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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag till det sjunde ramprogrammet för forskning är i flera avseenden 
positivt. I förslaget har man beaktat flera av de synpunkter som parlamentet lagt fram i sina 
tidigare beslut.  

Förslagets verkliga betydelse förblir emellertid oklar så länge som ett beslut om 
EU:s budgetramar för perioden 2007–2013 inte fattats. Om totalbudgeten blir mindre än man 
föreslagit finns det risk för att de medel som anslås för det sjunde ramprogrammet för 
forskning minskar avsevärt i förhållande till förslaget. 

Förfaringssättet kan även kritiseras på den punkten att kommissionen redan den 
21 september 2005 offentliggjorde sitt förslag till ämnesspecifika program (specific 
programmes), trots att behandlingen av ramprogrammet inom ramen för 
medbeslutandeförfarandet ännu är på hälft och ämnesspecifika program borde basera sig på 
ramprogrammet. På detta sätt minskar kommissionen på förhand medbeslutandeförfarandets 
betydelse.

Ur miljö- och folkhälsosynvinkel innehåller kommissionens förslag många positiva punkter. 
Föredraganden föreslår att de delar stärks som berör minskning av föroreningar, skydd av 
biologisk mångfald, bekämpning av klimatförändringar, utveckling av nya energitekniker 
samt satsning på intelligent energi i Europa (Energy Intelligent Europe). Föredraganden 
föreslår också en tydligare satsning på förebyggande hälsovård och på forskning som stöder 
denna. Vidare föreslår föredraganden att medborgarsamhällets roll och kvinnors rättigheter 
betonas. 

Föredraganden föreslår att de olika områdena för energiforskning upptas i ramprogrammet i 
den ordningsföljd som motsvarar de olika alternativens prioritetsordning när det gäller att 
tackla klimatförändringar och främja en hållbar utveckling. Därtill föreslås skapandet av olika 
budgetlinjer för olika energialternativ. Vidare föreslås att den forskning som gäller 
uppsamling och förvaring av koldioxid inriktas på miljöeffekterna. Föredraganden anser att 
finansiering av forskningen kring rent kol ankommer på kolindustrin, som är etablerad sedan 
en lång tid tillbaka och som har betydande resurser till sitt förfogande.

När det gäller stamcellsforskningen föreslår föredraganden att gemenskapsmedel inte skall 
användas för forskning kring embryonala stamceller, utan endast för forskning kring vuxna 
stamceller och stamceller från navelsträngen och liknande alternativ som inte använder 
embryon som råmaterial. 

Gällande jordbrukets bioteknik betonar föredraganden skyddet av den biologiska mångfalden 
för icke genetiskt modifierade organismer samt forskning kring miljöeffekterna av genetiskt 
modifierade organismer.

Föredraganden fäster uppmärksamhet vid den bristande överensstämmelsen mellan 
energiforskningsdelen i det föreslagna sjunde ramprogrammet för forskning och det 
föreslagna sjunde Euratom-forskningsprogrammet, som det inte besluts om inom ramen för 
medbeslutandeförfarandet. I Euratom-förslaget föreslås att man under fem år skulle använda 
mera medel för kärnsmältning (fusion) och annan kärnkraft än för all annan energiforskning 
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under sju år. Detta står i konflikt med flera EU-beslut i vilka man konstaterar att den globala 
uppvärmningen bör begränsas till under två grader och betonar energieffektivitet och den 
förnybara energins roll i detta sammanhang. Kärnkraft är inte ett av de gemensamt godkända 
prioritetsområdena. Kärnkraften innefattar allvarliga risker och fissionskraften kan inte ens i 
teorin, på grund av de begränsade urantillgångarna, spela en betydande roll i stävjandet av 
klimatförändringarna. Genom kärnsmältning (fusion) åter kan man ännu inte på flera 
årtionden producera förbruksenergi och det finns ännu inga garantier för dess 
ändamålsenlighet, inte ens i ett tidsperspektiv på flera årtionden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 1a (nytt)

(1a) Offentligt finansierad forskning måste 
i första hand inriktas på att tillgodose 
offentliga behov och prioriteringar.

Motivering

Offentligt finansierad forskning bör fokusera på behov av forskning inom områden av allmänt 
intresse och inte i första hand styras av industriellt konkurrenstänkande.

Ändringsförslag 2
Skäl 4a (nytt)

(4a) Europaparlamentet har hävdat att EU 
bör inta en tätposition när det gäller att 
utveckla och tillämpa miljöteknik samt
garantera hållbar produktion och 
konsumtion. Parlamentet har också vid 
upprepade tillfällen framhållit
forskningens betydelse för att komma fram 
till lösningar när det gäller
klimatförändringen. För att uppnå de 
nödvändiga tekniska utvecklingsmålen

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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krävs det betydande forskningsinsatser från 
gemenskapens sida. Parlamentet har vidare
betonat vikten av att förhindra att kvinnor 
utnyttjas och avvisat stöd till och 
finansiering av mänsklig kloning i alla 
EU-program.

Ändringsförslag 3
Skäl 19

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

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

Ändringsförslag 4
Skäl 24

(24) Sjunde ramprogrammet bör bidra till att 
främja hållbar utveckling och miljöskydd.

(24) Sjunde ramprogrammet och de projekt 
och den teknik som stöds genom 
programmet bör bidra till att främja hållbar 
utveckling och miljöskydd.

Motivering

De särskilda programmen, projekten och teknikerna bör också bedömas i förhållande till 
deras bidrag till hållbar utveckling.
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Ändringsförslag 5
Skäl 25

(25) All forskningsverksamhet som 
genomförs inom ramen för detta 
ramprogram bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer, bl.a. de som 
ingår i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Yttrandena 
från Europeiska gruppen för etik inom
vetenskap och ny teknik beaktas och 
kommer att beaktas.

(25) All forskningsverksamhet som 
genomförs inom ramen för detta 
ramprogram bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer, bl.a. de som 
ingår i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
Europarådets konvention om mänskliga 
rättigheter och biomedicin.

Ändringsförslag 6
Skäl 29

(29) Det är viktigt att säkerställa en sund 
ekonomisk förvaltning av sjunde 
ramprogrammet, att det genomförs på ett så 
effektivt och användarvänligt sätt som 
möjligt och att tillgängligheten är hög för 
samtliga deltagare. Rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget och 
kraven på förenkling och bättre lagstiftning 
bör efterlevas.

(29) Det är viktigt att säkerställa en sund 
ekonomisk förvaltning av sjunde 
ramprogrammet, att det genomförs på ett så 
effektivt och användarvänligt sätt som 
möjligt och att tillgängligheten är hög för 
samtliga deltagare. Ett viktigt kännetecken 
för sjunde ramprogrammet är att det 
innebär en betydande förenkling av de 
administrativa förfarandena och en 
starkare betoning på bedömningen av 
forskningsprojektens vetenskapliga värde. 
Rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget och 
kraven på förenkling och bättre lagstiftning 
bör efterlevas.

Motivering

Vid utvärderingen av projekten bör man lägga vikten vid deras vetenskapliga förtjänster, inte 
de administrativa kvaliteterna.

Ändringsförslag 7
Artikel 3

Sjunde ramprogrammet skall genomföras Sjunde ramprogrammet skall genomföras 
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med hjälp av särskilda program. I dessa 
program skall det fastställas exakta mål samt 
närmare villkor för genomförandet.

med hjälp av särskilda program. I dessa 
program skall det fastställas exakta mål samt 
närmare villkor för genomförandet. De 
administrativa förfarandena skall förenklas 
avsevärt jämfört med de tidigare 
programmen och större vikt skall läggas vid 
bedömning av forskningsprojektens 
vetenskapliga värde.

Motivering

Vid utvärderingen av projekten bör man lägga vikten vid deras vetenskapliga förtjänster, inte 
de administrativa kvaliteterna.

Ändringsförslag 8
Artikel 6

All forskningsverksamhet som genomförs 
inom sjunde ramprogrammet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer.

All forskningsverksamhet som genomförs 
inom sjunde ramprogrammet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer, 
inbegripet de som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
Europarådets konvention om mänskliga 
rättigheter och biomedicin.

Ändringsförslag 9
Artikel 7, punkt 1

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

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

Motivering

Det civila samhället bör delta i utvärderingen för att besluten om EU:s forskning skall ske 
demokratiskt och ge möjlighet till insyn.
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Ändringsförslag 10
Bilaga I, del I, Samordning av forskningsprogram som inte finansieras av gemenskapen, 

stycke 2a (nytt)

ERA-NET kommer särskilt att bidra till 
samordningen av FoTU-program om 
biologisk övervakning av människor och 
om meteorologi samt till samordningen av 
forskningsprogram om regionala 
miljöutmaningar eller miljöföreteelser.

Ändringsförslag 11
Bilaga I, del I, Internationellt samarbete, strecksats 2

• Särskilda samarbetsåtgärder inom varje 
temaområde avsedda för tredjeländer när 
man har ett gemensamt intresse av att 
samarbeta kring särskilda ämnen. Dessa 
åtgärder är nära förknippade med de 
bilaterala samarbetsavtalen eller 
multilaterala dialogerna mellan EU och 
dessa länder eller grupper av länder. Som 
sådana kommer åtgärderna att fungera som 
prioriterade verktyg för genomförandet av 
samarbetet mellan EU och dessa länder. 
Åtgärderna omfattar framför allt följande: 
åtgärder med syfte att stärka 
forskningskapaciteten i kandidatländer och i 
grannländer; samverkan inriktad på 
utvecklingsländer och tillväxtländer, med 
fokus på deras särskilda behov på områden 
som t.ex. hälsa, jordbruk, fiske och miljö, 
genomförd under finansiella villkor som är 
anpassade till deras förmåga.

• Särskilda samarbetsåtgärder inom varje 
temaområde avsedda för tredjeländer när 
man har ett gemensamt intresse av att 
samarbeta kring särskilda ämnen. Dessa 
åtgärder är nära förknippade med de 
bilaterala samarbetsavtalen eller 
multilaterala dialogerna mellan EU och 
dessa länder eller grupper av länder. Som 
sådana kommer åtgärderna att fungera som 
prioriterade verktyg för genomförandet av 
samarbetet mellan EU och dessa länder. 
Åtgärderna omfattar framför allt följande: 
åtgärder med syfte att stärka 
forskningskapaciteten i kandidatländer och i 
grannländer; samverkan inriktad på 
utvecklingsländer och tillväxtländer, med 
fokus på deras särskilda behov på områden 
som t.ex. hälsa, framför allt försummade 
sjukdomar, jordbruk, fiske och miljö, 
genomförd under finansiella villkor som är 
anpassade till deras förmåga.

Ändringsförslag 12
Bilaga I, del I, Teman, punkt 1 Hälsa, stycke Syfte

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
hälsa och öka konkurrenskraften för 
europeisk hälsorelaterad industri och 
affärsverksamhet, och samtidigt ta itu med 
globala hälsofrågor, däribland framväxande 
epidemier. Betoningen ligger på 

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
hälsa och bidra till den europeiska 
hälsosektorns prestanda, bland annat öka
dess konkurrenskraft, och samtidigt ta itu 
med globala hälsofrågor, däribland 
framväxande epidemier och försummade 
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överbryggande forskning (att omsätta 
grundforskningsresultat i kliniska 
tillämpningar), utveckling och validering av 
nya terapier, hälsofrämjande och 
förebyggande metoder, diagnosverktyg och 
diagnosteknik samt system för hållbar och 
effektiv hälsovård.

sjukdomar. Forskningen syftar både till att 
förebygga sjukdomar och till att utveckla 
effektiva behandlingsmetoder och 
läkemedel, samtidigt som rättvis tillgång till 
resultaten av den offentligt finansierade 
forskningen kommer att garanteras. 
Betoningen ligger på överbryggande 
forskning (att omsätta 
grundforskningsresultat i kliniska 
tillämpningar), utveckling och validering av 
nya terapier, hälsofrämjande och 
förebyggande metoder, diagnosverktyg och 
diagnosteknik samt system för hållbar och 
effektiv hälsovård.

Motivering

Programmet bör syfta till att öka den europeiska hälsosektorns prestanda, inte bara att öka 
de hälsorelaterade industrins konkurrenskraft. Särskild vikt bör läggas vid forskning av 
allmänt intresse, till exempel forskning om framväxande epidemier och försummade 
sjukdomar (sjukdomar som främst drabbar människor i fattiga länder och alltså inte omfattas 
av läkemedelsindustrins insatser på forsknings- och utvecklingsområdet). Det måste finnas en 
avvägning mellan forskning för att förebygga sjukdomar och utvecklingen av effektiva 
behandlingsmetoder och läkemedel.

Ändringsförslag 13
Bilaga I, del I, Teman, punkt 1 Hälsa, Bakgrund, stycke 2

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

För klinisk forskning om många sjukdomar 
(t.ex. cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, 
respiratoriska, mentala och neurologiska 
sjukdomar, framför allt de som är 
förknippade med åldrandet som t.ex. 
Alzheimers sjukdom och Parkinsons 
sjukdom samt icke smittsamma sjukdomar 
som är relaterade till barns hälsa) krävs 
internationella multicenterprövningar för att 
ett tillräckligt antal patienter skall kunna 
undersökas på kort tid. Epidemiologisk 
forskning bör bedrivas inte bara på 
genomnivå och molekylär nivå. För 
epidemiologisk forskning krävs många olika 
grupper och internationella nätverk för att 
betydande slutsatser skall kunna dras. 
Utvecklingen av ny diagnostik och 
behandling för sällsynta störningar liksom 
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data och patientmaterial som finns i 
nationella databaser och biobanker.

epidemiologisk forskning om dessa 
störningar kräver också metoder där många 
länder är inblandade för att antalet patienter i 
varje studie skall kunna höjas. Hälsopolitiskt 
driven forskning på europeisk nivå gör det 
också möjligt att jämföra modeller, system, 
data och patientmaterial som finns i 
nationella databaser och biobanker, bland 
annat offentliga banker för stamceller från 
navelsträngsblod.

Motivering

Epidemiologisk forskning bör inte bara bedrivas på genomnivå och molekylär nivå utan 
måste kompletteras på samhällsnivå.

Ändringsförslag 14
Bilaga I, del I, Teman, punkt 1 Hälsa, Bakgrund, stycke 3

En stark EU-baserad biomedicinsk forskning 
bidrar till att stärka konkurrenskraften för 
den medicinska biotekniken, 
medicintekniken och läkemedelsindustrin i 
Europa. EU måste också spela en aktiv roll 
för att skapa en miljö som gynnar 
innovation inom läkemedelssektorn, i 
synnerhet för att maximera framgångarna 
inom den kliniska forskningen.
Forskningsbaserade små och medelstora 
företag är de huvudsakliga ekonomiska 
drivkrafterna för den industri som sysslar 
med medicinsk bioteknik och medicinteknik. 
Även om det nu finns fler bioteknikföretag i 
Europa än i USA är de flesta av dem små 
och inte lika mogna som sina konkurrenter. 
Offentliga och privata forskningsinsatser på 
EU-nivå underlättar utvecklingen av dem. 
EU-forskningen bidrar också till 
utvecklingen av nya normer och standarder 
för skapandet av lämpliga regler och 
bestämmelser för ny medicinteknik (t.ex. 
regenerativ medicin).

En stark EU-baserad biomedicinsk forskning 
bidrar till att stärka konkurrenskraften för 
den medicinska biotekniken, 
medicintekniken och läkemedelsindustrin i 
Europa. Forskningsbaserade små och 
medelstora företag är de huvudsakliga 
ekonomiska drivkrafterna för den industri 
som sysslar med medicinsk bioteknik och 
medicinteknik. Även om det nu finns fler 
bioteknikföretag i Europa än i USA är de 
flesta av dem små och inte lika mogna som 
sina konkurrenter. Offentliga och privata 
forskningsinsatser på EU-nivå underlättar 
utvecklingen av dem. EU-forskningen bidrar 
också till utvecklingen av nya normer och 
standarder för skapandet av lämpliga regler 
och bestämmelser för ny medicinteknik 
(t.ex. regenerativ medicin).
EU:s forskningsfinansiering kommer att 
koncentreras på forskning kring stamceller 
från vuxna och navelsträngsblod samt 
andra alternativ, i stället för forskning där 
embryon används som råmaterial.

Motivering

Med tanke på svårigheterna att kontrollera embryonala stamcellers ursprung och risken för 
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att man utnyttjar kvinnor på ett otillbörligt sätt för att få tag i dessa stamceller föreslås att 
EU:s finansiering begränsas till forskning kring stamceller från vuxna individer och från 
navelsträngsblod. Det finns dessutom en dokumenterad risk för att embryonala stamceller kan 
bli cancerogena eller utveckla oönskade vävnader sedan de transplanterats till patienten. 
Ändringsförslaget ligger i linje med Europaparlamentets resolution om handel med 
mänskliga äggceller som antogs den 10 mars 2005.

För föredraganden är det oklart vilken slags finansiering inom sjunde ramprogrammet som 
avses i den text som föreslås utgå 

Ändringsförslag 15
Bilaga I, del I, Teman, punkt 1 Hälsa, Bakgrund, stycke 4

De verksamheter som omfattas beskrivs 
nedan och omfattar bl.a. forskning som är 
avgörande för de politiska kraven. 
Två frågor av strategisk betydelse, barns 
hälsa och den åldrande befolkningens hälsa, 
ingår i alla verksamheter. 
Forskningsagendor som fastställts inom 
europeiska teknikplattformar, t.ex. den om 
innovativa läkemedel, får stöd där så är 
lämpligt. Som komplement till dessa och för 
att reagera på nya strategiska behov kan 
ytterligare åtgärder stödjas, t.ex. i fråga om 
hälsopolitiska frågor och hälsa och säkerhet i 
arbetet.

De verksamheter som omfattas beskrivs 
nedan och omfattar bl.a. forskning som är 
avgörande för de politiska kraven. 
Tre frågor av strategisk betydelse, barns 
hälsa, kvinnors hälsa och den åldrande 
befolkningens hälsa, ingår i alla 
verksamheter. Forskningsagendor som 
fastställts inom europeiska 
teknikplattformar, t.ex. den om innovativa 
läkemedel, får stöd där så är lämpligt. Som 
komplement till dessa och för att reagera på 
nya strategiska behov kan ytterligare 
åtgärder stödjas, t.ex. i fråga om 
hälsopolitiska frågor och hälsa och säkerhet i 
arbetet. Det är särskilt viktigt att undersöka 
och ta itu med delpopulationers, bland 
annat funktionshindrade personers, 
minoritetsgruppers och missgynnade 
gruppers, behov.

Ändringsförslag 16
Bilaga I, del I, Teman, punkt 1 Hälsa, Verksamheter, undertitel 1 Bioteknik, generiska 

verktyg och teknik för människors hälsa, strecksats 2

- Spårning, diagnos och övervakning.
Tonvikten ligger på metoder utan ingrepp 
eller som innebär minsta möjliga ingrepp.

- Spårning, diagnos och övervakning.
Tonvikten ligger på metoder utan ingrepp 
eller som innebär minsta möjliga ingrepp
och tekniker som DNA-chips och molekylär 
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bildframställning och diagnos.

Ändringsförslag 17
Bilaga I, del I, Teman, punkt 1 Hälsa, Verksamheter, undertitel 1 Bioteknik, generiska 

verktyg och teknik för människors hälsa, strecksats 4

- Innovativa terapeutiska metoder och 
innovativ terapeutisk intervention. Att 
konsolidera och säkerställa den fortsatta 
utvecklingen av avancerad terapi och teknik 
som kan tillämpas på många sjukdomar och 
störningar.

- Innovativa terapeutiska metoder och 
innovativ terapeutisk intervention. Att 
konsolidera och säkerställa den fortsatta 
utvecklingen av avancerad terapi och teknik 
som kan tillämpas på många sjukdomar och 
störningar. Syntetisk biologi som använder 
stamceller från vuxna kommer att 
prioriteras.

Ändringsförslag 18
Bilaga I, del I, Teman, punkt 1 Hälsa, Verksamheter, undertitel 2 Omsättning av 

forskningsresultat till gagn för människors hälsa, strecksats 2

- Forskning om hjärnan och därmed 
relaterade sjukdomar, människans 
utveckling och åldrandet. Att undersöka 
processen för ett åldrande i hälsa och hur 
gener och miljö interagerar med hjärnan, 
både under normala förhållanden och i 
samband med hjärnsjukdomar.

- Forskning om hjärnan och därmed 
relaterade sjukdomar, människans 
utveckling och åldrandet. Att undersöka 
processen för en utveckling och ett åldrande 
i hälsa och hur gener och miljöfaktorer
interagerar med hjärnan, både under normala 
förhållanden och i samband med 
hjärnsjukdomar.

Ändringsförslag 19
Bilaga I, del I, Teman, punkt 1 Hälsa, Verksamheter, undertitel 2 Omsättning av 

forskningsresultat till gagn för människors hälsa, strecksats 4

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

- Överbryggande forskning om stora 
sjukdomar – cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar, respiratoriska sjukdomar, 
diabetes/fetma; sällsynta sjukdomar; 
försummade sjukdomar; andra kroniska 
sjukdomar (t.ex. osteoartrit). Att utveckla 
patientorienterade strategier från prevention 
till diagnos och behandling, inbegripet 
klinisk forskning.
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Ändringsförslag 20
Bilaga I, del I, Teman, punkt 1 Hälsa, Verksamheter, undertitel 2 Omsättning av 

forskningsresultat till gagn för människors hälsa, strecksats 4a (ny)

- Överbryggande forskning om sjukdomar 
som orsakas av miljö- och arbetsrelaterade 
stressfaktorer (t.ex. astma och allergier).

Ändringsförslag 21
Bilaga I, del I, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Syfte

Att skapa en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi där vetenskap, industri och 
berörda parter på andra områden 
sammanförs för att utnyttja nya och 
framväxande forskningsmöjligheter för att ta 
itu med sociala och ekonomiska utmaningar 
– den växande efterfrågan på säkrare och 
hälsosammare livsmedel av högre kvalitet 
och på hållbar användning och produktion 
av förnybara bioresurser; den ökande risken 
för epizoiska och zoonotiska sjukdomar och 
livsmedelsrelaterade störningar; hoten mot 
en hållbar och säker jordbruks- och 
fiskeriproduktion till följd av framför allt 
klimatförändring; den växande efterfrågan 
på livsmedel av hög kvalitet som 
producerats med hänsyn till djurskydd och 
landsbygdsrelaterade aspekter.

Att skapa en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi där vetenskap, industri och 
berörda parter på andra områden 
sammanförs för att utnyttja nya och 
framväxande forskningsmöjligheter för att ta 
itu med sociala, miljömässiga och 
ekonomiska utmaningar – den växande 
efterfrågan på säkrare och hälsosammare 
livsmedel av högre kvalitet och på hållbar 
användning och produktion av förnybara 
bioresurser; den ökande risken för epizoiska 
och zoonotiska sjukdomar och 
livsmedelsrelaterade störningar; hoten mot 
en hållbar och säker jordbruks- och 
fiskeriproduktion till följd av framför allt 
klimatförändring; den växande efterfrågan 
på livsmedel av hög kvalitet som 
producerats med hänsyn till djurskydd och 
landsbygdsrelaterade aspekter.

Ändringsförslag 22
Bilaga I, del I, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Bakgrund, stycke 1

Innovationer och kunskapsutveckling 
avseende hållbar förvaltning, produktion och 
användning av biologiska resurser 
(mikroorganismer, växter och djur) kommer 
att skapa en grund för nya, hållbara, 
miljöeffektiva och konkurrenskraftiga 
produkter för industri vars verksamhet är 
baserad på eller förknippad med jordbruk, 

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

fiske, livsmedel, hälsa eller skog. Hållbar 
produktion av hälsosamma livsmedel och 
andra produkter liksom den europeiska 
strategin om biovetenskap och bioteknik
kommer att bidra till ökad konkurrenskraft 
för europeiska bioteknik- och 
livsmedelsföretag, i synnerhet för små och 
medelstora företag, och samtidigt förbättra 
den sociala välfärden och välbefinnandet. 
Forskning om livsmedelssäkerhet och 
säkerhet i livsmedelskedjan, kostrelaterade 
sjukdomar, hållbara kostval och kostens och 
näringens inverkan på hälsan bidrar till att 
bekämpa kostrelaterade sjukdomar (t.ex. 
fetma och allergier) och infektionssjukdomar 
(t.ex. transmissibel spongiform encefalopati 
och fågelinfluensa). Denna forskning bidrar 
samtidigt på ett avgörande sätt till 
genomförandet av befintliga och 
utformningen av framtida strategier och 
bestämmelser på områdena folkhälsa, 
djurhälsa, växtskydd och konsumentskydd.

Motivering

Man bör främja forskning om innovationer inom ekologiskt jordbruk och andra 
jordbrukssystem som kräver en begränsad användning av insatsmedel.

Ändringsförslag 23
Bilaga I, del I, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Bakgrund, stycke 3

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

Flera europeiska teknikplattformar bidrar 
genom att slå fast gemensamma 
forskningsprioriteringar på områden som 
t.ex. växtgenomik och bioteknik, hållbar 
icke genetiskt modifierad biologisk 
mångfald inom jordbruk och skogsbruk, 
skogsbruk och skogsbaserad industri, 
djurhälsa på global nivå, husdjursavel, 
hållbar markanvändning, livsmedel och 
industriell bioteknik. Forskningen skall 
också skapa den kunskapsbas som krävs för 
stöd på följande områden: den gemensamma 
jordbruks- och skogspolitiken; jordbruks-
och handelsfrågor; bestämmelser om 
livsmedelssäkerhet; djurhälsa, bekämpning 
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att få till stånd en hållbar utveckling inom 
fiske och vattenbruk. En flexibel mekanism 
för att reagera på behov av nya strategier är 
också förutsedd, i synnerhet med avseende 
på nya sociala eller ekonomiska trender.

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

Ändringsförslag 24
Bilaga I, del I, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamheter, strecksats 1

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

• Hållbar produktion och förvaltning av 
biologiska resurser från land-, skogs- och 
vattenmiljöer: Att möjliggöra forskning om 
teknik på t.ex. områdena genomik, 
proteomik, och metabolomik samt 
systembiologi och konvergerande teknik för 
mikroorganismer, växter och djur, inbegripet 
bevarande och hållbar användning av deras 
naturliga biologiska mångfald och 
genetiska resurser på 
jordbruksanläggningarna; bättre grödor 
och produktionssystem, inbegripet 
ekologiska och andra hållbara 
lågenergikrävande jordbrukssystem, avel 
med genetiska markörer, program för 
kvalitetsproduktion samt övervakning och 
utvärdering av effekter av GMO på miljö 
och människa; hållbart, konkurrenskraftigt 
och multifunktionellt jordbruk samt 
skogsbruk; integrerad 
landsbygdsutveckling, inklusive aspekter i 
samband med det civila samhällets 
medverkan i planering och beslutsfattande; 
djurskydd, djuravel och animalieproduktion; 
växtskydd; hållbart och konkurrenskraftigt 
fiske och vattenbruk; infektionssjukdomar 
hos djur, även zoonoser; andra hot mot 
hållbarhet och säker livsmedelsförsörjning 
i samband med livsmedelsproduktion 
(inbegripet klimatförändringar och sinande 
oljeresurser); bortskaffande och 
användning av animaliskt avfall på ett 
säkert sätt; bevarande, förvaltning och 
utnyttjande av de levande akvatiska 
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resurserna, utveckling av de verktyg som 
politiska beslutsfattare och andra aktörer 
inom jordbruk och landsbygdsutveckling 
behöver (metoder för landskaps- och 
markförvaltning osv.).

Motivering

Hållbar livsmedelsproduktion och resursförvaltning skall stå i centrum för denna verksamhet.

Ändringsförslag 25
Bilaga I, del I, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamheter, strecksats 2

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

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

Ändringsförslag 26
Bilaga I, del I, Teman, punkt 2 Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamheter, strecksats 3

• Biovetenskap och bioteknik för hållbara 
non-foodprodukter och -processer: bättre 
grödor, råvaror, marina produkter och marin 
biomassa (inbegripet marina tillgångar) för 
energiproduktion, som tar hänsyn till miljön 
och för produktion av produkter med högt 
mervärde som t.ex. material och kemikalier, 

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

inbegripet nya hållbara jordbrukssystem
baserade på förnybar energi, metoder för 
bioprocesser och bioraffinaderier; 
biokatalys; skogsbruk och skogsbaserade 
produkter och processer; miljöåterställning 
och renare bearbetning.

Ändringsförslag 27
Bilaga I, del I, Teman, punkt 3 Informations- och kommunikationsteknik, Bakgrund, stycke 2

De ökande kraven från ekonomi och 
samhälle, den fortsatta integreringen av IKT 
och behoven av att flytta fram teknikens 
gränser ännu längre innebär ständigt nya 
uppgifter för forskningen. Att anpassa 
tekniken till människor och organisatoriska 
behov innebär följande: dölja teknikens 
komplexitet och presentera efterfrågade 
funktioner; göra tekniken mycket enkel att 
använda, tillgänglig och överkomlig till ett 
rimligt pris; tillhandahålla nya IKT-baserade 
tillämpningar, lösningar och tjänster som är 
pålitliga, driftsäkra och anpassningsbara till 
användarnas miljöer och preferenser. 
Forskarna inom IKT drivs av efterfrågan på 
”mer för mindre” och deltar i en global 
kapplöpning för att kunna öka 
miniatyriseringen, behärska kombineringen 
av data-, kommunikations- och medieteknik, 
och kombineringen med andra relevanta 
vetenskapliga områden och ämnesområden, 
och för att kunna bygga system som kan lära 
och utvecklas. Ur dessa olika insatser växer 
en ny teknikvåg fram. 
Forskningsverksamheten inom IKT skall 
också omfatta en rad olika vetenskapliga och 
tekniska discipliner, inbegripet bioteknik 
och biovetenskap, psykologi, pedagogik, 
kognitiv vetenskap och samhällsvetenskap.

De ökande kraven från ekonomi och 
samhälle, den fortsatta integreringen av IKT 
och behoven av att flytta fram teknikens 
gränser ännu längre innebär ständigt nya 
uppgifter för forskningen. Att anpassa 
tekniken till människor och organisatoriska 
behov innebär följande: dölja teknikens 
komplexitet och presentera efterfrågade 
funktioner; göra tekniken mycket enkel att 
använda, tillgänglig och överkomlig till ett 
rimligt pris; tillhandahålla nya IKT-baserade 
tillämpningar, lösningar och tjänster som är 
pålitliga, driftsäkra och anpassningsbara till 
användarnas miljöer och preferenser;
använda IKT för hållbar utveckling, 
särskilt inom transportförvaltning, 
energibevarande och 
naturresursanvändning. Forskarna inom 
IKT drivs av efterfrågan på ”mer för 
mindre” och deltar i en global kapplöpning 
för att kunna öka miniatyriseringen, 
behärska kombineringen av data-, 
kommunikations- och medieteknik, och 
kombineringen med andra relevanta 
vetenskapliga områden och ämnesområden, 
och för att kunna bygga system som kan lära 
och utvecklas. Ur dessa olika insatser växer 
en ny teknikvåg fram. 
Forskningsverksamheten inom IKT skall 
också omfatta en rad olika vetenskapliga och 
tekniska discipliner, inbegripet bioteknik 
och biovetenskap, psykologi, pedagogik, 
kognitiv vetenskap och samhällsvetenskap.
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Ändringsförslag 28
Bilaga I, del I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny 

produktionsteknik, Verksamheter, Nanovetenskap, nanoteknik

- Utveckling av ny kunskap om fenomen 
som beror på gränssnitt och storlek; kontroll 
på nanonivå av materialegenskaper för nya 
tillämpningar; integrering av teknik på 
nanonivå; självmonterande egenskaper; 
nanomotorer; nanomaskiner och 
nanosystem; metoder och verktyg för 
karaktärisering och hantering i 
nanodimensioner; nanoteknik och 
högprecisionsteknik inom kemin; effekt på 
människors säkerhet, hälsa och på miljön; 
metrologi, nomenklatur och standarder; 
utforskande av nya koncept och angreppssätt 
för tillämpningar inom olika sektorer, 
inbegripet integrering och sammansmältning 
av ny teknik.

- Utveckling av ny kunskap om fenomen 
som beror på gränssnitt och storlek; kontroll 
på nanonivå av materialegenskaper för nya 
tillämpningar; integrering av teknik på 
nanonivå; självmonterande egenskaper; 
nanomotorer; nanomaskiner och 
nanosystem; metoder och verktyg för 
karaktärisering och hantering i 
nanodimensioner; nanoteknik och 
högprecisionsteknik inom kemin; effekt på 
människors säkerhet, hälsa och på miljön; 
metrologi, nomenklatur och standarder i 
synnerhet vad gäller tillförlitlighet och
spårbarhet samt begränsningar för 
nanoteknikens patenterbarhet; utforskande 
av nya koncept och angreppssätt för 
tillämpningar inom olika sektorer, inbegripet 
integrering och sammansmältning av ny 
teknik. Finansiering kommer inte att 
beviljas nanoteknisk forskning för militära 
tillämpningar. 

Motivering

I enlighet med befintliga konventioner för kontroll av potentiellt farliga material bör en 
lagstiftning om nanosäkerhet baserad på försiktighetsprincipen gälla för säker hantering, 
överföring, användning och utveckling av nanopartiklar, nanomaterial, nanoapparatur och 
nanobioteknik. Krav på spårbarhet och märkning bör fastställas så att konsumenterna kan 
göra medvetna val. Ett strikt regleringssystem för ansvarsskyldighet måste finnas i de fall 
kommersiellt spridda nanopartiklar visar sig vara farliga för hälsan, miljön eller traditionella 
livsmiljöer och kulturer. Nanopatent skulle kunna leda till att molekyler och element som 
utgör byggstenarna i universum rättsligt sett hamnade under monopolistisk kontroll 

Ändringsförslag 29
Bilaga I, del I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny 

produktionsteknik, Verksamheter, Material

- Utveckling av ny kunskap om material 
med hög prestanda för nya produkter och 
processer; kunskapsbaserade material med 
skräddarsydda egenskaper; mer tillförlitlig 
design och simulering; större komplexitet; 
förenlighet med miljön; integrering av 

- Utveckling av ny kunskap om material 
med hög prestanda för nya produkter och 
processer samt för reparationer och 
förbättringar av dessa och en förlängning 
av deras livslängd; kunskapsbaserade 
material med skräddarsydda egenskaper; 
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nano-, molekylär- och makronivåer i 
industrin inom kemiteknik och 
materialbearbetning; nya nano-, bio- och 
hybridmaterial, inbegripet design och 
kontroll av bearbetningen av dem.

mer tillförlitlig design och simulering; större 
komplexitet; förenlighet med miljön; 
integrering av nano-,molekylär-,mikro- och
makronivåer i industrin inom kemiteknik 
och materialbearbetning; nya nano-, bio- och 
hybridmaterial, inbegripet design och 
kontroll av bearbetningen av dem.

Ändringsförslag 30
Bilaga I, del I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny 

produktionsteknik, Verksamheter, Ny produktion

- Skapa förutsättningar och tillgångar för 
kunskapsintensiv produktion, inbegripet 
konstruktion, utveckling och validering av 
nya paradigmer som svarar mot nya behov 
inom industrin; utveckling av generiska 
produktionstillgångar för anpassningsbar 
kunskapsbaserad produktion i nätverk; 
utveckling av nya tekniska koncept där 
sammansmältningen av tekniker (t.ex. nano-, 
bio-, informationsteknik, kognitiv teknik och 
de tekniska kraven för dessa) för nästa 
generation produkter och tjänster med högt 
mervärde samt anpassning till nya behov.

- Skapa förutsättningar och tillgångar för 
hållbar kunskapsintensiv produktion, 
inbegripet konstruktion, utveckling och 
validering av nya paradigmer som svarar 
mot nya behov inom industrin; utveckling av 
generiska produktionstillgångar för 
anpassningsbar kunskapsbaserad produktion 
i nätverk; utveckling av nya tekniska 
koncept där sammansmältningen av tekniker 
(t.ex. nano-, bio-, informationsteknik, 
kognitiv teknik och de tekniska kraven för 
dessa) för nästa generation produkter och 
tjänster med högt mervärde samt anpassning 
till nya behov.

Ändringsförslag 31
Bilaga I, del I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny 

produktionsteknik, Verksamheter, Integrering av teknik för industriella tillämpningar

- Integrering av ny kunskap och teknik 
avseende nano, material och produktion i 
tillämpningar inom och mellan flera 
sektorer, t.ex. hälsa, konstruktion, transport, 
energi, kemi, miljö, textil och beklädnad, 
massa och papper samt maskinindustri.

- Integrering av ny kunskap och teknik, 
inbegripet miljöteknik, avseende nano, 
material och produktion i tillämpningar 
inom och mellan flera sektorer, t.ex. hälsa, 
konstruktion, transport, energi, kemi, miljö, 
textil och beklädnad, massa och papper samt 
maskinindustri.

Ändringsförslag 32
Bilaga I, del I, Teman, punkt 5 Energi, Syfte

Att omvandla dagens fossilbränslebaserade Att omvandla dagens fossilbränslebaserade 
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energisystem till ett som är mer hållbart 
och som bygger på många olika energikällor 
och energibärare, i kombination med bättre 
energieffektivitet. Syftet är att kunna hantera 
de allt större utmaningarna i fråga om 
försörjningstrygghet och klimatförändring 
och samtidigt öka den europeiska 
energiindustrins konkurrenskraft.

energisystem till den mest effektiva och 
minst fossilbränsleberoende ekonomin i 
världen fram till 2020; en sådan hållbar 
energiekonomi kommer i första hand att 
bygga på många olika energikällor och 
energibärare, i kombination med bättre 
energieffektivitet och energibevarande. 
Syftet är att kunna hantera de allt större 
utmaningarna i fråga om 
försörjningstrygghet och klimatförändring 
och samtidigt öka den europeiska hållbara 
energiindustrins konkurrenskraft.

Ändringsförslag 33
Bilaga I, del I, Teman, punkt 5 Energi, Bakgrund, stycke 1

Energisystemen står inför stora utmaningar. 
Det pressande behovet av att utveckla 
lämpliga lösningar i tid motiveras av den 
alarmerande utvecklingen av den globala 
efterfrågan på energi (som förväntas öka 
med 60 % under de kommande trettio åren), 
behovet av att kraftigt hindra utsläppen av 
växthusgaser i syfte att dämpa de förödande 
konsekvenserna av klimatförändringarna, de 
fluktuerande oljepriserna (som framför allt 
skadar transportsektorn, som är starkt 
oljeberoende) och av den geopolitiska 
instabiliteten i försörjningsregionerna. 
Forskning och demonstration krävs för att de 
mest miljövänliga och kostnadseffektiva 
teknikerna och åtgärderna skall kunna 
utvecklas så att EU med råge kan uppfylla 
målen inom ramen för Kyotoprotokollet och 
genomföra sina energipolitiska åtaganden i 
enlighet med grönboken från 2000 om trygg 
energiförsörjning.

Energisystemen står inför stora utmaningar. 
Det pressande behovet av att identifiera och 
utveckla lämpliga lösningar i tid motiveras 
av den alarmerande utvecklingen av den 
globala efterfrågan på energi (som förväntas 
öka med 60 % under de kommande trettio 
åren), behovet av att kraftigt hindra 
utsläppen av växthusgaser i syfte att dämpa 
de förödande konsekvenserna av 
klimatförändringarna, de fluktuerande 
oljepriserna (som framför allt skadar 
transportsektorn, som är starkt oljeberoende) 
och av den geopolitiska instabiliteten i 
försörjningsregionerna. Forskning och 
demonstration krävs för att de mest 
miljövänliga och kostnadseffektiva 
teknikerna och åtgärderna skall kunna 
utvecklas så att EU med råge kan uppfylla 
målen inom ramen för Kyotoprotokollet och 
genomföra sina energipolitiska åtaganden i 
enlighet med grönboken från 2005 om 
energieffektivitet och grönboken från 2000 
om trygg energiförsörjning.

Ändringsförslag 34
Bilaga I, del I, Teman, punkt 5 Energi, Bakgrund, stycke 2

Europa har blivit världsledande på en rad 
energitekniska områden och är exempelvis 

Europa har blivit världsledande på en rad 
tekniska områden som rör energiproduktion
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en pionjär när det gäller modern teknik för 
förnybar energi som t.ex. bioenergi och 
vindenergi. EU är också en global 
konkurrent i fråga om teknik för 
kraftproduktion och kraftdistribution och har 
en stark forskningskapacitet på området 
uppsamling och bindning av koldioxid. 
Denna ställning står emellertid under starkt
hot från konkurrenter (i synnerhet USA och 
Japan).

och energieffektivitet och är exempelvis en 
pionjär när det gäller modern teknik för 
förnybar energi som t.ex. solenergi, 
bioenergi och vindenergi. EU är också en 
global konkurrent i fråga om teknik för 
kraftproduktion och kraftdistribution och har 
en stark forskningskapacitet på området 
uppsamling och bindning av koldioxid. 
Denna ställning hotas emellertid nu av 
konkurrenter (i synnerhet USA och Japan).

Ändringsförslag 35
Bilaga I, del I, Teman, punkt 5 Energi, Bakgrund, stycke 3

Att radikalt omvandla energisystemen kräver 
ny teknik som är förknippad med för höga 
risker och för osäkra vinster för att privata 
företag skall göra alla de investeringar som 
krävs för forskning, utveckling, 
demonstration och uppbyggnad. Den 
offentliga sektorn bör därför spela en 
nyckelroll i uppbådandet av privata 
investeringar, och europeiska insatser och 
resurser bör kombineras på ett 
sammanhängande och mer effektivt sätt så 
att man skall kunna konkurrera med 
ekonomier som gör stora och regelbundna 
investeringar i liknande teknik. Europeiska 
teknikplattformar har en viktig roll i detta 
avseende genom att på ett samordnat sätt 
uppbåda de forskningsinsatser som krävs. 
De verksamheter som skall bidra till att 
uppfylla målet beskrivs nedan. En särskild 
verksamhet avseende kunskap för 
energipolitiskt beslutsfattande ingår. Den 
kan också bidra i samband med 
uppkommande behov av nya strategier, t.ex. 
i fråga om den europeiska energipolitikens 
roll i utvecklingen av internationella 
åtgärder mot klimatförändringar, och 
instabilitet eller avbrott med avseende på 
energiförsörjning och energipris.

Att radikalt omvandla energisystemen till ett 
hållbart intelligent energisystem kräver ny 
teknik som är förknippad med för höga 
risker och för osäkra vinster för att privata 
företag skall göra alla de investeringar som 
krävs för forskning, utveckling, 
demonstration och uppbyggnad. Den 
offentliga sektorn bör därför spela en 
nyckelroll i uppbådandet av privata 
investeringar, och europeiska insatser och 
resurser bör kombineras på ett 
sammanhängande och mer effektivt sätt så 
att man skall kunna konkurrera med 
ekonomier som gör stora och regelbundna 
investeringar i liknande teknik. Europeiska 
teknikplattformar har en viktig roll i detta 
avseende genom att på ett samordnat sätt 
uppbåda de forskningsinsatser som krävs. 
De verksamheter som skall bidra till att 
uppfylla målet beskrivs nedan. En särskild 
verksamhet avseende kunskap för 
energipolitiskt beslutsfattande ingår. Den 
kan också bidra i samband med 
uppkommande behov av nya strategier, t.ex. 
i fråga om den europeiska energipolitikens 
roll i utvecklingen av internationella 
åtgärder mot klimatförändringar, och 
instabilitet eller avbrott med avseende på 
energiförsörjning och energipris.
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Ändringsförslag 36
Bilaga I, del I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamheter, ny inledning och ny rubrikordning

Verksamheterna presenteras i 
prioriteringsordning och kommer att ges
separata budgetposter

• Vätgas och bränsleceller • Energieffektivitet och energibesparingar
• Produktion av förnybar el • Produktion av förnybar el
• Produktion av förnybart bränsle • Produktion av förnybart bränsle

• Förnybara energikällor för uppvärmning 
och kylning

• Förnybara energikällor för uppvärmning 
och kylning

• Teknik för uppsamling och bindning av 
koldioxid för kraftproduktion nästan utan 
utsläpp

• Nätverk för ”smart energi”

• Ren kolteknik • Kunskaper för energipolitiskt 
beslutsfattande

• Nätverk för ”smart energi” • Vätgas och bränsleceller
• Energieffektivitet och energibesparingar • Teknik för uppsamling och bindning av 

koldioxid för kraftproduktion nästan utan 
utsläpp

• Kunskaper för energipolitiskt 
beslutsfattande

• [Ren kolteknik]

Motivering

Teknik som leder till en snabb omvandling till en hållbar och säker energisektor i Europa 
måste prioriteras. För att säkerställa öppenhet och insyn är det också viktigt att ge de olika 
verksamheterna separata budgetposter.

Ändringsförslag 37
Bilaga I, del I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamheter, strecksats Vätgas och bränsleceller

- Integrerad åtgärd för utveckling av en stark 
teknisk grund för en konkurrenskraftig 
industri för bränsleceller och vätgas i EU, 
för stationära och portabla tillämpningar och 
transporttillämpningar. Den europeiska 
teknikplattformen för vätgas och 
bränsleceller bistår denna verksamhet genom 
förslag till en integrerad strategi för 
forskning och utbyggnad.

- Integrerad åtgärd för utveckling av en stark 
teknisk grund för en konkurrenskraftig 
industri för bränsleceller och vätgas i EU, 
för stationära och portabla tillämpningar och 
transporttillämpningar baserade på 
förnybara energikällor. Den europeiska 
teknikplattformen för vätgas och 
bränsleceller bistår denna verksamhet genom 
förslag till en integrerad strategi för 
forskning och utbyggnad.



PA\579994SV.doc 23/32 PE 362.659v01-00

SV

Motivering

I enlighet med EU:s mål att fram till 2050 skapa en hållbar vätgasekonomi bör forskningen 
koncentreras på produktion av vätgas från förnybara energikällor.

Ändringsförslag 38
Bilaga I, del I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamheter, strecksats Teknik för uppsamling och 

bindning av koldioxid för kraftproduktion nästan utan utsläpp

Att kraftigt minska miljöpåverkan från 
användningen av fossila bränslen med sikte 
på mycket effektiva kraftverk nästan utan 
utsläpp på grundval av teknik för 
uppsamling och bindning av koldioxid.

Forskning om teknik för uppsamling och 
bindning av koldioxid kommer att inriktas 
på utveckling av sociala, ekonomiska, 
rättsliga och miljömässiga kriterier för 
denna teknik, inbegripet garantier för 
bindningens beständighet under dess 
livstid. Projekt för uppsamling och 
bindning av koldioxid kommer att bli 
föremål för en oberoende vetenskaplig 
översyn och kontroll i varje enskilt fall och 
resultatet kommer i sin helhet att göras
tillgängligt för allmänheten.

Ändringsförslag 39
Bilaga I, del I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamheter, strecksats Ren kolteknik

• Ren kolteknik utgår
Att avsevärt förbättra kraftverkens 
effektivitet, tillförlitlighet och kostnadsbild 
genom utveckling och demonstration av 
ren kolomvandlingsteknik.

Motivering

Kolindustrin är mycket väletablerad med en stor omsättning och därför fullt kapabel att 
finansiera eventuell ytterligare forskning om ren kolteknik.

Ändringsförslag 40
Bilaga I, del I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamheter, strecksats Energieffektivitet och 

energibesparingar

Nya idéer och tekniker för att förbättra 
energieffektiviteten och öka 
energibesparingarna med avseende på 

Utveckling och demonstration av nya idéer 
och tekniker för att förbättra 
energieffektiviteten och öka 
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byggnader, tjänster och industri. Detta 
omfattar även integrering av strategier och 
teknik för energieffektivitet, användning av 
teknik för ny och förnybar energi och 
styrning av efterfrågan på energi.

energibesparingarna med avseende på 
lågenergi-, passivenergi- och 
plusenergibyggnader, -tjänster och -industri. 
Detta omfattar även integrering av strategier 
och teknik för energieffektivitet, användning 
av förnybar och hållbar ny energiteknik och 
styrning av efterfrågan på energi.

Ändringsförslag 41
Bilaga I, del I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamheter, strecksats Kunskaper för energipolitiskt 

beslutsfattande

Utveckling av verktyg, metoder och 
modeller för bedömning av de huvudsakliga 
ekonomiska och sociala frågorna i samband 
med energiteknik och fastställande av 
kvantifierbara mål och scenarier på 
medellång och lång sikt.

Utveckling av verktyg, metoder och 
modeller för bedömning av de huvudsakliga 
ekonomiska och sociala frågorna i samband 
med energiteknik och fastställande av 
kvantifierbara mål och scenarier på 
medellång och lång sikt. Utveckling av 
politiska verktyg för en märkbart snabbare 
tillämpning av nya idéer och ny teknik för
energieffektivitet, efterfrågestyrning och 
förnybar energi. 

Ändringsförslag 42
Bilaga I, del I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Bakgrund, stycke 2

Forskning på EU-nivå krävs för 
genomförande av internationella åtaganden 
som t.ex. Kyotoprotokollet, FN-
konventionen om biologisk mångfald, målen 
från världstoppmötet om hållbar utveckling 
2002, inbegripet EU:s vatteninitiativ, och för 
bidrag till Mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar och initiativet för 
jordobservation. Dessutom finns omfattande 
forskningsbehov till följd av befintliga och 
nya strategier på EU-nivå, genomförandet av 
sjätte miljöhandlingsprogrammet och 
därmed förknippade temastrategier, 
åtgärdsplanerna för miljöteknik och miljö 
och hälsa samt till följd av direktiv som t.ex. 
ramdirektivet om vatten.

Forskning på EU-nivå krävs för 
genomförande av internationella åtaganden 
som t.ex. FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC) och dess 
Kyotoprotokoll, FN-konventionen om 
biologisk mångfald, målen från 
världstoppmötet om hållbar utveckling 2002, 
inbegripet EU:s vatteninitiativ, och för 
bidrag till Mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar och initiativet för
jordobservation. Dessutom finns omfattande 
forskningsbehov till följd av befintliga och 
nya strategier på EU-nivå, genomförandet av 
sjätte miljöhandlingsprogrammet och 
därmed förknippade temastrategier, 
åtgärdsplanerna för miljöteknik och miljö 
och hälsa, gemenskapsstrategin om 
kvicksilver samt till följd av direktiv som 



PA\579994SV.doc 25/32 PE 362.659v01-00

SV

t.ex. ramdirektivet om vatten.

Ändringsförslag 43
Bilaga I, del I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Bakgrund, stycke 3

EU måste stärka sin ställning på 
världsmarknaden för miljöteknik. Sådan 
teknik bidrar till att skapa en hållbar tillväxt, 
genom att tillhandahålla miljöeffektiva 
lösningar på miljöproblem av olika 
omfattning, och till att skydda vårt kulturarv. 
Miljökrav stimulerar innovation och kan 
leda till affärsmöjligheter. Europeiska 
teknikplattformar för vattenförsörjning och 
renhållning och för hållbar kemiindustri 
bekräftar behovet av åtgärder på EU-nivå. 
Forskningsagendorna för dessa 
teknikplattformar beaktas i verksamheterna 
nedan. Andra plattformar (t.ex. för 
konstruktion och för skogsbruk) tar delvis 
itu med frågor kring miljöteknik, och dessa 
beaktas också.

EU måste stärka sin ställning på 
världsmarknaden för miljöteknik. Sådan 
teknik bidrar till hållbar konsumtion och 
produktion och till att skapa en hållbar 
tillväxt, genom att tillhandahålla 
miljöeffektiva lösningar på miljöproblem av 
olika omfattning, och till att skydda vårt 
kulturarv. Miljökrav stimulerar innovation 
och kan leda till affärsmöjligheter. 
Europeiska teknikplattformar för 
vattenförsörjning och renhållning och för 
hållbar kemiindustri bekräftar behovet av 
åtgärder på EU-nivå. Forskningsagendorna 
för dessa teknikplattformar beaktas i 
verksamheterna nedan. Andra plattformar 
(t.ex. för konstruktion och för skogsbruk) tar 
delvis itu med frågor kring miljöteknik, och 
dessa beaktas också.

Ändringsförslag 44
Bilaga I, del I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Bakgrund, 

stycke 3a (nytt)

Socioekonomiska aspekter påverkar 
utvecklingen och införandet av miljöteknik 
på marknaden och tillämpningen av denna 
teknik. Verksamheterna kommer att 
omfatta socioekonomiska aspekter när det 
gäller politik och teknisk utveckling, 
inbegripet forskning om det sätt på vilket 
samhällen producerar och konsumerar i 
syfte att skapa hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster.
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Ändringsförslag 45
Bilaga I, del I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, 

strecksats Klimatförändring, förorening och risker, strecksats 2

- Miljö och hälsa: Samverkan mellan 
miljöpåverkande faktorer och människors 
hälsa, inbegripet kartläggning av källor, 
kopplingar till inomhusmiljöer samt 
påverkande faktorer och framväxande 
riskfaktorer; integrerade metoder för 
riskbedömning av toxiska ämnen, inbegripet 
alternativ till djurförsök; kvantifiering och 
kostnads-nyttoanalys av miljörelaterade 
hälsorisker och indikatorer för förebyggande 
strategier.

- Miljö och hälsa: Samverkan mellan 
miljöpåverkande faktorer och människors 
hälsa, inbegripet kartläggning av källor, 
biologisk övervakning, kopplingar till 
inomhusmiljöer samt påverkande faktorer 
och framväxande riskfaktorer; integrerade 
metoder för riskbedömning av toxiska och
farliga ämnen, inbegripet alternativ till 
djurförsök; kvantifiering och kostnads-
nyttoanalys av miljörelaterade hälsorisker 
och indikatorer för förebyggande strategier.

Ändringsförslag 46
Bilaga I, del I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, 

strecksats Klimatförändring, förorening och risker, strecksats 3

- Naturrisker: Förbättra möjligheterna att 
förutse katastrofer i samband med 
geologiska risker (t.ex. jordbävningar, 
vulkanutbrott och tsunamier) och klimatet 
(t.ex. stormar och översvämningar) samt 
integrerade risk- och sårbarhetsbedömningar 
av sådana katastrofer; utveckla system för 
tidig varning och förbättra strategierna för 
prevention och begränsning av sådana risker.

- Naturrisker: Förbättra möjligheterna att 
förutse katastrofer i samband med 
geologiska risker (t.ex. jordbävningar, 
vulkanutbrott och tsunamier) och klimatet 
(t.ex. stormar, skogsbränder, torka och 
översvämningar) samt integrerade risk- och 
sårbarhetsbedömningar av sådana 
katastrofer; utveckla system för tidig varning 
och förbättra strategierna för prevention och 
begränsning av sådana risker.

Ändringsförslag 47
Bilaga I, del I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, 

strecksats Hållbar förvaltning av resurser, strecksats 1

- Bevarande och hållbar förvaltning av 
naturresurser och resurser som skapats av 
människan: ekosystem; förvaltning av 
vattenresurser; avfallshantering och 
förebyggande av avfall; skydd och 
förvaltning av den biologiska mångfalden, 
markskydd, skydd av havsbotten och 
kustområden, åtgärder mot ökenspridning 
och markförstörelse; skogsförvaltning; 
hållbar förvaltning och planering av 

- Bevarande och hållbar förvaltning av 
naturresurser och resurser som skapats av 
människan: ekosystem, deras användning 
och funktion; förvaltning av vattenresurser; 
avfallshantering och förebyggande av avfall; 
skydd och förvaltning av den biologiska 
mångfalden, markskydd, skydd av 
havsbotten och kustområden, åtgärder mot 
ökenspridning och markförstörelse; 
skogsskydd och skogsförvaltning; hållbar 
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stadsmiljöer, datahantering och 
informationstjänster; bedömning och 
framsyn avseende naturliga processer.

förvaltning och planering av stadsmiljöer, 
datahantering och informationstjänster; 
bedömning och framsyn avseende naturliga 
processer.

Ändringsförslag 48
Bilaga I, del I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, 

strecksats Hållbar förvaltning av resurser, strecksats 2

- Utvecklingen av marina miljöer: Effekter 
av mänsklig aktivitet på den marina miljön 
och dess resurser; förorening och 
eutrofiering i innanhav och kustområden; 
ekosystem till havs; bedömning av trender 
avseende den biologiska mångfalden i 
marina miljöer, processer i ekosystem och 
av havsströmmarna; havsbottnens geologi.

- Utvecklingen och förvaltningen av marina 
miljöer: Effekter av mänsklig aktivitet på 
den marina miljön och dess resurser; 
förorening och eutrofiering i innanhav och 
kustområden; ekosystem till havs; 
bedömning av trender avseende den 
biologiska mångfalden i marina miljöer, 
processer i ekosystem och av 
havsströmmarna; havsbottnens geologi.

Ändringsförslag 49
Bilaga I, del I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Syfte

Att på grundval av tekniska framsteg 
utveckla integrerade miljövänligare och 
”smartare” europatäckande transportsystem 
till gagn för medborgare och samhälle. 
Miljön och naturresurserna skall respekteras 
och den ledande ställning som den 
europeiska industrin uppnått på den globala 
marknaden skall säkras och utvecklas 
ytterligare.

Att på grundval av tekniska och operativa 
framsteg utveckla integrerade miljövänligare 
och ”smartare” europatäckande 
transportsystem till gagn för medborgare och 
samhälle. Miljön och naturresurserna skall 
respekteras och den konkurrenskraft som 
den europeiska industrin uppnått på den 
globala marknaden skall säkras och 
utvecklas ytterligare.

Ändringsförslag 50
Bilaga I, del I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Bakgrund, stycke 2

EU:s utvidgning (som innebär att markytan 
ökar med 25 % och befolkningen med 20 %) 
och ekonomiska utveckling medför nya 
utmaningar för transporten av människor 
och varor på ett effektivt, kostnadseffektivt 
och lämpligt sätt. Transporter är också av 
direkt betydelse för andra stora områden 
som t.ex. handel, konkurrens, sysselsättning, 

EU:s utvidgning (som innebär att markytan 
ökar med 25 % och befolkningen med 20 %) 
och ekonomiska utveckling medför nya 
utmaningar för transporten av människor 
och varor på ett effektivt, kostnadseffektivt 
och lämpligt sätt. Transporter är också av 
direkt betydelse för andra stora områden 
som t.ex. handel, konkurrens, sysselsättning,
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sammanhållning, energi, säkerhet och den 
inre marknaden. FoTU-investeringar inom 
EU:s transportsektor är en förutsättning för 
tekniska konkurrensfördelar på globala 
marknader. Verksamhet på europeisk nivå 
stimulerar även omstruktureringen av 
industrin, inbegripet integreringen av 
försörjningskedjan och i synnerhet små och 
medelstora företag.

miljö, sammanhållning, energi, säkerhet och 
den inre marknaden. Styrning av 
efterfrågan när det gäller transporter är av 
central vikt i samband med logistisk och 
fysisk planering. FoTU-investeringar inom 
EU:s transportsektor är en förutsättning för 
tekniska konkurrensfördelar på globala 
marknader. Verksamhet på europeisk nivå 
stimulerar även omstruktureringen av 
industrin, inbegripet integreringen av 
försörjningskedjan och i synnerhet små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 51
Bilaga I, del I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Bakgrund, stycke 3

De forskningsagendor som utvecklats inom 
ramen för de europeiska teknikplattformarna 
bekräftar behovet av ett nytt perspektiv 
beträffande transportsystem som beaktar 
samverkan mellan fordon, transportnät och 
användningen av transporttjänster. Detta kan 
bara utvecklas på europeisk nivå. 
Kostnaderna för FoTU på alla dessa 
områden stiger avsevärt. Samverkan på 
EU-nivå är därför avgörande för att skapa en 
kritisk massa av olika FoTU-aktörer som 
kan ta itu med de storleksmässiga och 
tvärvetenskapliga utmaningarna på ett 
kostnadseffektivt sätt. Samtidigt kan de 
politiska, tekniska och socioekonomiska 
utmaningarna antas när det gäller framtidens 
”rena och säkra fordon”, kompatibilitet och 
intermodalitet inom framför allt 
järnvägstransporter, överkomlighet,
säkerhet, kapacitet och miljöpåverkan i en 
utvidgad union. Att utveckla teknik till stöd 
för Galileo och detta systems tillämpningar 
är också avgörande för genomförandet av 
europeiska strategier.

De forskningsagendor som utvecklats inom 
ramen för de europeiska teknikplattformarna 
bekräftar behovet av ett nytt perspektiv 
beträffande transportsystem som beaktar 
samverkan mellan fordon, transportnät och 
användningen av transporttjänster. Detta kan 
bara utvecklas på europeisk nivå. 
Kostnaderna för FoTU på alla dessa 
områden stiger avsevärt. Samverkan på 
EU-nivå är därför avgörande för att skapa en 
kritisk massa av olika FoTU-aktörer som 
kan ta itu med de storleksmässiga och 
tvärvetenskapliga utmaningarna på ett 
kostnadseffektivt sätt. Samtidigt kan de 
politiska, tekniska och socioekonomiska 
utmaningarna antas när det gäller framtidens 
”rena och säkra fordon”, kompatibilitet och 
intermodalitet inom framför allt vattenburna 
transporter och järnvägstransporter, 
överkomlighet, säkerhet, kapacitet och 
miljöpåverkan i en utvidgad union. Att 
utveckla teknik till stöd för Galileo och detta 
systems tillämpningar är också avgörande 
för genomförandet av europeiska strategier.

Ändringsförslag 52
Bilaga I, del I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Bakgrund, stycke 4

De teman och verksamheter som beskrivs De teman och verksamheter som beskrivs 
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nedan är mycket relevanta för industrin. De 
politiska beslutsfattarnas behov beaktas 
också på ett integrerat sätt – ekonomiska, 
sociala och miljörelaterade aspekter av 
transportpolitiken omfattas. Dessutom skall 
stöd tillhandahållas så att befintliga och nya 
behov av strategier skall kunna uppfyllas, 
avseende t.ex. utvecklingen av strategier på 
det marina området.

nedan är mycket relevanta för industrin. De 
politiska beslutsfattarnas behov beaktas 
också på ett integrerat sätt – ekonomiska, 
sociala och miljörelaterade aspekter av 
transportpolitiken omfattas. Dessutom skall 
stöd tillhandahållas så att befintliga och nya 
behov av strategier skall kunna uppfyllas, 
avseende t.ex. utvecklingen av strategier på 
det marina området eller genomförande av 
ett gemensamt europeiskt luftrum.

Ändringsförslag 53
Bilaga I, del I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamheter, strecksats 

Flygteknik och lufttransport, strecksats 3

- Befästa kundtillfredsställelsen och
säkerheten för passagerarna: förbättra 
komforten för passagerarna, innovativa 
tjänster under flygningen och effektivare 
handhavande av passagerarna; förbättring 
av alla aspekter som rör säkerheten under 
lufttransporter; större urval av luftfarkoster, 
från flygplan vars kropp har större 
tvärsnittsomkrets (wide body-flygplan) till 
små farkoster.

- Befästa säkerheten för kunderna: 
förbättring av alla aspekter som rör 
säkerheten under lufttransporter; större urval 
av luftfarkoster, från flygplan vars kropp har 
större tvärsnittsomkrets (wide body-
flygplan) till små farkoster.

Motivering

EU:s finansiering av forskning på flygtransportområdet kan bara motiveras om det handlar 
om säkerhetsaspekter som rör kunderna.

Ändringsförslag 54
Bilaga I, del I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamheter, strecksats 

Yttransport (på järnväg, väg och vatten)

• Yttransport (på järnväg, väg och vatten) • Hållbar yttransport (på järnväg, väg och 
vatten)

Motivering

Liksom i sjätte ramprogrammet för forskning och utveckling bör rubriken innehålla ordet 
”hållbar” eftersom det enligt artikel 6 i fördraget krävs att hållbar utveckling integreras i 
t.ex. forsknings- och transportsektorn.
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Ändringsförslag 55
Bilaga I, del I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamheter, strecksats 

Yttransport (på järnväg, väg och vatten), strecksats 2

- Uppmuntra trafikomställning och få bort 
trafikstockningar i transportkorridorer: 
utveckling av innovativa, intermodala och 
driftskompatibla regionala och nationella 
transportnät, transportinfrastrukturer och 
transportsystem i Europa; internalisering av 
kostnader; informationsutbyte mellan 
fordon/fartyg och transportinfrastruktur; 
optimering av infrastrukturkapacitet.

- Uppmuntra trafikomställning och få bort 
trafikstockningar i transportkorridorer: 
utveckling av hållbara, innovativa, 
intermodala och driftskompatibla regionala 
och nationella transportnät, 
transportinfrastrukturer och transportsystem 
i Europa; internalisering av kostnader; 
informationsutbyte mellan fordon/fartyg och 
transportinfrastruktur; optimering av 
infrastrukturkapacitet.

Ändringsförslag 56
Bilaga I, del I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamheter, strecksats 

Yttransport (på järnväg, väg och vatten), strecksats 3

- Hållbar rörlighet i städer: innovativa 
organisationsscheman, inbegripet rena och 
säkra fordon och rena transportmedel, nya 
typer av kollektivtrafik och rationalisering 
av privata transporter, 
kommunikationsinfrastruktur, integrering av 
stadsplanering och stadstransporter.

- Hållbar rörlighet i städer: innovativa 
organisationsscheman, inbegripet mindre 
förorenande och säkrare fordon och rena 
transportmedel, nya typer av offentliga 
och/eller kollektiva transporter med 
betoning på effektivitet för hela 
transportkedjan (offentliga/kollektiva 
transporter, samåkning eller bilpooler, 
förflyttning till fots eller per cykel), 
tillgänglighet (inklusive för 
funktionshindrade, barn och äldre) och 
rationalisering av privata transporter, 
intermodalitet, efterfrågestyrning, 
kommunikationsinfrastruktur, integrering av 
stadsplanering och stadstransporter.

Motivering

Det är viktigt att hela den intermodala kedjan tas i beaktande om forskning om transporter i 
städerna skall kunna bli mer effektiv. Icke-motoriserad rörlighet, till exempel promenader och 
cykling, bör utgöra en viktig del i forskningen om transporter.

Ändringsförslag 57
Bilaga II, Samarbete, rad 2

Livsmedel, jordbruk och bioteknik 2455 Livsmedel, jordbruk och bioteknik 2455
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Upp till 50 % av detta belopp kommer att 
avsättas till bioteknikprojekt.

Ändringsförslag 58
Bilaga II, Samarbete, rad 5

Energi 2931 Energi 2931

Minst 80 % av detta belopp kommer att 
avsättas till verksamheter som avser 
energieffektivitet och förnybar energi.

Ändringsförslag 59
Bilaga II, Samarbete

Kommissionens förslag
__________________________

Samarbete 44432
Hälsa 8317
Livsmedel, jordbruk och bioteknik 2455
Informations- och kommunikationsteknik 12670
Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik 4832
Energi 2931
Miljö (inbegripet klimatförändringar) 2535
Transport (inbegripet flygteknik) 5940
Samhällsvetenskap och humaniora 792
Säkerhets- och rymdforskning 3960

Parlamentets ändringar
__________________________

Samarbete 47214
Hälsa 9099
Livsmedel, jordbruk och bioteknik 2455
Informations- och kommunikationsteknik 12670
Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik 4832
Energi 3931
Miljö (inbegripet klimatförändringar) 3535
Transport (inbegripet flygteknik) 5940
Samhällsvetenskap och humaniora 792
Säkerhets- och rymdforskning 3960
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Motivering

Den totala budgeten för samarbete har höjts med 2 782 miljoner euro, vilket motsvarar 
föredragandens förslag till nedskärningar i Euratom-programmets budget. Anslagen både till 
Energi och Miljö har höjts med 1 000 euro och anslaget till Hälsa med 782 miljoner euro.


