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KORT BEGRUNDELSE

Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram hører hjemme i kernen af Lissabon-
strategien, og man kan ikke andet end glæde sig over Kommissionens beslutning om at
fordoble sin budgetramme til over 70 milliarder euro for perioden 2007-2013.

Denne fordobling får EU's samlede offentlige udgifter til F&U op på 0,96 % af BNP. Det 
drejer sig langt fra om nogen økonomisk ekstravagance, men simpelthen om at respektere de 
forpligtelser, der er indgået af Det Europæiske Råd, som ved to lejligheder, i marts 2002 og i 
marts 2005, har fastsat 3 % af EU's BNP som målet for den europæiske forskningsindsats.

Dette beløb på 72 mia. udgør derfor et minimum. Det dødvande, som drøftelserne om de 
finansielle overslag for perioden 2007-2013 befinder sig i, udgør imidlertid er stor hindring 
for dette mål. Det er derfor på høje tid, at europæerne investerer i F&U i et omfang, der lever 
op til deres ambitioner. Det er højst usandsynligt, at finansieringen af visse væsentlige 
forskningsområder kan ske udelukkende med investeringer fra private. Udviklingen heraf 
afhænger for en stor dels vedkommende af offentlig støtte, og på forskningsområdet kan EU
mere end på alle andre områder virkelig skabe en værditilvækst.

Det er navnlig tilfældet med hensyn til forskningen på landbrugsområdet. Inden for denne 
sektor er det et af de mest tilfredsstillende resultater - bortset fra velkomne forbedringer 
såsom forenkling af finansieringsregler og -mekanismer, øget fleksibilitet eller styrket 
tværfaglig tilgang - at se landbruget anerkendt som et af de ni temaer, som EU 's aktion tager 
sigte på. I det sjette rammeprogram var forskningen på landbrugsområdet næsten udelukkende 
begrænset til fødevarekvalitet og -sikkerhed eller til visse aspekter i forbindelse med den 
bæredygtige udvikling. I det syvende rammeprogram har Kommissionen meget større 
visioner, når den foreslår fremover "at opbygge en europæisk videnbaseret bioøkonomi" ved 
at "udnytte nye og opdukkende forskningsmuligheder til imødekommelse af sociale og 
økonomiske udfordringer".

Siden reformen i 1992 med indførelse af direkte støtte, den fælles landbrugspolitiks anden 
søjle, og hvor det blev nødvendigt lade landbruget omfatte af rammerne for bæredygtig 
udvikling, er det blevet klart, at landbrugets vigtigste aktivitet ikke længere kun var begrænset 
til den - naturligvis væsentlige - funktion at producere. Denne tendens gør sig stærkere 
gældende i dag med afkobling, økokonditionalitet og øget åbning mod markederne. 
Landmandens arbejde har været igennem en dybtgående forvandling, der kræver udvikling af 
nye redskaber, ny viden og ny knowhow. Desuden står landmanden over for en række nye 
begrænsninger: øget konkurrence, yderligere forpligtelser med hensyn til miljø og 
dyrevelfærd, opsplitning af den almindelige forvaltning af bedriften og forvaltningen af 
landdistrikterne, udvikling af landbrugets arbejde og status, udvikling af landdistrikternes 
rolle i samfundet osv. Desuden ændrer nye teknologier radikalt produktionsmulighederne. 
Fremover er det en handelsmæssig forpligtelse at gøre produktionen optimal, navnlig med 
hensyn til produkternes kvalitet og sikkerhed.

"Multifunktionalitet" er blevet nøglebegrebet i europæisk landbrug. Det hører fra nu af med til 
forskningen at fremme iværksættelse af produktionssystemer, der giver mulighed for at skabe 
balance mellem den økonomiske, miljømæssige og sociale præstation.
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De overordnede retningslinjer for det syvende rammeprogram for den del, der vedrører 
fødevarer, landbrug og bioteknologi, synes at indgå i denne dynamik.

Det er også vigtigt at anerkende den meget store rolle, som europæisk forskning spiller for 
andre kontinenter, der ofte ikke har midler til at investere. Forskning i bioøkonomi kan være 
til fordel for udviklingslande, hvor økonomien i vidt omfang er afhængig af landbruget.

Det er af afgørende betydning at holde fast ved 2 punkter, nemlig bæredygtig udvikling og 
udvikling af landdistrikterne. I den forbindelse er det uomgængeligt at tage de traditionelle 
opdelinger, der længe har karakteriseret landbrugets verden, op til revision. Det er nu absolut 
nødvendigt med en tværfaglig tilgang. Forskningen bør dække økonomiske og sociale 
aspekter, navnlig for at se, hvor landbrugets plads er i udviklingen af landdistrikter, 
bydistrikter og miljøet omkring byerne. Forskningen skal ligeledes dække alle 
produktionssystemerne: hvilke tekniske eller organisatoriske innovationer skal gennemføres, 
hvilke innovationer med hensyn til forebyggelse af plante- og dyresygdomme osv. Hvis 
forskningen skal tage sigte på fremtiden, må den også gøre status over og evaluere de 
eksisterende redskaber og instrumenter, for det drejer sig om at stille den nødvendige 
ekspertise til rådighed for de politiske beslutningstagere i deres strategiske valg.

Det er på betingelse af, at europæisk landbrug er på højde med teknologien, at den styrker sin 
konkurrenceevne, og at vore landdistrikter forbliver levende områder. Det drejer sig om en 
indsats, der ikke kun gælder marker og enge, men som vedrører samfundet som helhed.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Bilag I, punkt I, tema 2 - Fødevarer, landbrug og bioteknologi

Grundlag, afsnit 1

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

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

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Kosten bør ikke kun opfattes som en potentiel kilde til sygdomme (fedme, allergier, TSE), men 
også som noget, der styrker det sunde menneskes helbred.

Ændringsforslag 2
Bilag I, punkt I, tema 2 - Fødevarer, landbrug og bioteknologi

Aktiviteter, afsnit 1

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

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

Begrundelse

Teksten bør suppleres for at uddybe og præcisere indholdet, særlig ved at understrege, at det 
er nødvendigt at støtte alle områder inden for genforskningen samt den epidemiologiske 
forskning og forskning i dyresundhed.
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Ændringsforslag 3
Bilag I, punkt I, tema 2 - Fødevarer, landbrug og bioteknologi

Aktiviteter, afsnit 1

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

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

Begrundelse

Der bør være mere opmærksomhed på virkningen af fremmede invasive arter og på, hvordan 
problemet med disse genmodificerede planters skadevirkninger bedst behandles på regionalt 
og europæisk plan.

Der bør ikke kun forskes i fremtidige værktøjer, men også i, hvordan eksisterende værktøjer 
og metoder bør evalueres i forbindelse med beslutningstagningen inden for landbrug og 
udvikling af landdistrikterne.
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Ændringsforslag 4
Bilag I, punkt I, tema 2 - Fødevarer, landbrug og bioteknologi

Aktiviteter, afsnit 2

• "Fra bord til jord": Fødevarer, 
sundhed og velvære: De forbrugermæssige, 
samfundsmæssige, industrielle og 
sundhedsmæssige aspekter ved fødevarer og 
foder, herunder adfærdsvidenskab og 
kognitiv videnskab; ernæring, kostrelaterede 
sygdomme og lidelser, herunder fedme; 
innovative fødevare- og 
foderforarbejdningsteknologier (herunder 
emballering); forbedret kvalitet og sikkerhed 
ved fødevarer, drikkevarer og foder, i både 
kemisk og mikrobiologisk henseende; 
fødevarekædens integritet (og kontrol 
hermed); miljøvirkninger på og fra fødevare-
og foderkæden; konceptet om den samlede 
fødevarekæde (herunder fisk og skaldyr); 
sporbarhed.

• "Fra bord til jord: Fødevarer, sundhed 
og velvære: De forbrugermæssige, 
samfundsmæssige, industrielle og 
sundhedsmæssige aspekter ved fødevarer og 
foder, herunder adfærdsvidenskab og 
kognitiv videnskab; ernæring, kostrelaterede 
sygdomme og lidelser, herunder fedme; 
innovative fødevare- og 
foderforarbejdningsteknologier (herunder 
emballering); forbedret kvalitet og sikkerhed 
ved fødevarer, drikkevarer og foder, i både 
kemisk og mikrobiologisk henseende; 
herunder økologiske produkters virkninger, 
kvalitet og sikkerhed; fødevarekædens 
integritet (og kontrol hermed); miljøvirk-
ninger på og fra fødevare- og foderkæden; 
konceptet om den samlede fødevarekæde 
(herunder fisk og skaldyr); sporbarhed; 
systemudviklinger for at opnå en 
harmoniseret strategi for udveksling af 
fødevaredata.

Begrundelse

Økologisk landbrug er ikke kun beslægtet med bæredygtigt landbrug (se punktet "Bæredygtig 
produktion (...)"), men har også positiv indvirkning på sundhed og velvære. Forbedret 
databehandling og -udveksling forbedrer konkurrenceevnen i fødevaresektoren og bør 
ligeledes fremmes.

Ændringsforslag 5
Bilag I, punkt I, tema 2 - Fødevarer, landbrug og bioteknologi

Aktiviteter, afsnit 2

• "Fra bord til jord": Fødevarer, 
sundhed og velvære: De forbrugermæssige, 
samfundsmæssige, industrielle og 
sundhedsmæssige aspekter ved fødevarer og 
foder, herunder adfærdsvidenskab og 
kognitiv videnskab; ernæring, kostrelaterede 
sygdomme og lidelser, herunder fedme; 
innovative fødevare- og 
foderforarbejdningsteknologier (herunder 

• "Fra bord til jord": Fødevarer, 
sundhed og velvære: De forbrugermæssige, 
samfundsmæssige, industrielle og 
sundhedsmæssige aspekter ved fødevarer og 
foder, herunder adfærdsvidenskab og 
kognitiv videnskab; ernæring, kostrelaterede 
sygdomme og lidelser, herunder fedme; 
innovative fødevare- og 
foderforarbejdningsteknologier (herunder 
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emballering); forbedret kvalitet og sikkerhed 
ved fødevarer, drikkevarer og foder, i både 
kemisk og mikrobiologisk henseende; 
fødevarekædens integritet (og kontrol 
hermed); miljøvirkninger på og fra fødevare-
og foderkæden; konceptet om den samlede 
fødevarekæde (herunder fisk og skaldyr); 
sporbarhed.

emballering); forbedret kvalitet og sikkerhed 
ved fødevarer, drikkevarer og foder, i både 
kemisk og mikrobiologisk henseende; 
fødevarekædens integritet (og kontrol 
hermed); miljøvirkninger på og fra fødevare-
og foderkæden; fødevarekædens resistens 
over for og tilpasning til de globale 
ændringer (energiomkostninger, 
klimaændringer osv.); konceptet om den 
samlede fødevarekæde (herunder fisk og 
skaldyr); sporbarhed.

Begrundelse

Det er vigtigt at støtte forskningen i de globale (miljømæssige, særlig klimatiske) ændringers 
virkninger på fødevarekæden. 

Ændringsforslag 6
Bilag I, punkt I, tema 2 - Fødevarer, landbrug og bioteknologi

Aktiviteter, afsnit 3

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

• Biovidenskaber og bioteknologi til 
fremme af bæredygtige non-food 
produkter og -processer: Forbedrede 
afgrøder, råvarer, marine produkter og 
biomasse (herunder marine ressourcer) til 
brug for energifremstilling, miljøbeskyttelse, 
fremstilling af materialer og kemikalier, 
herunder nye landbrugssystemer, 
bioprocesser og bioraffineringskoncepter; 
biokatalyse; skovbrug og skovbaserede 
produkter og processer; udbedring af 
miljøskader og renere forarbejdningsteknik,
idet der om muligt fokuseres på, hvordan 
disse kan fremme innovationen både i 
Europa og i udviklingslandene.

Begrundelse

Bæredygtige nonfoodprodukter udgør et stort økonomisk potentiale for både EU og 
udviklingslandene. Forskningen bør bl.a. fokusere på komplementaritet og synergi for at 
forbedre landbrugets konkurrenceevne som helhed.

Ændringsforslag 7
Bilag I, punkt I, tema 4 - Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny
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produktionsteknologi, Aktiviteter, afsnit 1

• Nanovidenskab og nanoteknologi
Fremdrivning af ny viden om grænseflade-
og størrelsesafhængige fænomener, kontrol 
over materialeegenskaber på nanoniveauet 
med henblik på nye applikationer, 
integration af teknologier på nanoniveauet, 
selvsamlende egenskaber, nanomotorer, 
-maskiner og –systemer, metoder og 
værktøjer til bestemmelse og manipulation 
på nanoniveauet, nano- og 
højpræcisionsteknologi i kemien, virkning 
på menneskers sikkerhed og sundhed samt 
på miljøet; metrologi, nomenklatur og 
standarder samt udforskning af nye 
koncepter og tilgange i forbindelse med 
anvendelsen i forskellige sektorer, herunder 
integration og konvergens mellem 
fremspirende teknologier.

• Nanovidenskab og nanoteknologi
Fremdrivning af ny viden om grænseflade-
og størrelsesafhængige fænomener, kontrol 
over materialeegenskaber på nanoniveauet 
med henblik på nye applikationer, 
integration af teknologier på nanoniveauet, 
selvsamlende egenskaber, nanomotorer, 
-maskiner og –systemer, metoder og 
værktøjer til bestemmelse og manipulation 
på nanoniveauet, nano- og høj-
præcisionsteknologi i kemien, virkning på 
menneskers og dyrs sikkerhed og sundhed, 
på fødevarekæden samt på miljøet; 
metrologi, nomenklatur og standarder samt 
udforskning af nye koncepter og tilgange i 
forbindelse med anvendelsen i forskellige 
sektorer, herunder integration og konvergens 
mellem fremspirende teknologier.

Begrundelse

Nanoteknologien kan påvirke medicinsk teknologi både for mennesker og for dyr; forskningen 
bør ikke udelukkende beskæftige sig med menneskers sundhed. Desuden kan fødevarekædens 
sikkerhed på sigt få gavn af nanoteknologien.

Ændringsforslag 8
Bilag I, punkt I, tema 4 - Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny

produktionsteknologi, Aktiviteter, afsnit 2

• Materialer
Fremdrivning af ny viden om 
højperformante materialer til nye produkter 
og processer, videnbaserede materialer med 
individuelt tilpassede egenskaber, mere 
pålidelig udformning og simulation, større 
kompleksitet, miljøkompatibilitet, 
integration af nano-, molekylær- og 
makroniveauet inden for kemisk teknologi 
og materialebearbejdning, nye 
nanomaterialer, biomaterialer og 
hybridmaterialer, herunder design og kontrol 
af deres bearbejdning.

• Materialer
Fremdrivning af ny viden om 
højperformante materialer til nye produkter 
og processer, videnbaserede materialer med 
individuelt tilpassede egenskaber, mere 
pålidelig udformning og simulation, større 
kompleksitet, miljøkompatibilitet, 
integration af nano-, molekylær- og 
makroniveauet inden for kemisk teknologi 
og materialebearbejdning, nye 
nanomaterialer, biomaterialer og 
hybridmaterialer samt materialer inspireret 
af den biologiske verden (biomimetik), 
herunder design og kontrol af deres 
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bearbejdning.

Begrundelse

Forskningsområdet bør ikke kun omfatte de nye biomaterialer og hybridmaterialer, men også 
uorganiske materialer, dvs. materialer, hvis strukturelle og funktionelle træk er inspireret af 
det levende.

Ændringsforslag 9
Bilag I, punkt I, tema 6 - Miljø (herunder klimaændringer),

overskrift

6. Miljø (herunder klimaændringer) 6. Miljø og bæredygtig udvikling (herunder 
klimaændringer)

Begrundelse

Konceptet om og strategierne for bæredygtig udvikling fortjener at blive nævnt i denne 
overskrift, da de udgør en afgørende udfordring for Europa og for verden (Göteborg, 2001).

Ændringsforslag 10
Bilag I, punkt I, tema 6 - Miljø (herunder klimaændringer),

Grundlag, sidste afsnit

Nedenfor er anført en række aktiviteter, 
hvoraf mange har direkte relevans for 
opfyldelsen af behov for beslutningsstøtte på 
politisk plan. Der kan imidlertid ydes 
supplerende støtte til nyopdukkede behov 
for beslutningsstøtte, f.eks. i tilknytning til 
bæredygtighedsvurderinger af EU-
politikker; opfølgning af post-Kyoto 
indsatsen til bekæmpelse af 
klimaændringerne; og nye miljøpolitikker, 
f.eks. inden for søfartspolitik, -standarder 
og -regler.

Nedenfor er anført en række aktiviteter, 
hvoraf mange har direkte relevans for 
opfyldelsen af behov for beslutningsstøtte på 
politisk plan. Der kan imidlertid ydes 
supplerende støtte til nyopdukkede behov 
for beslutningsstøtte, f.eks. i tilknytning til 
bæredygtighedsvurderinger af EU-
politikker; opfølgning af post-Kyoto 
indsatsen til bekæmpelse af 
klimaændringerne; og nye miljøpolitikker.

Begrundelse

Det er for specifikt at henvise til søfarten i denne sammenhæng, og det kunne medføre 
forvirring. Hvis der henvises til søfarten, skal der ligeledes medtages en lang liste med 
ændringsforslag med henblik på at tilføje andre sektorer.

Ændringsforslag 11
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Bilag I, punkt I, tema 8 - Samfundsøkonomi og humaniora,
Aktiviteter, afsnit 3

• 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, urbanisering og udvikling af
landdistrikterne; 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.

Begrundelse

En af de nuværende tendenser i samfundet er landdistrikternes skiftende plads og rolle. 
Udviklingen af landdistrikterne står over for forskellige sociale, økonomiske og demografiske 
udfordringer. Vi har brug for mere forskning i de sociale konsekvenser af disse udfordringer
samt i værktøjer, der kan tackle dem effektivt.


