudover undersøger Kommissionen 
systematisk projekterne. Under særlige 
omstændigheder kan den etiske 
undersøgelse foretages i projektets 
gennemførelsesfase.
2. Under dette forskningsprogram ydes der 
ikke støtte til følgende forskningsområder:
- metoder til kloning af menneskelige 
embryoner
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- indgreb i den menneskelige kimcellelinje
- forskningsprojekter, der direkte eller 
indirekte medfører ødelæggelse af 
menneskelige embryoner.
Forskning i embryonale stamceller vil 
udnytte erfaringer gjort af nationale 
sundhedsinstitutioner og være begrænset til 
embryonale stamceller skabt inden august 
2001.

Or. en

Begrundelse

Den senere tids rapporter om handel med menneskelige ægceller og den sydkoreanske forsker 
og formand for World Stem Cell Hub, Hwang Woo-suks tilbagetræden viser, at der er en 
meget stor risiko for, at kvinder vil blive udnyttet som ægcelledonorer. Ændringsforslaget er 
en præcisering af ordførerens ændringsforslag og tilpasser det til Kommissionens 
formulering i særprogrammerne. De områder, der er undtaget fra støtte, må opregnes i 
slutningen af rammeprogrammets bilag I, da undtagelserne må gælde alle aktiviteter under 
syvende rammeprogram. 

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik og Kathy Sinnott 

Ændringsforslag 161
Bilag I, slutning (ny)

1. I tilfælde af etisk følsomme 
forskningsprojekter skal deltagerne 
indhente godkendelse eller tilladelse fra 
nationale eller lokale etiske udvalg forud 
for påbegyndelsen af deres projekter. 
Herudover undersøger Kommissionen 
systematisk projekterne. Under særlige 
omstændigheder kan den etiske 
undersøgelse foretages i projektets 
gennemførelsesfase.
2. Under dette forskningsprogram ydes der 
ikke støtte til følgende forskningsområder:
- metoder til kloning af menneskelige 
embryoner
- indgreb i den menneskelige kimcellelinje
- forskningsprojekter, der direkte eller 
indirekte medfører ødelæggelse af 
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menneskelige embryoner.
Forskning i embryonale stamceller vil 
udnytte erfaringer gjort af nationale 
sundhedsinstitutioner og være begrænset til 
embryonale stamceller skabt inden august 
2001.

Or. en

Begrundelse

Den senere tids rapporter om handel med menneskelige ægceller og den sydkoreanske forsker 
og formand for World Stem Cell Hub, Hwang Woo-suks tilbagetræden viser, at der er en 
meget stor risiko for, at kvinder vil blive udnyttet som ægcelledonorer. Ændringsforslaget er 
en præcisering af ordførerens ændringsforslag og tilpasser det til Kommissionens 
formulering i særprogrammerne. De områder, der er undtaget fra støtte, må opregnes i 
slutningen af rammeprogrammets bilag I, da undtagelserne må gælde alle aktiviteter under 
syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Peter Liese 

Ændringsforslag 162
Bilag II, Vejledende fordeling på programmerne

(i mio. EUR) (i mio. EUR)
Samarbejde 44432 Samarbejde 47214
Sundhed 8317 Sundhed 9099
Fødevarer, landbrug og 
bioteknologi

2455 Fødevarer, landbrug og 
bioteknologi

2455

Informations- og 
kommunikationsteknologi

12670 Informations- og 
kommunikationsteknologi

11670

Nanovidenskab, nanoteknologi, 
materialer og ny 
produktionsteknologi

4832 Nanovidenskab, 
nanoteknologi, materialer og 
ny produktionsteknologi

4832

Energi 2931 Energi 3931
Miljø (herunder 
klimaændringer)

2535 Miljø (herunder 
klimaændringer)

3535

Transport (herunder 
luftfartsteknik)

5940 Transport (herunder 
luftfartsteknik)

5940

Samfundsøkonomi og 
humaniora

792 Samfundsøkonomi og 
humaniora

792
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Sikkerhed og rummet 3960 Sikkerhed og rummet 3460
Idéer 11862 Idéer 10862
Mennesker 7129 Mennesker 7129
Kapacitet 7486 Kapacitet 7204
Forskningsinfrastruktur 3961 Forskningsinfrastruktur 3679
Forskning til fordel for små og 
mellemstore virksomheder

1901 Forskning til fordel for små og 
mellemstore virksomheder

1901

Videnbaserede regioner 158 Videnbaserede regioner 158

Forskningspotentiale 554 Forskningspotentiale 554
Forholdet mellem videnskab og 
samfund

554 Forholdet mellem videnskab 
og samfund

554

Internationalt samarbejde 358 Internationalt samarbejde 358

Ikke-nukleare aktiviteter på Det 
Fælles Forskningscenter

1817 Ikke-nukleare aktiviteter på 
Det Fælles Forskningscenter

1817

I ALT 72726 I ALT 72726

Or. de

Begrundelse

Forslagsstilleren er enig med ordføreren i, at det syvende rammeprograms bevillinger til 
sundhed, energi og miljø skal forhøjes.

Planerne om at nedskære Euratom-programmet fører imidlertid ikke til målet, da Parlamentet 
her ikke er medbestemmende. Derfor foreslås det for det syvende rammeprograms 
vedkommende, hvor der træffes afgørelse efter den fælles beslutningsprocedure, at omlægge 
bevillingerne til fordel for miljø, sundhed og energi.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 163
Bilag II, Vejledende fordeling på programmerne, Samarbejde

(i mio. EUR) (i mio. EUR)

Samarbejde 44432 Samarbejde 44432
Sundhed 8317 Sundhed og fødevarer 11827,73
Fødevarer, landbrug og 
bioteknologi

2455

Informations- og 12670 Innovationsteknologi 8332,73
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kommunikationsteknologi
Nanovidenskab, 
nanoteknologi, materialer og 
ny produktionsteknologi

4832

Energi 2931 Energi og transport
(herunder luftfartsteknik)

11563,4

Miljø (herunder 
klimaændringer)

2535 Miljø (herunder 
klimaændringer), landbrug og 
fiskeri

6045,73

Transport (herunder 
luftfartsteknik)

5940

Samfundsøkonomi og 
humaniora

792

Sikkerhed og rummet 3960 Sikkerhed og rummet 6652,4

Or. nl

Begrundelse

"Samarbejde" omfatter herefter fem temaer. De oprindelige bevillinger til ikt (12670) og 
samfundsøkonomi (2534) er fordelt over de fem temaer. Det oprindelige tema Fødevarer, 
landbrug og bioteknologi er delt i tre og fordelt på tre nye temaer. De oprindelige bevillinger 
til transport og energi er lagt sammen.

Sundhed og fødevarer: 11827,7 = oprindelig bevilling Sundhed 8317 + Fødevarer 818,33 
(en tredjedel af det oprindelige beløb 2455 til Fødevarer, landbrug og bioteknologi) + 158,4 
(en femtedel af det oprindelige beløb til Samfundsøkonomi og humaniora) + 2534 (en 
femtedel af det oprindelige ikt-beløb 12670).

Innovationsteknologi: 8332,73 = oprindelig bevilling Nanovidenskab o.l. 4832 + 818,33 + 
158,4 + 2534 (se redegørelsen ovenfor for disse delbeløb).

Energi og fødevarer: 11563,4 = Energi 2931 + 818,33 + 2634 + Transport 5940.

Miljø, landbrug og fiskeri = oprindelig bevilling Miljø 2535 + Landbrug 818,33 + 158,4 + 
2534.

Sikkerhed og rummet: 6652,4 = oprindelig bevilling 3960 + 158,4 + 2534.

Ændringsforslag af Edite Estrela 

Ændringsforslag 164
Bilag II, Vejledende fordeling på programmerne, Kapacitet
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Kapacitet 7486 Kapacitet 7486
Forskningsinfrastruktur 3961 Forskningsinfrastruktur 3461
Forskning til fordel for små og 
mellemstore virksomheder

1901 Forskning til fordel for små og 
mellemstore virksomheder

2401

Videnbaserede regioner 158 Videnbaserede regioner 158
Forskningspotentiale 554 Forskningspotentiale 554

Forholdet mellem videnskab og 
samfund

554 Forholdet mellem videnskab 
og samfund

554

Internationalt samarbejde 358 Internationalt samarbejde 358
Ikke-nukleare aktiviteter på Det 
Fælles Forskningscenter

1817 Ikke-nukleare aktiviteter på 
Det Fælles Forskningscenter

1817

I ALT 72726 I ALT 72726

Or. pt

Begrundelse

Budgettet bør have til formål at styrke de europæiske forskeres adgang til de eksisterende 
infrastrukturer og øge de små og mellemstore virksomheders medvirken betydeligt.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines 

Ændringsforslag 165
Bilag III, Finansieringsordninger, punkt 5 (Støtte til udvikling af forskeruddannelse og af 

forskernes karrieremuligheder)

Støtte til uddannelse og karriereudvikling for 
forskere, hovedsageligt til gennemførelse af
Marie Curie-aktiviteter.

Støtte til uddannelse og karriereudvikling for 
forskere i forbindelse med alle programmer, 
projekter og initiativer som til Marie Curie-
aktiviteter. Støtte til skabelse af 
forudsætninger for at lette kvinders adgang 
til og gennemførelse af en forskerkarriere.

Or. es

Begrundelse

For at opnå en reel integration er det nødvendigt at føre en altomfattende politik og i mange 
tilfælde træffe sociale foranstaltninger, såsom at sørge for børnepasningsfaciliteter og støtte 
til mobilitet.
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Ændringsforslag af John Bowis 

Ændringsforslag 166
Bilag III, Legislative financial statement, punkt 5 (Characteristics and Objectives), 

underpunkt 5.3, Cooperation, punkt 1 "Health"

1. Health: Improving the health of European 
citizens and increasing the competitiveness 
of European health-related industries and 
businesses, while addressing global health 
issues including emerging epidemics. 
Emphasis will be put on translational 
research (translation of basic discoveries in 
clinical applications), the development and 
validation of new therapies, methods for 
health promotion and prevention, diagnostic 
tools and technologies, as well as sustainable 
and efficient healthcare systems.

1. Health: Improving the physical and 
mental health of European citizens and 
increasing the competitiveness of European 
health-related industries and businesses, 
while addressing global health issues 
including emerging epidemics and neglected 
diseases. Emphasis will be put on 
translational research (translation of basic 
discoveries in clinical applications), the 
development and validation of new 
therapies, methods for health promotion and 
prevention, diagnostic tools and 
technologies, as well as sustainable and 
efficient healthcare systems. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at mental sundhed såvel som fysisk sundhed er en af 
målsætningerne under syvende rammeprogram. Desuden bør forsømte sygdomme nævnes 
specielt, da de ikke er omfattet af lægemiddelindustriens forsknings- og udviklingsindsats.


