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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag vedrørende det syvende rammeprogram er i mange henseender 
positivt. Der tages i forslaget højde for en række holdninger, som Parlamentet har vedtaget i 
sine tidligere afgørelser.

Forslagets reelle betydning vil imidlertid først vise sig, når der er truffet en beslutning om 
EU's finansielle overslag for 2007-2013. Hvis det samlede vedtagne budget er mindre end 
foreslået, risikerer bevillingerne til det syvende rammeprogram at blive væsentligt mindre end 
angivet i forslaget.

Der er også grund til at kritisere proceduren, idet Kommissionen allerede den 21. september 
2005 offentliggjorde sine forslag vedrørende specifikke programmer på trods af, at det 
syvende rammeprogram under den fælles beslutningsprocedure stadig er under udarbejdelse, 
og at specifikke programmer bør baseres på dette rammeprogram. Kommissionen frarøver 
med denne tilgang den fælles beslutningsprocedure en stor del af dens mening.

Kommissionens forslag indeholder mange positive punkter, for så vidt angår miljøet og den 
offentlige sundhed. Ordføreren foreslår godkendelse af de punkter, der angår mindskelse af 
forurening, beskyttelse af biodiversitet, bekæmpelse af klimaændringer, udvikling af nye 
energiteknologier og skabelse af et energiintelligent Europa. Ordføreren foreslår, at 
sygdomsforebyggelse og forskning heri får en mere fremtrædende plads. Hun foreslår 
ligeledes, at der lægges mere vægt på civilsamfundets rolle og på kvinders rettigheder.

Ordføreren foreslår, at de enkelte områder inden for energiforskning opstilles i 
rammeprogrammet i en rækkefølge, der afspejler prioriteringen af de forskellige løsninger 
med hensyn til at kontrollere klimaændringer og fremme bæredygtig udvikling, og hun 
foreslår, at der oprettes særskilte budgetposter for de enkelte energiløsninger. Det foreslås at 
koncentrere forskningen i kulstofopsamling og -binding om indvirkningen på miljøet. 
Ordføreren mener, at forskning i rene kulteknologier skal finansieres af kulindustrien, som er 
veletableret og råder over betydelige midler.

Hvad angår stamcelleforskning, foreslår ordføreren, at der ikke bør ydes 
fællesskabsfinansiering til forskning i embryonale stamceller men udelukkende til forskning i 
voksne stamceller, navlestrengsstamceller eller andre alternativer, som ikke anvender 
embryoner som råmateriale.

Med hensyn til landbrugsbioteknologi fremhæver ordføreren beskyttelse af en biodiversitet 
uden gmo'er og forskning i gmo'ernes indvirkning på miljøet.

Ordføreren ønsker at gøre opmærksom på det misforhold, der består mellem energiafsnittet i 
det foreslåede syvende rammeprogram for forskning og det foreslåede syvende Euratom-
program for forskning, som ikke er underlagt den fælles beslutningsprocedure. I Euratom-
forslaget afsættes der over fem år flere midler til fusion og andre aspekter af kernekraft end 
der over en syvårig periode er øremærket til alle andre former for energiforskning under ét. 
Dette er i strid med flere EU-afgørelser, hvori det anføres, at den globale opvarmning skal 
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holdes på under 2 grader, og hvori energieffektivitet og vedvarende energikilder fremhæves 
som afgørende for opfyldelsen af dette mål. Kernekraft er ikke blandt de prioriteter, der er 
godkendt i fællesskab. Kernekraft indebærer alvorlige risici og fissionskraft kan ikke engang i 
teorien spille en vigtig rolle for kontrollen af klimaændringer, da uranreserverne er for 
begrænsede. Der vil imidlertid gå mange årtier, før der kan produceres brugbar energi via 
fusion, og der er ingen garanti for, at fusion vil være en bæredygtig løsning selv om mange 
årtier.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1 a (ny)

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

Begrundelse

Offentligt finansieret forskning skal fokusere på forskningsområder, som er af interesse for 
offentligheden, og bør ikke hovedsageligt være styret af ønsket om at styrke industriens 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag 2
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. 
Parlamentet har også gentagne gange 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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fremhævet forskningens vigtige rolle i 
forbindelse med at finde løsninger på 
problemerne med klimaændringer. For at 
få det nødvendige forspring 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 understøttelse og finansiering af 
menneskekloning under noget EU-
program.

Ændringsforslag 3
Betragtning 19

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

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

Ændringsforslag 4
Betragtning 24

(24) Det syvende rammeprogram bør 
medvirke til at fremme bæredygtig udvikling 
og miljøbeskyttelse.

(24) Det syvende rammeprogram og de 
projekter og teknologier, som det yder støtte 
til, bør medvirke til at fremme bæredygtig 
udvikling og miljøbeskyttelse.

Begrundelse

De enkelte programmer, projekter og teknologier bør også behandles, for så vidt angår deres 
bidrag til en bæredygtig udvikling.
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Ændringsforslag 5
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 og Europarådets 
konvention om menneskerettigheder og 
biomedicin.

Ændringsforslag 6
Betragtning 29

(29) Det er vigtigt at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af syvende 
rammeprogram og dets gennemførelse på en 
måde, der er mest muligt effektiv og 
brugervenlig, og at lette adgangen til det for 
alle deltagere. Overholdelsen af Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 
25. juni 2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget må sikres; samtidig må 
det sikres, at kravene om forenkling og 
bedre lovgivning opfyldes.

(29) Det er vigtigt at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af syvende 
rammeprogram og dets gennemførelse på en 
måde, der er mest muligt effektiv og 
brugervenlig, og at lette adgangen til det for 
alle deltagere. Et vigtigt element i det 
syvende rammeprogram er en væsentligt 
forenkling af de administrative procedurer
og øget fokus på at vurdere den 
videnskabelige kvalitet af 
forskningsprojekter. Overholdelsen af 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr.
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget må sikres; samtidig må det sikres, at 
kravene om forenkling og bedre lovgivning 
opfyldes.

Begrundelse

Evalueringen af projekter skal fokusere på deres videnskabelige kvalitet og ikke på deres 
administrative kvaliteter.

Ændringsforslag 7
Artikel 3
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Det syvende rammeprogram gennemføres 
ved hjælp af særprogrammer. I disse 
programmer fastlægges der nøjere 
specificerede mål og 
gennemførelsesbestemmelser.

Det syvende rammeprogram gennemføres 
ved hjælp af særprogrammer. I disse 
programmer fastlægges der nøjere 
specificerede mål og 
gennemførelsesbestemmelser. Det er 
nødvendigt med en gennemgribende 
forenkling af de administrative procedurer 
i forhold til de tidligere programmer, og der 
skal sættes øget fokus på vurderingen af 
forskningsprojekternes videnskabelige 
kvalitet. 

Begrundelse
Evalueringen af projekter skal fokusere på deres videnskabelige kvalitet og ikke på deres 
administrative kvaliteter.

Ændringsforslag 8
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 EU's charter om 
grundlæggende rettigheder og 
Europarådets konvention om 
menneskerettigheder og biomedicin.

Ændringsforslag 9
Artikel 7, stk. 1

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

1. Senest i 2010 gennemfører 
Kommissionen, i forbindelse med en 
medindflydelsesproces, der involverer 
eksterne eksperter og repræsentanter for det 
civile samfund, en interimevaluering af 
rammeprogrammet og særprogrammerne for 
at bedømme kvaliteten af den igangværende 
forskning og fremskridtene mod de 
opstillede mål.
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Begrundelse

Civilsamfundet bør deltage i evalueringsprocessen for at sikre gennemsigtighed og demokrati 
i de beslutninger, der træffes vedrørende EU-forskningen. 

Ændringsforslag 10
Bilag I, del I, "samordning af andre forskningsprogrammer end Fællesskabets", punkt 2 a 

(nyt)

ERA-NET-ordningen vil især bidrage til 
koordinering af FTU-programmer om 
human bioovervågning og metrologi samt 
til koordinering af forskningsprogrammer 
om regionale miljøudfordringer og -
fænomener.

Ændringsforslag 11
Bilag I, del I, "Internationalt samarbejde", punkt 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 
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.

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

Ændringsforslag 12
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 1, "Sundhed", "Mål"
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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 samt 
bæredygtige og effektive sundhedssystemer.

At forbedre sundheden for europæiske 
borgere og bidrage til at øge effektiviteten 
af den europæiske sundhedssektor, 
herunder styrke dens konkurrenceevne, 
samtidig med at også globale 
sundhedsspørgsmål tages op, herunder nye 
epidemier og oversete sygdomme. 
Forskningen vil både være rettet mod 
sygdomsforebyggelse og udvikling af 
effektive behandlinger og medicin samtidig 
med, at der sikres en retfærdig adgang til 
resultaterne af den offentligt finansierede 
forskning. 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.

Begrundelse
Programmet skal sigte mod at øge effektiviteten i den europæiske sundhedssektor og ikke kun 
mod at øge sundhedsrelaterede virksomheders konkurrenceevne. Der skal især lægges vægt 
på forskning, der tjener offentlighedens interesse, såsom forskning i nye epidemier og 
oversete sygdomme (sygdomme, som især rammer folk i fattige lande, og som derfor ikke er 
omfattet af medicinindustriens forsknings- og udviklingsindsats). Der skal findes en balance 
mellem forskning til forebyggelse af sygdomme og udvikling af effektive behandlinger og 
medicin.

Ændringsforslag 13
Bilag 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 

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 og ikke-overførbare 
børnesygdomme) er det kun gennem 
internationale multicenterforsøg muligt at 
tilvejebringe det fornødne antal patienter på 
kort tid. Den epidemiologiske forskning bør 
ikke kun koncentrere sig om genom- eller 
molekyleforskning. Forskningen kan kun 
nå frem til signifikante konklusioner, hvis 
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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.

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 inden for 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 blod i navlestrengen.

Begrundelse

Den epidemiologiske forskning bør ikke kun koncentrere sig om genom- og 
molekyleforskning, men skal også have et samfundsmæssigt fundament.  

Ændringsforslag 14
Bilag I, "Temaer", punkt 1 "Helbred", "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 

En stærk EU-baseret biomedicinsk forskning 
vil medvirke til at styrke konkurrenceevnen 
for de europæiske virksomheder inden for 
sundhedsrelateret bioteknologi, medicinsk 
teknologi og lægemidler. Forskningsbase-
rede 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 hovedsageligt gå til 
forskning i voksne stamceller og forskning 
i navlestrengsstamceller samt andre 
alternativer, som ikke inkluderer 
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teknologi (f.eks. regenerativ medicin). anvendelse af embryoner som råmateriale.

Begrundelse

Grundet vanskelighederne med at kontrollere oprindelsen af embryonale stamceller og 
risikoen for, at kvinders rettigheder krænkes i forbindelse med fremskaffelsen af disse 
stamceller, foreslås det at begrænse EU's finansiering til forskning i voksne stamceller og 
navlestrengsstamceller. Der er også visse risici, da der er en tendens til, at embryonale 
stamceller kan være kræftfremkaldende eller danner uønsket arvæv efter transplantation. 
Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning om handel 
med humane ægceller, som blev vedtaget den 10. marts 2005.

Ordføreren er ikke klar over, hvad den tekst, der foreslås slettet, henviser til i forbindelse med 
finansiering under det syvende rammeprogram.

Ændringsforslag 15
Bilag I, "Temaer", punkt 1 "Helbred", "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. Tre strategiske emner, 
nemlig børns og kvinders 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.
Der er især behov for at undersøge og 
imødekomme bestemte befolkningsgruppers 
behov, f.eks. handicappede, minoriteter og 
ugunstigt stillede grupper.

Ændringsforslag 16
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 1 "Helbred", "Aktiviteter", "Bioteknologi, generiske værktøjer 
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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 og teknologier, som for 
eksempel DNA-chips og molekylær 
billeddannelse og diagnosticering. 

Ændringsforslag 17
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 1 "Helbred", "Aktiviteter", "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. Der vil blive givet 
førsteprioritet til syntetisk biologi, som gør 
brug af voksne stamceller.

Ændringsforslag 18
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 1 "Helbred", "Aktiviteter", "Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed", led 2

- Hjerneforskning og forskning i 
hjernesygdomme, i menneskets udvikling og 
i aldringsprocessen. Undersøge processen 
for sund aldring, og hvordan gener og miljø
samspiller med hjerneaktiviteten, både under 
normale omstændigheder og ved 
hjernesygdomme.

- Hjerneforskning og forskning i 
hjernesygdomme, i menneskets udvikling og 
i aldringsprocessen. Undersøge processen 
for sund udvikling og aldring, og hvordan 
gener og miljømæssige faktorer samspiller 
med hjerneaktiviteten, både under normale 
omstændigheder og ved hjernesygdomme.

Ændringsforslag 19
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 1 "Helbred", "Aktiviteter", "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 

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

Udvikle patientorienterede strategier, fra 
forebyggelse til diagnose og behandling, 
herunder klinisk forskning.

Ændringsforslag 20
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 1 "Helbred", "Aktiviteter", "Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed", led 4 a (nyt)

- Translationel forskning i sygdomme, som 
skyldes miljø- eller arbejdsrelateret stress 
(f.eks. astma, allergier).

Ændringsforslag 21
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 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.

At opbygge en europæisk videnbaseret 
bioøkonomi ved at bringe videnskab, industri 
og andre parter sammen, udnytte nye og 
opdukkende forskningsmuligheder til 
imødekommelse af sociale, miljømæssige 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.

Ændringsforslag 22
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", "Grundlag", afsnit 1

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

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

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

Begrundelse

Der bør satses mere på forskning i innovative områder såsom økologisk landbrug og andre 
former for ikke-intensive landbrugssystemer.

Ændringsforslag 23
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", "Grundlag", afsnit 3

En række europæiske teknologiplatforme 
bidrager hertil ved at opstille fælles 
forskningsprioriteringer på områder som 
plantegenomik og bioteknologi, skovbrug og 
træ- og papirindustrien, dyresundhed globalt 
set, husdyropdræt, fødevarer og industriel 
bioteknologi. Forskningen vil også skabe det 
fornødne videngrundlag til støtte for14: den 
fælles landbrugspolitik; landbrugs- og 
handelsrelaterede spørgsmål; lovgivning om 
fødevaresikkerhed; EU-standarder for 
dyresundhed, bekæmpelse af dyresygdomme 

En række europæiske teknologiplatforme 
bidrager hertil ved at opstille fælles 
forskningsprioriteringer på områder som 
plantegenomik og bioteknologi, 
opretholdelse af et biologisk mangfoldigt 
landbrug og skovbrug uden gmo'er,
skovbrug og træ- og papirindustrien, 
dyresundhed globalt set, husdyropdræt, 
bæredygtig arealudnyttelse, fødevarer og 
industriel bioteknologi. Forskningen vil også 
skabe det fornødne videngrundlag til støtte 
for: den fælles landbrugs- og 
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og dyrevelfærd; reformen af den fælles 
fiskeripolitik, der sigter mod bæredygtig 
udvikling inden for fiskeri og akvakultur.
Der er også taget højde for, at nye behov for 
beslutningsstøtte på politisk plan kan 
imødekommes på en fleksibel måde, navnlig 
hvad angår nye udviklinger på det sociale og 
økonomiske område.

skovbrugspolitik; landbrugs- og 
handelsrelaterede spørgsmål; lovgivning om 
fødevaresikkerhed; EU-standarder for 
dyresundhed, bekæmpelse af dyresygdomme 
og dyrevelfærd; reformen af den fælles 
fiskeripolitik, der sigter mod bæredygtig 
udvikling inden for fiskeri og akvakultur.
Der er også taget højde for, at nye behov for 
beslutningsstøtte på politisk plan kan 
imødekommes på en fleksibel måde, navnlig 
hvad angår nye udviklinger på det sociale og 
økonomiske område.

Ændringsforslag 24
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", "Aktiviteter", punkt 

1

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

• Bæredygtig produktion og 
forvaltning af biologiske ressourcer fra land-
, skov- og vandmiljø: Støtteforskning 
(enabling research), herunder "-omik-
teknologier" som genomik, proteomik og 
metabolomik samt systembiologi og 
konvergerende teknologier med sigte på 
mikroorganismer, planter og dyr, herunder 
bevarelse og bæredygtig anvendelse af 
deres naturlige biodiversitet og af de 
genetiske ressourcer på bedriften; 
forbedrede afgrøder og produktionssystemer, 
herunder økologisk landbrug og andre 
bæredygtige ikke-intensive 
landbrugssystemer, markør-assisteret 
forædling, kvaltitetsproduktionsordninger 
og overvågning og vurdering af 
virkningerne fra gmo'er på miljøet og 
mennesker; bæredygtigt, 
konkurrencedygtigt og multifunktionelt 
landbrug og skovbrug; integreret udvikling i 
landdistrikterne; herunder civilsamfundets 
deltagelse i planlægningen og 
beslutningsprocessen, dyrevelfærd, opdræt 
og husdyrproduktion; plantesundhed; 
bæredygtigt og konkurrencedygtigt fiskeri 
og akvakultur; infektionssygdomme hos dyr, 
herunder zoonoser; andre trusler mod 
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bæredygtigheden og 
fødevareforsyningssikkerheden i 
fødevareproduktionen (herunder 
klimaændringer og udtømning af 
oliereserver);sikker bortskaffelse og 
anvendelse af animalsk affald; bevaring, 
forvaltning og udnyttelse af levende 
akvatiske ressourcer, udvikling af værktøjer 
til brug for beslutningstagere og andre 
aktører inden for landbrug og udvikling af 
landdistrikterne (landskabs- og 
arealforvaltningsmetoder osv.).

Begrundelse
Denne aktivitet skal have som hovedformål at sikre en bæredygtig fødevareproduktion og en 
bæredygtig forvaltning af ressourcer.

Ændringsforslag 25
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", "Aktiviteter", punkt 

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, kulturelle, industrielle og 
sundhedsmæssige aspekter ved fødevarer og 
foder, herunder adfærdsvidenskab og 
kognitiv videnskab; ernæring, kostrelaterede 
sygdomme og lidelser, herunder fedme og 
allergier; sundhedsmæssige fordele ved 
visse fødevarer og en bestemt kost, 
innovative fødevare- og 
foderforarbejdningsteknologier, transport og 
detailsalg (herunder mindre brug af 
emballering og af transport af fødevarer 
over kortere afstande); forbedret kvalitet og 
sikkerhed ved fødevarer, drikkevarer og 
foder, i både kemisk og biologisk 
henseende; fødevarekædens integritet og 
bæredygtighed (og kontrol hermed); 
miljøvirkninger på og fra fødevare- og 
foderkæden; konceptet om den samlede 
fødevarekæde (herunder fisk og skaldyr); 
sporbarhed.

Ændringsforslag 26
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", "Aktiviteter", punkt 
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3

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

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

Ændringsforslag 27
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, 
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 

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, 
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, og som 
anvender ikt med henblik på en bæredygtig 
udvikling , navnlig i forbindelse med 
transportforvaltning, bevarelse af energi og 
udnyttelse af naturlige ressourcer. Drevet 
af kravet om mere-for-mindre deltager ikt-
forskerne i et verdensomspændende kapløb 
om at miniaturisere yderligere, få kontrol 
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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.

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.

Ændringsforslag 28
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 4 "Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny 

produktionsteknologi", "Aktiviteter", "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.

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, navnlig for så vidt angår 
ansvar, sporbarhed og grænser for 
patentering af nanoteknologier, samt 
udforskning af nye koncepter og tilgange i 
forbindelse med anvendelsen i forskellige 
sektorer, herunder integration og konvergens 
mellem fremspirende teknologier. Der vil 
ikke blive ydet støtte til forskning i 
nanoteknologier til militære 
anvendelsesformål.

Begrundelse
I henhold til de gældende konventioner om kontrol af potentielt skadelige materialer bør 
lovgivning om nanosikkerhed, som er baseret på forsigtighedsprincippet, regulere en sikker 
håndtering, overdragelse, anvendelse og udvikling af nanopartikler, nanomaterialer, 
nanoanordninger og nanobioteknologi. Der skal indføres krav til sporbarhed og mærkning 
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for at give forbrugerne mulighed for at træffe informerede valg. Der skal indføres en stramt 
reguleret ansvarsordning i tilfælde af, at en markedsført nanopartikel viser sig at være 
skadelig for sundheden, miljøet eller traditionelle levemåder og kulturer. Nanopatenter kan 
medføre, at molekyler og andre af universets bestanddele underlægges retslig monopolistisk 
kontrol. Det er nødvendigt med klare regler for at forhindre sådanne nanopatenter.

Ændringsforslag 29
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 4 "Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny 

produktionsteknologi", "Aktiviteter", "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.

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

Ændringsforslag 30
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 4 "Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny 

produktionsteknologi", "Aktiviteter", "Ny produktionsteknologi"

Tilvejebringelse af vilkår og aktiver til 
videnintensiv produktion, herunder 
konstruktion, udvikling og validering af nye 
paradigmer, som opfylder aktuelle 
industrielle behov, udvikling af generiske 
produktionsaktiver til fleksibel, 
netværkskoblet og videnbaseret produktion, 
udvikling af nye konstruktionskoncepter, der 
udnytter teknologikonvergensen (f.eks. 
nano-, bio- og informationsteknologi samt 
kognitiv teknologi og de dermed forbundne 
konstruktionskrav), til den næste generation 
af stærkt værdiforøgede produkter og 
tjenester, samt tilpasning til ændrede behov.

Tilvejebringelse af vilkår og aktiver til en 
bæredygtig videnintensiv produktion, 
herunder konstruktion, udvikling og 
validering af nye paradigmer, som opfylder 
aktuelle industrielle behov, udvikling af 
generiske produktionsaktiver til fleksibel, 
netværkskoblet og videnbaseret produktion, 
udvikling af nye konstruktionskoncepter, der 
udnytter teknologikonvergensen (f.eks. 
nano-, bio- og informationsteknologi samt 
kognitiv teknologi og de dermed forbundne 
konstruktionskrav), til den næste generation 
af stærkt værdiforøgede produkter og 
tjenester, samt tilpasning til ændrede behov.
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Ændringsforslag 31
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 4 "Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny 

produktionsteknologi", "Aktiviteter", "Ny produktionsteknologi", "Integration af teknologi til 
industrielle formål"

Integration af ny teknologi og viden om 
nanoniveauet, materialer og produktion i 
sektoropdelte og tværsektorielle 
applikationer som sundhed, bygge og anlæg, 
transport, energi, kemi, miljø, tekstiler og 
beklædning, papir og papirmasse samt 
maskinteknik.

Integration af ny teknologi, herunder 
økoteknologier, og viden om nanoniveauet,
materialer og produktion i sektoropdelte og 
tværsektorielle applikationer som sundhed, 
bygge og anlæg, transport, energi, kemi, 
miljø, tekstiler og beklædning, papir og 
papirmasse samt maskinteknik.

Ændringsforslag 32
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 5 "Energi", "Mål"

At ændre det nuværende energisystem, som 
bygger på fossile brændstoffer, til et mere
bæredygtigt energisystem, som bygger på 
flere forskellige energikilder og 
energibærere, kombineret med øget 
energieffektivitet med sigte på at finde en 
løsning på presserende problemer som 
forsyningssikkerhed og klimaændringer, 
samtidig med at den europæiske 
energisektors konkurrenceevne øges.

At ændre det nuværende energisystem, som 
bygger på fossile brændstoffer, til det system 
i verden, der er mest energieffektivt og 
bruger færrest fossile brændstoffer, inden 
2010. Et sådant bæredygtigt energisystem 
vil hovedsageligt bygge på flere forskellige 
vedvarende energikilder og energibærere, 
kombineret med øget energieffektivitet og 
energibevarelse med sigte på at finde en 
løsning på presserende problemer som 
forsyningssikkerhed og klimaændringer, 
samtidig med at den bæredygtige 
europæiske energisektors konkurrenceevne 
øges.

Ændringsforslag 33
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 5 "Energi", "Grundlag", afsnit 1

Energisystemerne står over for kæmpestore 
problemer. Det haster med at finde 
hensigtsmæssige og rettidige løsninger på 
grund af de alarmerende tendenser inden for 
den globale energiefterspørgsel (forventet 
stigning på 60 % over de kommende 30 år), 
behovet for at skære voldsomt ned på 
udledningen af drivhusgasser for at afbøde 
konsekvenserne af klimaændringer, de 
skadelige udsving i oliepriserne (navnlig for 

Energisystemerne står over for kæmpestore 
problemer. Det haster med at finde og 
udvikle hensigtsmæssige og rettidige 
løsninger på grund af de alarmerende 
tendenser inden for den globale 
energiefterspørgsel (forventet stigning på 60 
% over de kommende 30 år), behovet for at 
skære voldsomt ned på udledningen af 
drivhusgasser for at afbøde konsekvenserne 
af klimaændringer, de skadelige udsving i 



(Ekstern oversættelse)

PA\579994DA.doc 21/32 PE 362.659v01-00

DA

den stærkt olieafhængige transportsektor), 
og ustabile geopolitiske forhold i 
leverandørområderne. Der er brug for 
forskning og demonstration med sigte på at 
tilvejebringe de mest miljøvenlige og 
omkostningseffektive teknologier og 
foranstaltninger, som gør EU i stand til at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til 
Kyoto-protokollen og videre frem, samt til at 
realisere sine energipolitiske målsætninger.

oliepriserne (navnlig for den stærkt 
olieafhængige transportsektor), og ustabile 
geopolitiske forhold i leverandørområderne.
Der er brug for forskning og demonstration 
med sigte på at tilvejebringe de mest 
miljøvenlige og omkostningseffektive 
teknologier og foranstaltninger, som gør EU 
i stand til at opfylde sine forpligtelser i 
henhold til Kyoto-protokollen og videre 
frem, samt til at realisere sine energipolitiske 
målsætninger, som beskrevet i grønbogen 
om energieffektivitet fra 2005.

Ændringsforslag 34
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 5 "Energi", "Grundlag", afsnit 2

Europa er blevet førende inden for en række 
energiteknologier. Bl.a. er der tale om en 
pionérrolle inden for moderne teknologi til 
vedvarende energi, f.eks. bioenergi og 
vindenergi. EU er også en af lederne globalt, 
når det gælder el-produktions- og 
distributionsteknologi og har herudover en 
stærk forskningskapacitet inden for 
kulstofopsamling og -udfældning. Disse 
positioner trues dog stærkt af 
konkurrenterne (navnlig USA og Japan).

Europa er blevet førende inden for en række 
energiproducerende og energieffektive 
teknologier. Bl.a. er der tale om en 
pionérrolle inden for moderne teknologi til 
vedvarende energi, f.eks. solenergi, 
bioenergi og vindenergi. EU er også en af 
lederne globalt, når det gælder el-
produktions- og distributionsteknologi og 
har herudover en stærk forskningskapacitet 
inden for kulstofopsamling og -udfældning.
Disse positioner trues dog af konkurrenterne 
(navnlig USA og Japan).

Ændringsforslag 35
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 5 "Energi", "Grundlag", afsnit 3

En radikal omstilling af energisystemerne 
forudsætter nye teknologier, hvis risici er for 
store, og hvis nytteværdi er for usikker til at 
private virksomheder kan tilvejebringe hele 
det nødvendige investeringsbeløb til 
forskning, udvikling, demonstration og 
indførelse. Offentlig støtte bør derfor spille 
en afgørende rolle i forbindelse med 
mobiliseringen af private investeringer, og 
den europæiske indsats og ressourcerne bør 
kombineres på en mere sammenhængende 
og effektiv måde, så der er mulighed for at 

En radikal omstilling af energisystemerne til 
et bæredygtigt, intelligent system 
forudsætter nye teknologier, hvis risici er for 
store, og hvis nytteværdi er for usikker til at 
private virksomheder kan tilvejebringe hele 
det nødvendige investeringsbeløb til 
forskning, udvikling, demonstration og 
indførelse. Offentlig støtte bør derfor spille 
en afgørende rolle i forbindelse med 
mobiliseringen af private investeringer, og 
den europæiske indsats og ressourcerne bør 
kombineres på en mere sammenhængende 
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tage konkurrencen op mod lande, som hele 
tiden investerer stort i lignende teknologier.
Europæiske teknologifora spiller en 
afgørende rolle i denne sammenhæng, idet 
de mobiliserer den nødvendige 
forskningsindsats på en koordineret måde.
Nedenfor beskrives de aktiviteter, der skal 
bidrage til at nå målet. Der er medtaget en 
særlig aktivitet vedrørende videngrundlaget 
for energipolitiske beslutninger, og den kan 
også anvendes ved nye behov for 
beslutningsstøtte, der opstår, f.eks. i 
forbindelse med den europæiske 
energipolitiks rolle i udviklingen af 
internationale foranstaltninger til 
bekæmpelse af klimaændringer, svingende 
energipriser eller svigtende forsyninger.

og effektiv måde, så der er mulighed for at 
tage konkurrencen op mod lande, som hele 
tiden investerer stort i lignende teknologier.
Europæiske teknologifora spiller en 
afgørende rolle i denne sammenhæng, idet 
de mobiliserer den nødvendige 
forskningsindsats på en koordineret måde.
Nedenfor beskrives de aktiviteter, der skal 
bidrage til at nå målet. Der er medtaget en 
særlig aktivitet vedrørende videngrundlaget 
for energipolitiske beslutninger, og den kan 
også anvendes ved nye behov for 
beslutningsstøtte, der opstår, f.eks. i 
forbindelse med den europæiske 
energipolitiks rolle i udviklingen af 
internationale foranstaltninger til 
bekæmpelse af klimaændringer, svingende 
energipriser eller svigtende forsyninger.

Ændringsforslag 36
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 5 "Energi", "Aktiviteter", ny indledning og ændring i 

afsnittenes rækkefølge

Aktiviteterne er opstillet efter prioritering 
og vil få særskilte budgetposter.

• Brint- og brændselsceller • Energieffektivitet og -besparelser
• El-produktion med vedvarende energi • El-produktion med vedvarende energi
• Brændstofproduktion ud fra vedvarende 
energikilder

• Brændstofproduktion ud fra vedvarende 
energikilder

• Vedvarende energikilder til opvarmning 
og køling

• Vedvarende energikilder til opvarmning 
og køling

• CO2-opsamlings- og lagringsteknologier 
til el-produktion uden emissioner

• Intelligente energinet

• Rene kulstofteknologier • Videngrundlag for energipolitiske 
beslutninger

• Intelligente energinet • Brint- og brændselsceller
• Energieffektivitet og -besparelser • CO2-opsamlings- og lagringsteknologier 

til el-produktion uden emissioner
• Videngrundlag for energipolitiske 
beslutninger

• Rene kulstofteknologier
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Begrundelse
Der skal lægges vægt på teknologier, som kan bidrage til en hurtig omstilling til en 
bæredygtig og sikker energisektor i Europa. For at sikre gennemsigtighed er det også vigtigt 
at give de forskellige aktiviteter hver deres budgetpost.

Ændringsforslag 37
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 5 "Energi", "Aktiviteter", "Brint- og brændselsceller"

Integreret indsats med sigte på at 
tilvejebringe et solidt teknologisk grundlag 
for konkurrencedygtige EU-industrier inden 
for brændselsceller og brint, både til 
stationære og portable anvendelser samt 
transport. Den europæiske teknologiplatform 
for brint og brændstofceller fremmer denne 
aktivitet ved at komme med forslag til en 
integreret forsknings- og indførelsesstrategi.

Integreret indsats med sigte på at 
tilvejebringe et solidt teknologisk grundlag 
for konkurrencedygtige EU-industrier inden 
for brændselsceller og brint, både til 
stationære og portable anvendelser samt 
transport, som bygger på vedvarende 
energikilder. Den europæiske 
teknologiplatform for brint og 
brændstofceller fremmer denne aktivitet ved 
at komme med forslag til en integreret 
forsknings- og indførelsesstrategi.

Begrundelse

I overensstemmelse med EU's mål om at skabe en bæredygtig brintøkonomi inden 2050 skal 
forskningen koncentrere sig om produktion af brint ud fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 38
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 5 "Energi", "Aktiviteter", "CO2-opsamlings- og 

lagringsteknologier til el-produktion uden emissioner"
Drastisk nedbringelse af miljøpåvirkningen 
fra anvendelsen af fossile brændstoffer ved 
hjælp af højeffektive el-produktionsanlæg 
med næsten-nul-emission på grundlag af 
CO2- opsamlings- og lagringsteknologier.

Forskning i teknologier til 
kulstofopsamling og -lagring vil være 
koncentreret om udvikling af sociale, 
økonomiske, retlige og miljømæssige 
kriterier for teknologien, herunder 
garantier for sikker lagring af kulstoffet i 
hele dets levetid.  Hvert enkelt projekt 
vedrørende kulstofopsamling og -lagring vil 
blive genstand for uafhængige 
videnskabelige undersøgelser og 
overvågning, og resultaterne heraf vil blive 
offentliggjort. 

Ændringsforslag 39
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 5 "Energi", "Aktiviteter", "Rene kulstofteknologier"
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• Rene kulstofteknologier udgår
Væsentlig forbedring af anlægs effektivitet 
og driftssikkerhed samt færre omkostninger 
ved hjælp af udvikling og demonstration af 
rene kulstofkonversionsteknologier.

Begrundelse

Kulindustrien er meget veletableret med en stor omsætning og den har derfor midler til at 
finansiere yderligere forskning inden for rene kulteknologier.

Ændringsforslag 40
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 5 "Energi", "Aktiviteter", "Energieffektivitet og -besparelser"

Nye koncepter og teknologier til forbedring 
af energieffektivitet og –besparelser i 
bygninger samt service- og industrisektoren.
Det omfatter bl.a. integration af strategier og 
teknologi vedrørende energieffektivitet, 
anvendelsen af ny teknologi og teknologi til 
vedvarende energikilder samt styring af 
energiefterspørgslen.

Udvikling og demonstration af nye 
koncepter og teknologier til forbedring af 
energieffektivitet og –besparelser i 
lavenergi-, passivenergi-, og 
plusenergibygninger samt service- og 
industrisektoren. Det omfatter bl.a. 
integration af strategier og teknologi 
vedrørende energieffektivitet, anvendelsen 
af ny og bæredygtig teknologi til vedvarende 
energikilder samt styring af 
energiefterspørgslen.

Ændringsforslag 41
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 5 "Energi", "Aktiviteter", "Videngrundlag for energipolitiske 

beslutninger"
Udvikling af værktøjer, metoder og modeller 
til vurdering af de vigtigste økonomiske og 
sociale spørgsmål i forbindelse med 
energiteknologi og til tilvejebringelse af 
kvantificerbare mål og scenarier til mellem-
og langsigtede prognoser.

Udvikling af værktøjer, metoder og modeller 
til vurdering af de vigtigste økonomiske og 
sociale spørgsmål i forbindelse med 
energiteknologi og til tilvejebringelse af 
kvantificerbare mål og scenarier til mellem-
og langsigtede prognoser. Udvikling af 
politiske værktøjer til at fremskynde 
indførelsen af ny energieffektivitet, 
efterspørgselsstyring og vedvarende 
energikoncepter og -teknologier. 

Ændringsforslag 42
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", "Grundlag", afsnit 2
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Der kræves forskning på EU-plan til 
gennemførelsen af internationale 
forpligtelser, som f.eks. Kyoto-protokollen, 
FN-konventionen om den biologiske 
mangfoldighed, målsætningerne 
fraverdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling 2002, herunder EU's vandinitiativ, 
og bidragene til det mellemstatslige panel 
for klimaændringer (IPCC) og 
jordobservationsinitiativet. Der kræves også 
en betydelig forskningsindsats til 
gennemførelsen af den nuværende og 
kommende politik på EU-plan, den sjette 
miljøhandlingsplan og de dertil knyttede 
temastrategier, handlingsplanerne for 
miljøteknologi og for miljø og sundhed samt 
diverse direktiver, f.eks. 
vandrammedirektivet.

Der kræves forskning på EU-plan til 
gennemførelsen af internationale 
forpligtelser, som f.eks. FN's 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC) og Kyoto-protokollen, FN-
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed, målsætningerne 
fraverdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling 2002, herunder EU's vandinitiativ, 
og bidragene til det mellemstatslige panel 
for klimaændringer (IPCC) og 
jordobservationsinitiativet. Der kræves også 
en betydelig forskningsindsats til 
gennemførelsen af den nuværende og 
kommende politik på EU-plan, den sjette 
miljøhandlingsplan og de dertil knyttede 
temastrategier, handlingsplanerne for 
miljøteknologi og for miljø og sundhed,
fællesskabsstrategien for kviksølv samt 
diverse direktiver, f.eks. 
vandrammedirektivet.

Ændringsforslag 43
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", "Grundlag", afsnit 3

EU må styrke sin stilling på 
verdensmarkederne for miljøteknologi.
Miljøteknologi bidrager til bæredygtig vækst 
ved at levere miljøeffektive løsninger på 
miljøproblemer i forskellig målestok og ved 
at beskytte vores kulturarv. Miljøkrav 
stimulerer innovationsindsatsen og kan give 
nye forretningsmuligheder. De europæiske 
teknologiplatforme for vandforsyning og 
sanitet og for bæredygtig kemi bekræfter, at 
der er behov for en indsats på EU-plan, og 
deres forskningsdagsordener er taget i 
betragtning ved opstillingen af aktiviteterne 
nedenfor. Andre fora (f.eks. bygge og anlæg, 
skovbrug) har en vis berøring med 
miljøspørgsmål og er derfor også taget i 
betragtning.

EU må styrke sin stilling på 
verdensmarkederne for miljøteknologi.
Miljøteknologi bidrager til bæredygtigt 
forbrug og bæredygtig produktion og 
bæredygtig vækst ved at levere 
miljøeffektive løsninger på miljøproblemer i 
forskellig målestok og ved at beskytte vores 
kulturarv. Miljøkrav stimulerer 
innovationsindsatsen og kan give nye 
forretningsmuligheder. De europæiske 
teknologiplatforme for vandforsyning og 
sanitet og for bæredygtig kemi bekræfter, at 
der er behov for en indsats på EU-plan, og 
deres forskningsdagsordener er taget i 
betragtning ved opstillingen af aktiviteterne 
nedenfor. Andre fora (f.eks. bygge og anlæg, 
skovbrug) har en vis berøring med 
miljøspørgsmål og er derfor også taget i 
betragtning.
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Ændringsforslag 44
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", "Grundlag", punkt 3 a 

(nyt)

Socioøkonomiske aspekter påvirker 
udviklingen og indførelsen af 
miljøteknologier til markedet og deres 
efterfølgende anvendelse. Aktiviteterne 
omfatter de socioøkonomiske aspekter af 
politikkerne og den teknologiske udvikling, 
herunder forskning i, hvordan samfund 
producerer og forbruger med henblik på at 
opnå bæredygtige forbrugs- og 
produktionsmønstre.

Ændringsforslag 45
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, bioovervågning, 
sammenhæng med det indendørs miljø, 
virkninger og nye risikofaktorer; metoder til 
integreret risikovurdering af giftige og 
farlige stoffer, herunder alternativer til 
dyreforsøg; kvantificering og cost/benefit-
analyse af miljøbetingede sundhedsrisici og 
indikatorer til brug for 
forebyggelsesstrategier.

Ændringsforslag 46
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, skovbrande, tørke og 
oversvømmelser); udvikle varslingssystemer 
og forbedre forebyggelses- og 
afbødningsstrategier.
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Ændringsforslag 47
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, deres anvendelse 
og funktioner; forvaltning af 
vandressourcerne; affaldshåndtering og 
affaldsforebyggelse; beskyttelse og 
forvaltning af biodiversiteten, 
jordbundsbeskyttelse, beskyttelse af 
havbund og kystområder, metoder til 
bekæmpelse af ørkendannelse og 
jordforringelse; skovbeskyttelse og 
skovforvaltning; bæredygtig forvaltning og 
planlægning af bymiljøet, dataforvaltning og 
informationstjenester; vurdering og fremsyn 
i tilknytning til naturlige processer.

Ændringsforslag 48
Bilag I, del I, "Temaer", punkt 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", "Aktiviteter", 

"Bæredygtig ressourceforvaltning", led 2

- Udviklingen i havmiljøet: Menneskelige 
aktiviteters påvirkning af havmiljøet og dets 
ressourcer; forurening og eutrofiering i 
regionale have og kystområder; 
dybhavsøkosystemer; vurdering af 
udviklingen i havets biodiversitet, af 
økosystemprocesser og af havstrømmene; 
havbundsgeologi.

- Udviklingen i og forvaltningen af 
havmiljøet: Menneskelige aktiviteters 
påvirkning af havmiljøet og dets ressourcer; 
forurening og eutrofiering i regionale have 
og kystområder; dybhavsøkosystemer; 
vurdering af udviklingen i havets 
biodiversitet, af økosystemprocesser og af 
havstrømmene; havbundsgeologi.

Ændringsforslag 49
Bilag I, del I, "Temaer", punkt "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 

At udnytte de teknologiske og operationelle 
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 konkurrencedygtighed, 
de europæiske virksomheder har opnået på 
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globale marked. det globale marked.

Ændringsforslag 50
Bilag I, del I, "Temaer", punkt "Transport (herunder luftfartsteknik)", "Grundlag", afsnit 2

EU's udvidelse (arealet øget med 25 % og 
befolkningen med 20 %) og økonomiske 
udvikling betyder nye udfordringer, når det 
drejer sig om effektiv, omkostningseffektiv 
og bæredygtig transport af passagerer og 
gods. Transportsektoren har også direkte 
berøring med andre vigtige sektorpolitikker, 
f.eks. handel, konkurrence, beskæftigelse, 
samhørighed, energi, sikkerhed og det indre 
marked. En forudsætning for, at vi kan sikre 
os teknologiske konkurrencefordele på de 
globale markeder, er at der investeres i FTU 
inden for EU's transportindustri19.
Aktiviteter på europæisk plan vil også sætte 
skub i omstruktureringen af industrien, 
herunder integrering af forsyningskædens 
forskellige led, navnlig SMV'er.

EU's udvidelse (arealet øget med 25 % og 
befolkningen med 20 %) og økonomiske 
udvikling betyder nye udfordringer, når det 
drejer sig om effektiv, omkostningseffektiv 
og bæredygtig transport af passagerer og 
gods. Transportsektoren har også direkte 
berøring med andre vigtige sektorpolitikker, 
f.eks. handel, konkurrence, beskæftigelse, 
miljø, samhørighed, energi, sikkerhed og det 
indre marked. Efterspørgselsstyring inden 
for transport er afgørende i forhold til den 
logistiske og fysiske planlægning. En 
forudsætning for, at vi kan sikre os 
teknologiske konkurrencefordele på de 
globale markeder, er at der investeres i FTU 
inden for EU's transportindustri19.
Aktiviteter på europæisk plan vil også sætte 
skub i omstruktureringen af industrien, 
herunder integrering af forsyningskædens 
forskellige led, navnlig SMV'er.

Ændringsforslag 51
Bilag I, del I, "Temaer", punkt "Transport (herunder luftfartsteknik)", "Grundlag", afsnit 3

De europæiske teknologiplatformes 
forskningsdagsordener20 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 

De europæiske teknologiplatformes 
forskningsdagsordener20 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 
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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.

politiske, teknologiske og 
samfundsøkonomiske udfordringer op, f.eks. 
fremtidens "rene og sikre bil", 
sammenkoblingsmuligheder og 
intermodalitet med særligt fokus på 
skibsfarten og 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.

Ændringsforslag 52
Bilag I, del I, "Temaer", punkt "Transport (herunder luftfartsteknik)", "Grundlag", afsnit 4

De nedennævnte temaer og aktiviteter har 
stor betydning for industrien og 
imødekommer også beslutningstagernes 
behov på en integreret måde, der både 
omfatter transportpolitikkens økonomiske, 
sociale og miljømæssige aspekter.
Herudover ydes der støtte til, at både 
eksisterende og nye behov for støtte til den 
politiske beslutningsproces kan 
imødekommes, f.eks. i tilknytning til 
udviklingen inden for søfartspolitikken.

De nedennævnte temaer og aktiviteter har 
stor betydning for industrien og 
imødekommer også beslutningstagernes 
behov på en integreret måde, der både 
omfatter transportpolitikkens økonomiske, 
sociale og miljømæssige aspekter.
Herudover ydes der støtte til, at både 
eksisterende og nye behov for støtte til den 
politiske beslutningsproces kan 
imødekommes, f.eks. i tilknytning til 
udviklingen inden for søfartspolitikken eller 
indførelsen af Det Fælles Europæiske 
Luftrum.

Ændringsforslag 53
Bilag I, del I, "Temaer", punkt "Transport (herunder luftfartsteknik)", "Aktiviteter", 

"Luftfartsteknik og luftfartstransport", 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 kundesikkerhed: forbedring af 
samtlige sikkerhedsaspekter ved 
lufttransport; større udvalg af fly, fra store 
(wide body) til små fly.
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Begrundelse

EU's forskningsmidler til lufttransport er kun berettiget, for så vidt angår aspekter 
vedrørende passagersikkerhed.

Ændringsforslag 54
Bilag I, del I, "Temaer", punkt "Transport (herunder luftfartsteknik)", "Aktiviteter", 

"Overfladetransport (bane, vej og skib)", titel
• Overfladetransport (bane, vej og skib) • Bæredygtig overfladetransport (bane, 

vej og skib)

Begrundelse

Som det er tilfældet i det sjette rammeprogram, bør overskriften indeholde ordet 
"bæredygtig", da der i traktatens artikel 6 fastsættes en forpligtelse til at integrere bæredygtig 
udvikling i eksempelvis forsknings- og transportsektoren .

Ændringsforslag 55
Bilag I, del I, "Temaer", punkt "Transport (herunder luftfartsteknik)", "Aktiviteter", 

"Overfladetransport (bane, vej og skib)", led 2

- Fremme af trafikoverflytning og aflastning 
af transportkorridorer: udvikling af 
innovative, intermodale og interoperable 
regionale og nationale transportnet, -
infrastrukturer og -systemer i Europa; 
internalisering af omkostningerne; 
informationsudveksling mellem køretøj/skib 
og transportinfrastruktur; optimering af 
infrastrukturkapaciteten.

- Fremme af trafikoverflytning og aflastning 
af transportkorridorer: udvikling af 
bæredygtige, innovative, intermodale og 
interoperable regionale og nationale 
transportnet, -infrastrukturer og -systemer i 
Europa; internalisering af omkostningerne; 
informationsudveksling mellem køretøj/skib 
og transportinfrastruktur; optimering af 
infrastrukturkapaciteten.

Ændringsforslag 56
Bilag I, del I, "Temaer", punkt "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 
mindre forurening og mere sikre biler, og 
miljørene transportmidler, nye kollektive 
transportformer med fokus på øget 
effektivitet i hele transportkæden 
(offentlig/kollektiv transport, delebiler eller 
samkørsel, transport til fods og til cykel), 
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tilgængelighed (herunder også for 
handicappede, børn og ældre) og 
rationalisering af individuel transport, 
intermodalitet, efterspørgselsstyring, 
kommunikationsinfrastruktur, integreret by-
og trafikplanlægning.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der tages højde for hele den intermodale kæde i forbindelse med en 
effektivisering af forskningen i bytransport. Transportforskningen bør have fokus på ikke-
motoriseret transport, f.eks. til fods eller på cykel.

Ændringsforslag 57
Bilag II, "Samarbejde", linie 2

Fødevarer, landbrug og 
bioteknologi

(mio. EUR):
2455

Fødevarer, landbrug og 
bioteknologi

(mio. EUR):
2455;

Op til 50 % af dette beløb vil blive brugt til 
projekter inden for bioteknologi.

Ændringsforslag 58
Bilag II, "Samarbejde", linie 5

Energi
(mio. EUR):

2931 Energi
(mio. EUR):

2931;
Mindst 80 % af dette beløb vil gå til 
aktiviteter til fremme af energieffektiviteten 
og vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 59
Bilag II, "Samarbejde"Kommissionens forslag

_________________________________

BILAG II: VEJLEDENDE FORDELING PÅ PROGRAMMERNE
Den vejledende fordeling mellem programmerne fastsættes således (mio. EUR):
Samarbejde * 44432

Sundhed 8317
Fødevarer, landbrug og bioteknologi 2455

Informations- og kommunikationsteknologi 12670
Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi 4832
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Energi 2931
Miljø (herunder klimaændringer) 2535
Transport (herunder luftfartsteknik) 5940
Samfundsøkonomi og humaniora 792
Sikkerhed og rummet 3960

Ændringsforslag
_________________________________

BILAG II: VEJLEDENDE FORDELING PÅ PROGRAMMERNE
Den vejledende fordeling mellem programmerne fastsættes således (mio. EUR):
Samarbejde * 47214

Sundhed 9099
Fødevarer, landbrug og bioteknologi 2455

Informations- og kommunikationsteknologi 12670
Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi 4832
Energi 3931
Miljø (herunder klimaændringer) 3535
Transport (herunder luftfartsteknik) 5940
Samfundsøkonomi og humaniora 792
Sikkerhed og rummet 3960

Begrundelse

Det samlede budget til samarbejde er øget med 2782 millioner euro, hvilket svarer til 
ordførerens forslag om nedskæringer i budgettet for Euratom-programmet. Der er afsat en 
milliard euro mere til både energi og miljø, og sundhedsområdet er øget med 782 millioner 
euro.


