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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med Horisont 2020, enligt det kommissionsmeddelande som åtföljer programmet, är att 
genomföra målen för innovationsunionens flaggskeppsinitiativ, och det är inriktat på de 
aktuella samhällsutmaningarna och på att stärka kopplingen mellan bottom-up- och top-down-
strategierna för forskning och kommersialisering. Målet är även ytterligare förenkling och 
ökat deltagande från de små och medelstora företagen. Många av de samhälleliga 
utmaningarna hänger samman med ENVI-utskottets arbete, exempelvis klimat, 
resurseffektivitet, ren energi och rena transporter samt hälsa och livsmedelssäkerhet. 
Föredraganden ser mycket positivt på kommissionens förslag men önskar ändå lägga 
ytterligare vikt vid vissa av de aspekter som tas upp.

I detta yttrande anser föredraganden att ett helhetsgrepp är bästa sättet att ytterligare stärka 
ENVI-utskottets prioriteringar. Detta första betänkande bör också ses som en inledning på 
diskussionen om detta komplexa program, som är av avgörande vikt för att öka den hållbara 
och gröna ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen, samtidigt som det ska främja ett 
välfungerande samhälle. 

Yttrandet tar huvudsakligen upp de samhälleliga utmaningarna och föreslår att vissa aspekter 
som hänger samman med hälsa, livsmedelssäkerhet, klimat och miljö ska stärkas.

Hälsa

Stamcellsforskning bör få fortsatt stöd samtidigt som etiska problem beaktas, med tanke på 
dess höga mervärde för innovativa behandlingar, exempelvis inom regenerativ medicin och 
genom utforskning av befintliga alternativ till embryonala stamceller. Särskild 
uppmärksamhet bör också ägnas forskning om och innovation inom behandling av sjukdomar. 
Det offentliga stödet till FoU om infektioner och sällsynta sjukdomar bör höjas och 
kunskapsutbyte bör främjas. Patienternas behov bör vara en drivkraft för innovationen inom 
hälsa och finansieringen av FoU. Dessutom bör FoU och innovation på området för miljö och 
hälsa finansieras ordentligt. 

Livsmedelssäkerhet

De samhälleliga utmaningarna i samband med tryggad livsmedelsförsörjning bör breddas och 
öppnas för samtliga aspekter av livsmedelssäkerheten.

Klimat och miljö 

Jämvikten mellan de ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga aspekterna på forskning och 
innovation bör övervakas regelbundet och grundligt. Stödet till förnybar energi bör öka. Att 
öka den förnybara energins effektivitet kan göra den mer ekonomiskt attraktiv, samtidigt som 
man skulle bekämpa klimatförändringarna, minska beroendet av fossila bränslen och främja 
en koldioxidsnål ekonomi.

Horisont 2020 är ett centralt program som kan hjälpa EU att ytterligare minska utsläppen av 
gaser och partiklar som är skadliga för miljön och hälsan, utan att betunga företagen eller 
medlemsstaterna. 
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Övergripande frågor 

Man behöver knyta målen för innovationsunionen och flaggskeppsinitiativet för 
forskningseffektivitet närmare till Horisont 2020 och därför tas detta med i detta yttrande. För 
att uppnå maximal nytta av FoU- och innovationsprojekten inom hela EU bör man noga 
övervaka att Horisont 2020 och andra EU-finansierade och nationellt finansierade projekt 
kompletterar varandra. Det föreslås också att de små och medelstora företagens deltagande 
ska öka ytterligare, vilket kan bli en drivkraft för en grön och hållbar ekonomisk tillväxt. En 
annan viktig aspekt som också nämns i betänkandet är resultatindikatorerna, som handlar om 
övervakning av genomförandet av Horisont 2020-målen. 

Ytterligare ändringsförslag som gäller åtskillnaden mellan forskningsbudgetar och målen i 
innovationskedjan liksom förenkling behandlas först efter den kommande diskussionen i 
ENVI-utskottet om Horisont 2020.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Unionen har som mål att stärka sin 
vetenskapliga och tekniska grund genom 
att skapa ett europeiskt forskningsområde 
där forskare, vetenskapliga rön och teknik 
cirkulerar fritt, och att uppmuntra unionen 
till ökad konkurrensförmåga, även inom 
näringslivet. För att uppnå dessa mål bör 
unionen genomföra verksamhet för 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration, främja internationellt 
samarbete, sprida och optimera resultat och 
stimulera utbildning och rörlighet.

(1) Unionen har som mål att stärka sin 
vetenskapliga och tekniska grund genom 
att skapa ett europeiskt forskningsområde 
där forskare, vetenskapliga rön och teknik 
cirkulerar fritt, och att uppmuntra unionen 
till ökad hållbarhet, konkurrensförmåga 
och stabilitet, även inom näringslivet. För 
att uppnå dessa mål bör unionen 
genomföra verksamhet för forskning, 
teknisk utveckling och demonstration, 
främja internationellt samarbete, sprida och 
optimera resultat och stimulera utbildning 
och rörlighet.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation i Europeiska 
unionen (nedan kallat Horisont 2020) – är 
inriktat på tre prioriteringar, nämligen att 
utveckla vetenskaplig spetskompetens i 
syfte att stärka unionens globala ställning 
på området, främja industriellt ledarskap 
till stöd för företag, inbegripet små och 
medelstora företag och innovation, och att 
ta itu med samhällsutmaningar, i syfte att 
direkt bemöta de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020-strategin genom 
stöd till verksamhet som omfattar hela 
spektrumet från forskning till marknad. 
Horisont 2020 bör stödja alla stadier i 
innovationskedjan, särskilt verksamhet 
som ligger närmare marknaden, inklusive 
innovativa finansieringsinstrument samt 
icke-teknisk och social innovation, och 
syftar till att uppfylla forskningsbehoven 
inom en lång rad av unionens strategiska 
områden, genom att lägga tonvikten på 
bredast möjliga användning och spridning 
av kunskap som härrör från de 
verksamheter som fått stöd och fram till det 
kommersiella utnyttjandet av den. 
Prioriteringarna i Horisont 2020 bör också 
stödjas genom ett program för forskning 
och utbildning på det kärntekniska området 
inom ramen för Euratomfördraget.

(11) Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation i Europeiska 
unionen (nedan kallat Horisont 2020) – är 
inriktat på tre prioriteringar, nämligen att 
öka nivån av vetenskaplig spetskompetens 
i Europa i syfte att stärka unionens 
ställning som en världsledande bas för 
vetenskapen, främja industriellt ledarskap 
till stöd för företag, inbegripet små och 
medelstora företag och innovation, och att 
ta itu med samhällsutmaningar, i syfte att 
direkt bemöta de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020-strategin genom 
stöd till verksamhet som omfattar hela 
spektrumet från forskning till marknad. 
Horisont 2020 bör stödja alla stadier i 
innovationskedjan, särskilt verksamhet 
som ligger närmare marknaden, inklusive 
innovativa finansieringsinstrument samt 
icke-teknisk och social innovation, och 
syftar till att uppfylla forskningsbehoven 
inom en lång rad av unionens strategiska 
områden, genom att lägga tonvikten på 
bredast möjliga användning och spridning 
av kunskap som härrör från de 
verksamheter som fått stöd och fram till det 
kommersiella utnyttjandet av den. 
Prioriteringarna i Horisont 2020 bör också 
stödjas genom ett program för forskning 
och utbildning på det kärntekniska området 
inom ramen för Euratomfördraget.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I syfte att fördjupa förbindelserna 
mellan vetenskap och samhälle och stärka 
allmänhetens förtroende för vetenskapen
bör Horisont 2020 främja ett välinformerat 
engagemang bland medborgarna och det 

(20) I syfte att fördjupa förbindelserna 
mellan vetenskap och samhälle bör 
Horisont 2020 främja ansvarsmedveten 
forskning och innovation genom aktivt 
deltagande från samhällsaktörernas sida 



PE487.915v02-00 6/99 AD\913296SV.doc

SV

civila samhället i frågor rörande forskning 
och innovation genom att främja 
vetenskaplig utbildning, genom att göra 
vetenskapliga kunskaper mer tillgängliga, 
genom att planera för forskning och 
innovation på ett ansvarsfullt sätt som 
uppfyller medborgarnas och det civila 
samhällets krav och förväntningar och 
genom att underlätta deras deltagande i 
verksamheten inom Horisont 2020.

(forskare, medborgare och det civila 
samhället, beslutsfattare och industrin) i 
processen med forskning och innovation, 
framför allt genom att se till att det tas 
fasta på jämställdhetsaspekten, samt 
genom att främja vetenskaplig utbildning, 
genom att garantera att den etiska 
lagstiftningen följs och att det arbetas för 
att de striktaste etiska normerna ska följas 
överallt i världen, genom att resultaten av 
forskning som bekostats med allmänna 
medel görs bättre tillgängliga och 
återanvänds mer, framför allt 
vetenskapliga publikationer och data, 
genom att göra vetenskapliga kunskaper 
mer tillgängliga, genom att utveckla en 
ram för styrning som uppfyller 
medborgarnas och det civila samhällets 
krav och förväntningar och underlättar 
deras deltagande i verksamheten inom 
Horisont 2020.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) En förutsättning för att 
informations- och 
kommunikationsåtgärder om 
Horisont 2020 blir tillgängliga, bland dem 
också uppgifter om projekt som fått stöd 
samt om resultaten, är att alla får ta del 
av dem i tillgängliga format. Bland de 
tillgängliga formaten märks exempelvis, 
men inte uteslutande, stor stil, punktskrift, 
lättläst text, uppläst text, video och 
elektroniskt format.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Genomförandet av Horisont 2020 bör 
avspegla framväxande möjligheter och 
behov inom vetenskap och teknik, industri, 
politik och samhälle. Dagordningarna bör i 
sig fastställas i nära samarbete med 
intressenter från alla berörda sektorer, och 
tillräcklig flexibilitet bör finnas för ny 
utveckling. Extern rådgivning bör sökas 
kontinuerligt under Horisont 2020, och 
relevanta strukturer som till exempel 
europeiska teknikplattformar, initiativ för 
gemensam programplanering och 
europeiska innovationspartnerskap 
utnyttjas.

(21) Genomförandet av Horisont 2020 bör 
avspegla framväxande möjligheter och 
utveckling inom vetenskap och teknik, 
industri, politik, samhälle och miljö. 
Dagordningarna bör i sig fastställas i 
samarbete med intressenter från alla 
berörda sektorer, och tillräcklig flexibilitet 
bör finnas för ny utveckling, varvid det 
dock inom Horisont 2020 måste erkännas 
att ledningen för de europeiska 
institutionerna måste tillförsäkra global 
konkurrenskraft, framför allt inom 
området bioteknik. Extern rådgivning bör 
sökas kontinuerligt under Horisont 2020, 
och relevanta strukturer som till exempel 
europeiska teknikplattformar, initiativ för 
gemensam programplanering och 
europeiska innovationspartnerskap 
utnyttjas.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Horisont 2020 bör bidra till att göra 
forskningsyrket i unionen mer attraktivt. 
Lämplig uppmärksamhet bör ägnas den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjerna för rekrytering av forskare samt 
andra relevanta referensramar som 
fastställts inom ramen för det europeiska 
forskningsområdet, samtidigt som man 
beaktar att de till sin natur är frivilliga.

(22) Horisont 2020 bör bidra till att göra 
forskningsyrket i unionen mer attraktivt, 
särskilt inom industriell och biomedicinsk 
forskning. Lämplig uppmärksamhet bör 
ägnas den europeiska stadgan för forskare 
och riktlinjerna för rekrytering av forskare 
samt andra relevanta referensramar som 
fastställts inom ramen för det europeiska 
forskningsområdet, samtidigt som man 
beaktar att de till sin natur är frivilliga.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Horisont 2020 bör likaså bidra till 
att motivera europeiska forskare att 
stanna kvar i Europa, locka forskare från 
hela världen till Europa och göra Europa 
mer attraktivt för de bästa forskarna. Med 
tanke på detta vore det på sin plats att på 
unionsnivå dryfta frågan om en 
samordnad och attraktiv beskattning som 
skulle gälla för forskare.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Verksamheten inom Horisont 2020 
bör vara inriktad på att främja 
jämställdhet mellan män och kvinnor inom 
forskning och innovation, i synnerhet 
genom att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till obalansen mellan könen, 
genom att utnyttja hela den potential som 
finns hos både kvinnliga och manliga 
forskare, och genom att integrera 
jämställdhetsaspekten i projekt i syfte att 
förbättra forskningens kvalitet och 
stimulera innovation. Verksamhet bör 
också syfta till att principerna om 
jämställdhet mellan kvinnor och män ska 
genomföras i enlighet med artiklarna 2 
och 3 i fördraget om Europeiska unionen 
och artikel 8 i EUF-fördraget.

(23) Forskning som finansieras inom 
ramen för Horisont 2020 bör följa 
unionens regelverk för lika möjligheter 
mellan män och kvinnor. Horisont 2020 
bör uppmärksamma vetenskaplig 
spetskompetens samt 
yrkeskvalifikationerna, oavsett kön, hos 
den vetenskapliga personal och 
forskningspersonal som arbetar med 
forskning och innovation. För att 
garantera en effektiv användning av 
EU-medel bör utslagskriterierna för 
EU:s forskningsstöd vara att det 
vetenskapliga projektet utmärks av 
spetskompetens och forskningspersonalen 
av yrkeskvalifikationer.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Forsknings- och (24) Forsknings- och 
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innovationsverksamhet som stöds av 
Horisont 2020 bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer. Yttrandena 
från Europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik bör beaktas. 
Forskningsverksamheten bör även ta 
hänsyn till artikel 13 i EUF-fördraget och 
minska användningen av djur i forsknings-
och försökssammanhang i syfte att till slut
ersätta djurförsök med annat. En hög 
hälsoskyddsnivå för människor bör 
säkerställas vid all verksamhet i enlighet 
med artikel 168 i EUF-fördraget.

innovationsverksamhet som stöds av 
Horisont 2020 bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer. De 
motiverade och regelbundet uppdaterade 
yttrandena från Europeiska gruppen för 
etik inom vetenskap och ny teknik bör 
beaktas, vilket förutsätter att urvalet sköts 
med insyn och utgående från att 
medlemmarna av gruppen är oberoende 
och vetenskapligt sakkunniga. 
Forskningsverksamheten bör även ta 
hänsyn till artikel 13 i EUF-fördraget och 
minska användningen av djur i forsknings-
och försökssammanhang i syfte att till slut 
ersätta djurförsök med annat, inbegripet 
strategisk utveckling, integration och 
användning av innovativa redskap och 
innovativ teknik utan försöksdjur. En hög 
hälsoskyddsnivå för människor bör 
säkerställas vid all verksamhet i enlighet 
med artikel 168 i EUF-fördraget.

Motivering

Den politiska viljan att minska och till sist få bort djurförsöken bör kopplas till det praktiska 
tillvägagångssätt som behövs för att detta ska kunna förverkligas.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Europeiska kommissionen uppmuntrar 
inte uttryckligen till användning av
stamceller från mänskliga embryon.
Användningen av mänskliga stamceller, 
oavsett om de är adulta eller embryonala, 
beror på den bedömning som görs av 
forskarna mot bakgrund av de mål de vill 
uppnå och är föremål för strikt etisk 
granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon 
används måste godkännas av
medlemsstaterna för att få bidrag.
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 

(25) Stamcellsbehandlingar har visat sitt 
stora mervärde genom att de lett till 
genombrott vid behandling av sjukdomar.  
Unionen bör därför fortsätta att stödja 
denna forskning. Europeiska 
kommissionen uppmuntrar inte 
uttryckligen till användning av stamceller 
från mänskliga embryon. Användningen av 
mänskliga stamceller, oavsett om de är 
adulta eller embryonala, beror på den 
bedömning som görs av forskarna mot 
bakgrund av de mål de vill uppnå och är 
föremål för strikt etisk granskning. De
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medlemsstater bör inte finansieras. 
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

projekt som innebär att stamceller från 
mänskliga embryon används kan 
finansieras efter det att de vederbörligen 
godkänts av de berörda medlemsstaterna. 
Där de nationella lagarna tillåter det, är 
det lämpligt att det inrättas och uppehålls 
offentliga banker för stamceller från 
mänskliga embryon. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Kommissionen bör aktivt stödja 
forskning avsedd att utveckla alternativ 
till embryonala stamceller. Upptäckten 
nyligen av inducerade pluripotenta 
stamceller har inneburit ett nytt sätt att
bedriva forskning på stamceller, förutom 
forskningen på adulta stamceller och 
embryonala stamceller, vilken redan har 
funnits i flera år, och detta har väckt nytt 
hopp hos patienter som väntar på 
behandling. Kommissionen bör dock 
också ta vederbörlig hänsyn till 
forskarvärldens intresse av alla typer av 
stamcellsforskning och får därför inte 
gynna någon på bekostnad av en annan 
och samtidigt diskutera de etiska problem 
som uppstår för varje kategori av 
stamceller. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För största möjliga effekt bör Horisont 
2020 utveckla nära synergier med andra 
unionsprogram på områden som t.ex. 

(26) För största möjliga effekt bör Horisont 
2020 utveckla nära synergier med andra 
unionsprogram på områden som t.ex. 
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utbildning, rymden, miljö, konkurrenskraft 
och små och medelstora företag, inre 
säkerhet, kultur och media, och med 
resurser från sammanhållningspolitiken 
och politiken för landsbygdsutveckling, 
som särskilt kan bidra till att stärka 
nationell och regional forsknings- och 
innovationsförmåga inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

hälsa, utbildning, rymden, miljö, 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag, inre säkerhet, kultur och media, 
och med resurser från 
sammanhållningspolitiken och politiken för 
landsbygdsutveckling, som särskilt kan 
bidra till att stärka nationell och regional 
forsknings- och innovationsförmåga inom 
ramen för strategier för smart 
specialisering. Dessutom bör 
komplementariteten mellan Horisont 2020 
och program som finansieras på nationell 
nivå också garanteras. Denna 
komplementaritet bör också beaktas av 
Europeiska revisionsrätten när den 
bedömer genomförandet av 
Horisont 2020.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Små och medelstora företag är en 
viktig tillgång för innovation och tillväxt i 
Europa. Därför behövs ett stort deltagande 
av små och medelstora företag i 
Horisont 2020, i enlighet med 
kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 2003. Detta bör gynna syftena i 
Small Business Act.

(27) Små och medelstora företag är en 
väsentlig tillgång för innovation, tillväxt 
och sysselsättningsskapande i Europa. 
Därför behövs ett stort deltagande av små 
och medelstora företag i Horisont 2020, i 
enlighet med kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 2003. Detta bör gynna syftena i 
Small Business Act.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) För att maximera inverkan från 
Horisont 2020 bör olika slags 
tvärvetenskapliga strategier särskilt 
beaktas som nödvändiga delar för att nå 
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stora vetenskapliga framgångar. 
Forskningsgenombrott äger ofta rum i 
gränslandet eller korsningen mellan 
ämnesområden och kunskaper. Dessutom 
kräver problemens komplexitet och 
utmaningarna som EU står inför 
lösningar som endast kan hanteras genom 
samarbete mellan flera olika 
ämnesområden och samhällsaktörer.

Motivering

Tvärvetenskaplighet av olika slag är avgörande för framsteg inom forskning och innovation. 
Komplexiteten i de aktuella problemen kan oftast inte hanteras av endast ett vetenskapligt 
ämnesområde eller av vetenskapsmän som arbetar för sig själva. Följaktligen krävs det 
regelbundet gemensamma mål eller gemensamma kognitiva strukturer inom ämnesområdena 
och för samhällsaktörerna för att de bästa lösningarna ska kunna hittas och utvecklas. Därför 
bör Horisont 2020 inte bara föreskriva utan även främja tvärvetenskaplighet.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Horisont 2020 bör främja samarbete 
med tredjeländer på grundval av 
gemensamma intressen och ömsesidig 
nytta. Internationellt samarbete inom 
vetenskap, teknik och innovation bör vara 
inriktat på att bidra till att nå Europa 2020-
målen att stärka konkurrenskraften, bidra 
till att ta itu med samhällsutmaningar och 
stödja unionens externa politik och 
utvecklingspolitik, bland annat genom att 
utveckla synergier med externa program 
och bidra till unionens internationella 
åtaganden såsom exempelvis uppnåendet 
av millennieutvecklingsmålen.

(30) Horisont 2020 bör främja samarbete 
med tredjeländer på grundval av 
gemensamma intressen och ömsesidig 
nytta. Internationellt samarbete inom 
vetenskap, teknik och innovation bör vara 
inriktat på att bidra till att nå Europa 2020-
målen att stärka konkurrenskraften, bidra 
till att ta itu med samhällsutmaningar och 
stödja unionens externa politik och 
utvecklingspolitik, bland annat genom att 
utveckla synergier med externa program 
och bidra till unionens internationella 
åtaganden såsom exempelvis uppnåendet 
av millennieutvecklingsmålen och målen 
för Rio + 20.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) För att höja kvaliteten och 
möjliggöra internationellt samarbete bör 
man överväga medverkan från forskarlag 
i olika projekt.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Behovet av en ny metod för kontroll 
och riskhantering för unionens 
finansiering av forskning bekräftades av 
Europeiska rådet den 4 februari 2011, då
en bättre balans mellan förtroende och 
kontroll och mellan risktagande och 
riskförebyggande efterlystes. I sin 
resolution av den 11 november 2010 om 
förenklat genomförande av 
ramprogrammen för forskning efterlyste 
Europaparlamentet en pragmatisk övergång 
till administrativ och finansiell förenkling 
och bekräftade att förvaltningen av den 
europeiska forskningsfinansieringen bör 
vara mer baserad på förtroende och 
risktolerans gentemot deltagare. Slutsatsen 
i rapporten om den preliminära 
utvärderingen av sjunde ramprogrammet 
(2007–2013) är att det behövs en mer 
radikal strategi om ett stort steg framåt för 
förenkling ska kunna åstadkommas, och 
att balansen mellan risk och förtroende 
måste återupprättas.

(32) Behovet av en ny metod för att 
utveckla en evidensbaserad 
riskhanteringsstrategi som ett led i 
unionens strategi för finansiering av 
forskning bekräftades av Europeiska rådet 
den 4 februari 2011. Vid denna tidpunkt 
efterlyste rådet en bättre balans mellan 
förtroende och kontroll och mellan 
risktagande och riskförebyggande. I sin 
resolution av den 11 november 2010 om 
förenklat genomförande av 
ramprogrammen för forskning efterlyste 
Europaparlamentet en pragmatisk övergång 
till administrativ och finansiell förenkling 
och bekräftade att förvaltningen av den 
europeiska forskningsfinansieringen bör 
vara mer baserad på förtroende och 
risktolerans gentemot forskare. Slutsatsen i 
rapporten om den preliminära 
utvärderingen av sjunde ramprogrammet 
(2007–2013) är att det behövs en mer 
radikal strategi om ett stort steg framåt i 
riktning mot enklare förfaranden som 
visar att unionen litar på forskarna och 
uppmanar dem att ta de risker som behövs 
för att påskynda vetenskapens och 
teknikens framsteg.

Ändringsförslag 18



PE487.915v02-00 14/99 AD\913296SV.doc

SV

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För en effektiv resultatorienterad 
förvaltning, inklusive utvärdering och 
övervakning, krävs utveckling av specifika 
resultatindikatorer som kan mätas över 
tiden, både är realistiska och avspeglar 
logiken i insatsen, och är relevanta för en 
lämplig indelning av mål och 
verksamheter. Lämpliga mekanismer bör 
inrättas för samordningen av 
genomförandet och övervakningen av 
Horisont 2020, och övervakningen av det 
europeiska forskningsområdets utveckling, 
resultat och funktion.

(35) För en effektiv resultatorienterad 
förvaltning, inklusive utvärdering och 
övervakning, krävs utveckling av specifika 
gemensamma europeiska
resultatindikatorer som kan mätas över 
tiden, både är realistiska och avspeglar 
logiken i insatsen, och är relevanta för en 
lämplig indelning av mål och 
verksamheter. Lämpliga mekanismer bör 
inrättas för samordningen av 
genomförandet och övervakningen av 
Horisont 2020, och övervakningen av det 
europeiska forskningsområdets utveckling, 
resultat och funktion.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) (nedan kallat 
Horisont 2020) – och fastställs ramarna för 
unionens stöd till forsknings- och 
innovationsverksamhet och för främjandet 
av bättre utnyttjande av de industriella
möjligheter som skapas genom politiken 
för innovation, forskning och teknisk 
utveckling.

Genom denna förordning inrättas Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) (nedan kallat 
Horisont 2020) – och fastställs ramarna för 
unionens stöd till forsknings- och 
innovationsverksamhet och för främjandet 
av bättre utnyttjande av de möjligheter för 
samhälle, ekonomi och industri som 
skapas genom politiken för innovation, 
forskning och teknisk utveckling.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) forskningsinfrastrukturer: 
anläggningar, resurser,
organisationssystem och tjänster som 
forskare använder vid forskning och 
innovation på sina områden. De kan vid 
behov också användas utanför 
forskningen, exempelvis inom 
undervisning eller offentliga tjänster. 
Detta inbegriper viktig vetenskaplig 
utrustning (eller 
instrumentuppsättningar), 
kunskapsbaserade resurser såsom 
samlingar, arkiv eller vetenskapliga data, 
e-infrastrukturer som data, dator- och 
mjukvarusystem, kommunikationsnätverk 
och system som främjar transparens och 
digitalt förtroende, samt alla andra 
eventuella infrastrukturer av unik 
karaktär som är av avgörande vikt för att 
uppnå spetskompetens inom forskning.

Motivering

För att vi ska få en gemensam definition som hänvisar till begreppet infrastruktur måste det 
begrepp som redan används redan tas med i ett lagstiftningsdokument. I definitionen utvidgas 
den traditionella tolkningen som anknyter till byggnader och fysiska investeringar.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) transeuropeisk tekniköverföring: 
överföring av vetenskapliga resultat och 
teknik mellan offentliga och privata organ 
i olika EU-medlemsstater.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ec (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) smart specialisering: 
utvecklingskonceptet för Europeiska 
unionens FoU- och innovationspolitik. 
Smart specialisering syftar till effektiv och 
ändamålsenlig användning av allmänna 
medel genom att använda synergier 
mellan länder och regioner och stärka 
deras innovativa kapacitet. Strategin för 
smart specialisering består av ett flerårigt 
strategiskt program med syfte att utveckla 
ett fungerande nationell eller regionalt 
forsknings- och innovationssystem.

Motivering

Smart specialisering är vad regionerna måste ägna sig åt för att kartlägga vilka kapaciteter 
de har och utforma sitt framtida regionala strategiska program. Det är ett krav nedifrån och 
upp som möjliggör överföring av medel från strukturfonderna till programmet Innovation och 
Horisont 2020.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska spela en central roll i 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
för smart och hållbar tillväxt för alla 
genom att tillhandahålla en gemensam 
strategisk ram för unionens finansiering av 
forskning och innovation, och därmed 
fungera som hävstång för privata 
investeringar, skapa nya arbetstillfällen och 
säkerställa hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft på lång sikt i Europa.

Horisont 2020 ska spela en central roll i 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
för smart och hållbar tillväxt för alla och 
dess innovationsunion och 
flaggskeppsinitiativ Ett resurseffektivt 
Europa genom att tillhandahålla en 
gemensam strategisk ram för unionens 
finansiering av forskning och innovation, 
och därmed fungera som hävstång för 
privata investeringar, överföra 
forskningens resultat till alla nivåer av 
utbildningen, stödja små och medelstora 
företags tillväxt, skapa nya arbetstillfällen, 
bättre hälsa och hälsoresultat och 
generera mer innovation från forskning
och säkerställa hållbarhet, ekonomisk 
utveckling och stabilitet, social integration 
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och industrins konkurrenskraft på lång sikt 
i Europa genom ledarskap på områdena 
för resurs- och energieffektvitet samt 
koldioxidsnål teknik. Transeuropeisk 
tekniköverföring bör vara det viktigaste 
redskapet för uppnåendet av dessa mål.

Motivering

Utbildningen är ett mycket viktigt flaggskepp inom Europa 2020-strategin. Den är ett viktigt 
verktyg för Europas styrka. Överföringar från vetenskapen till utbildningsprogram bör 
inkluderas.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Horisont 2020 ska bidra till att skapa en 
ekonomi baserad på kunskap och 
innovation inom hela unionen genom att 
fungera som hävstång för tillräcklig 
ytterligare finansiering av forskning, 
utveckling och innovation. Det ska därvid 
stödja genomförandet av Europa 2020-
strategin och unionens andra strategier 
samt genomförandet av det europeiska 
forskningsområdet och dess funktion. 
Relevanta resultatindikatorer anges i 
inledningen till bilaga I.

1. Horisont 2020 ska bidra till ekonomisk 
tillväxt genom att skapa en resurseffektiv 
och koldioxidsnål ekonomi baserad på 
kunskap, hållbarhet och innovation inom 
hela unionen genom att fungera som 
hävstång för tillräcklig ytterligare 
finansiering av forskning, utveckling och 
innovation. Det ska därvid stödja 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
och dess innovationsunion och 
flaggskeppsinitiativ Ett resurseffektivt 
Europa och unionens andra strategier samt 
genomförandet av det europeiska 
forskningsområdet och dess funktion.
Relevanta resultatindikatorer anges i 
inledningen till bilaga I.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Denna förordning ska inte finansiera 
utvecklingen av genetiskt modifierade 
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organismer för avsiktligt utsättande i 
miljö, i livsmedel eller foder, och inte 
heller forskning och infrastruktur med 
anknytning till detta.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Kunskapsvetenskap och 
kunskapsteknik, biovetenskaper, hälsa, 
geovetenskap, miljö, naturresurser och 
tryggad livsmedelsförsörjning.

Motivering

Skillnaden mellan teknik, ingenjörsvetenskaper, forskning om mänskliga och sociala behov.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Samhällsvetenskap, ekonomisk 
vetenskap och humaniora. Demografiska 
utmaningar, utbildning, territoriella 
frågor, styrning, kultur, digitalt innehåll, 
humaniora, kulturarv och abstrakta 
kunskapsområden.

Motivering

Abstrakta kunskapsområden är viktiga eftersom det behövs anpassning till globala 
förändringar.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkterna 1–3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av Horisont 2020 ska vara 87 740 miljoner
euro, varav högst 86 202 miljoner euro
ska anslås till åtgärder i enlighet med 
avdelning XIX i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av Horisont 2020 ska vara xxx miljoner
euro, varav högst 98,2 % ska anslås till 
åtgärder i enlighet med avdelning XIX i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget).

2. Beloppet för verksamheter inom ramen 
för avdelning XIX i EUF-fördraget ska 
fördelas på följande sätt mellan de 
prioriteringar som anges i artikel 5.2:

2. Beloppet för verksamheter inom ramen 
för avdelning XIX i EUF-fördraget ska 
fördelas på följande sätt mellan de 
prioriteringar som anges i artikel 5.2:

(a) Vetenskaplig spetskompetens, 27 818 
miljoner euro.

(a) Vetenskaplig spetskompetens, 29 %.

(b) Industriellt ledarskap, 20 280 miljoner 
euro.

(b) Industriellt ledarskap, 25,2 %.

(c) Samhällsutmaningar, 35 892 miljoner 
euro. 

(c) Samhällsutmaningar, 40,3 %.

Det högsta totalbeloppet för unionens 
finansiella bidrag genom Horisont 2020 till 
gemensamma forskningscentrumets icke-
nukleära direkta åtgärder ska vara 2 212 
miljoner euro.

Det högsta totalbeloppet för unionens 
finansiella bidrag genom Horisont 2020 till 
gemensamma forskningscentrumets icke-
nukleära direkta åtgärder ska vara 2,5 % av 
den totala budgeten.

Den preliminära fördelningen för särskilda 
mål inom prioriteringarna och det 
maximala totala bidragsbeloppet till 
gemensamma forskningscentrumets icke-
nukleära direkta åtgärder anges i bilaga II. 

Den preliminära fördelningen för särskilda 
mål inom prioriteringarna och det 
maximala totala bidragsbeloppet till 
gemensamma forskningscentrumets icke-
nukleära direkta åtgärder anges i bilaga II. 

3. Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett maximalt 
bidrag från Horisont 2020 på 3 166 
miljoner euro i enlighet med i bilaga II. 
Ett första tilldelning på 1 538 miljoner 
euro ska tillhandahållas Europeiska 
institutet för innovation och teknik för 
verksamheter inom ramen för avdelning 
XVII i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. En andra tilldelning på upp 
till 1 628 miljoner euro ska 
tillhandahållas, om inte annat följer av 
den översyn som avses i artikel 26.1. Detta 

Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett maximalt 
bidrag från Horisont 2020 på 3 procent av 
den totala budgeten i bilaga II.
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ytterligare belopp ska tillhandahållas 
proportionerligt, enligt vad som anges i 
bilaga II, från beloppet för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” inom 
prioriteringen för industriellt ledarskap i 
punkt 2 b och från beloppet för 
prioriteringen om samhällsutmaningar i 
2 c.
Denna finansiering i två fleråriga 
tilldelningar ska täcka följande: 
(a) Den första tilldelningen – pågående 
utveckling av befintliga kunskaps- och 
innovationsgrupper (nedan kallade 
KI-grupper) och såddkapital för lansering 
av den andra omgången med tre nya 
KI-grupper.
(b) Den andra tilldelningen – pågående 
utveckling av KI-grupper som redan 
inrättats och såddkapital för lansering av 
den tredje omgången med tre nya 
KI-grupper.
Den andra tilldelningen kommer att göras 
tillgänglig efter den översyn som avses i 
artikel 26.1 och särskilt ta hänsyn till 
(a) den överenskomna tidpunkten för 
inrättandet av den tredje omgången 
KI-grupper, 
(b) de planerade finansiella behoven hos 
de befintliga grupperna i enlighet med 
deras specifika utveckling.
(c) Bidraget från Europeiska institutet för 
innovation och teknik och dess 
KI-grupper till målen för Horisont 2020.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Ha nära ekonomiska och geografiska iii) Ha nära politiska, ekonomiska och 
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förbindelser med unionen. geografiska förbindelser med unionen.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iiia) Ha ett rättssystem som bygger på 
demokratiska principer och en effektiv 
civilförvaltning.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 
kommissionen, strukturer för dialog som 
skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik, 
framtidsinriktad verksamhet, riktade 
offentliga samråd, och öppna och 
interaktiva processer som säkerställer stöd 
till ansvarsfull forskning och innovation.

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 
kommissionen, ideella plattformar i det 
civila samhället, strukturer för dialog som 
skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik,
representanter från industrin (särskilt för 
energiintensiva industrier), 
framtidsinriktad verksamhet, riktade 
offentliga samråd, (till exempel med 
patientorganisationer i frågor som berör 
hälsoforskning), aktivt samråd med 
organisationer för personer med 
funktionshinder och öppna och interaktiva 
processer som säkerställer stöd till 
ansvarsfull forskning och innovation.

Motivering

För att vi ska få forskning som är till nytta och mening för samhället måste personer med 
funktionshinder och de organisationer som företräder dem fullt ut medverka i beslutsfattandet 
i fråga om Horisont 2020. Detta är av yttersta vikt om vi vill se till att forskningen i Europa 
åstadkommer resultat som motsvarar samhällets och medborgarnas behov, särskilt personer 



PE487.915v02-00 22/99 AD\913296SV.doc

SV

med funktionshinder. För närvarande står det ingenting om att personer med funktionshinder 
och de organisationer som företräder dem ska medverka i forskningen inom ramen för 
Horisont 2020 och därför bör förslaget ändras på det sätt som anges. 

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att de forskningsbehov och 
forskningsprioriteringar som fastställs 
under rubriken Samhällsutmaningar ska 
bli relevanta för samhället ska 
kommissionen inrätta plattformar för 
dialog mellan företrädare för det civila 
samhället och forskare.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 
prioriteringarna för Horisont 2020. Särskild 
uppmärksamhet ska i detta avseende ägnas 
utveckling och tillämpning av viktig 
möjliggörande teknik och industriteknik, 
överbryggande av avståndet mellan 
upptäckt och marknadstillämpning, 
tvärvetenskaplig forskning och innovation, 
samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora, främjande av det 
europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, samarbete 
med tredjeländer, ansvarsfull forskning och 
innovation inklusive genusperspektivet, 
samt insatser för att göra forskningsyrket 
mer attraktivt och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 
prioriteringarna för Horisont 2020. Särskild 
uppmärksamhet ska i detta avseende ägnas 
utveckling och tillämpning av viktig 
möjliggörande teknik och industriteknik, 
överbryggande av avståndet mellan 
upptäckt och marknadstillämpning, 
tvärvetenskaplig forskning och innovation, 
samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora, ett systeminriktat grepp på 
frågor som berör rumsplanering, 
stadsplanering och territoriell planering,
klimatförändringarna, sunda hav och
oceaner, hållbar utveckling, främjande av 
det europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, utvecklingen 
av forskning om medlemsstaternas 
rättssystem, samarbete med tredjeländer, 
etiskt ansvarsfull forskning och innovation 
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inklusive respekten för lika möjligheter 
mellan män och kvinnor inom 
forskningen, åtgärder för att både 
forskningens styrning och forskningen 
själv ska öppnas för ett bredare 
deltagande samt insatser för att göra 
forskningsyrket mer attraktivt för både 
kvinnor och män och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Motivering

Territoriet är en dimension i rummet (markanvändning, planering i regioner och städer) som 
fullständigt saknas i detta program. Det här är ett viktigt och väsentligt inslag i de 
samhälleliga utmaningarna och måste integreras i alla åtgärder.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att ämnesövergripande 
angelägenheter vederbörligen ska beaktas 
vid genomförandet av Horisont 2020 ska 
kommissionen, såsom ett led i den 
regelbundna övervakningen och 
utvärderingen av Horisont 2020, bedöma 
och utvärdera de specifika 
forskningsprogrammen, inte bara ur 
ekonomisk, utan också ur samhällelig och 
etisk synvinkel och ur 
hållbarhetssynvinkel. 

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som garanterar att de prioriteringar och 
åtgärder som stöds är relevanta för 

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som garanterar att de prioriteringar och 
åtgärder som stöds är relevanta för 
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föränderliga behov och beaktar 
utvecklingen av vetenskap, teknik, 
innovation, marknader och samhälle, där 
innovation även omfattar affärsmässiga, 
organisatoriska och samhälleliga aspekter.

föränderliga behov och beaktar 
utvecklingen av vetenskap, teknik, 
innovation, marknader och samhälle, där 
innovation även omfattar affärsmässiga, 
organisatoriska och samhälleliga aspekter, 
samt överföring av vetenskapsresultat till 
alla nivåer av utbildning och 
yrkesutbildning.

Motivering

Om det är meningen att vi ska få en konkurrenskraftig utbildning och yrkesutbildning i 
Europa, måste vi överföra forskningsresultaten till programmen.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Forskning och innovation med ansvar

För att garantera en harmonisk och 
ändamålsenlig relation mellan vetenskap 
och samhälle ska Horisont 2020 aktivt 
främja forskning och innovation med 
ansvar. Detta innebär främjandet av en 
ram för styrning där samhällsaktörerna 
uppmuntras samarbeta under hela 
forsknings- och innovationsprocessen för 
att bättre sammanjämka såväl processen 
som dess resultat och konsekvenser med 
samhällets förväntningar, behov och 
värderingar. Den här ramen för styrning 
omfattar framför allt att
(a) allmänheten verkningsfullt engageras 
i att förbättra forskning och innovation, 
också i form av deltagande forskning där 
samhällsaktörerna medverkar i att 
producera kunskap för att motsvara 
samhällets behov,
(b) det tas fasta på jämställdhetsaspekten, 
i enlighet med artikel 15,
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(c) vetenskaplig information, sådan den 
avses i artikel 15b, fritt görs tillgänglig på 
internet och fritt får återanvändas,
(d) framtidens forskare och andra 
samhällsaktörer genom utbildning förses 
med de kunskaper och redskap de behöver 
för att fullt ut kunna delta i forsknings-
och innovationsprocessen och ta ansvar 
för den,
(e) de etiska principer som avses i artikel 
16.1 respekteras.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jämställdhet mellan kvinnor och män Lika möjligheter för män och kvinnor 
inom forskningen

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska se till att jämställdhet 
mellan kvinnor och män och 
jämställdhetsaspekten främjas effektivt i 
forsknings- och innovationsinnehåll.

Horisont 2020 måste respektera 
vetenskaplig spetskompetens och de 
professionella forskarnas 
yrkeskvalifikationer vid främjandet av 
lika möjligheter för män och kvinnor i 
forsknings- och innovationsinnehåll.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Jämlikhet mellan forskare

Horisont 2020 ska bidra till att göra 
forskaryrket attraktivt runtom i Europa. 
Programmet ska därför genomföras så, 
att det främjar inrättandet av en inre 
marknad för forskare, framför allt med 
hjälp av lämpliga mekanismer som 
minskar löneskillnaderna mellan dem.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. All forsknings- och 
innovationsverksamhet som genomförs 
inom ramen för Horisont 2020 ska följa 
etiska principer och relevant lagstiftning på 
nationell och internationell nivå och på 
unionsnivå, inbegripet Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och dess tilläggsprotokoll.

1. All forsknings- och 
innovationsverksamhet som genomförs 
inom ramen för Horisont 2020 ska följa 
etiska principer och relevant lagstiftning på 
nationell och internationell nivå och på 
unionsnivå, inbegripet Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, dess tilläggsprotokoll och 
FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionshinder. Forskning 
ska även ta hänsyn till artikel 13 i 
EUF-fördraget och minska användningen 
av djur i forsknings- och 
försökssammanhang i syfte att till slut 
ersätta djurförsök med andra metoder, 
inbegripet strategisk utveckling, 
integration och användning av innovativa 
redskap och innovativ teknik utan 
försöksdjur.

Motivering

Den 23 december 2010 ingick EU FN-konventionen om rättigheter för personer med 



AD\913296SV.doc 27/99 PE487.915v02-00

SV

funktionshinder, som trädde i kraft den 22 januari 2011. Detta är det första fördrag om de 
mänskliga rättigheterna som ingåtts av EU och all EU-politik och alla EU-rättsakter bör följa 
denna internationella konvention.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
proportionalitetsprincipen, rätten till 
integritet, till skydd av personuppgifter, till 
fysisk och mental integritet och till 
icke-diskriminering samt behovet av att 
säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
proportionalitetsprincipen, rätten till 
integritet, till skydd av personuppgifter, till 
fysisk och mental integritet och till frihet 
från diskriminering på grundval av kön, 
ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder samt 
behovet av att säkerställa en hög 
skyddsnivå för människors hälsa.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Forskningsverksamhet som syftar till 
mänsklig kloning för 
reproduktionsändamål.

(a) Forskningsverksamhet som syftar till 
mänsklig kloning för 
reproduktionsändamål, 
behandlingsändamål eller vetenskapliga 
ändamål.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Forskning som klassificerats som 
vållande svåra lidanden för ryggradsdjur.
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Motivering

EU bör inte finansiera forskning som vållar svåra lidanden för ryggradsdjur.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Forskning som inbegriper 
vildfångade eller F1-generationens
icke-mänskliga primater.

Motivering

EU bör inte finansiera forskning som inbegriper vildfångade eller F1-generationens icke-
mänskliga primater,

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Forskning på mänskliga stamceller, både 
adulta och embryonala, får finansieras
beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i de 
berörda medlemsstaterna. 
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat ska inte finansieras.

4. Forskning som syftar till att utveckla 
och förbättra behandlingar som grundar 
sig på mänskliga stamceller kommer att 
stödjas. Finansiering till forskning om 
alla typer av mänskliga stamceller, 
inklusive embryonala stamceller får ges
beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i de 
berörda medlemsstaterna. Forskning får 
endast bedrivas på embryonala stamceller 
från embryon som blivit över vid 
befruktning in vitro och som inte längre 
behövs för reproduktion. Dessutom 
kommer Horisont 2020 att stödja 
forskning avsedd att utveckla eventuella 
alternativ till mänskliga embryonala 
stamceller.
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
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samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat ska inte finansieras.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Komplementaritet med andra 
unionsprogram

Komplementaritet med andra 
unionsprogram och nationella program

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som kompletterar unionens andra 
stödprogram, däribland strukturfonderna.

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som kompletterar unionens andra 
stödprogram och nationella stödprogram, 
däribland stöd som omfattas av delad 
förvaltning såsom sammanhållnings- och
strukturfonderna och programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (Cosme).
Kommissionen ska för detta ändamål 
utarbeta lämpliga verktyg för att bedöma 
komplementariteten. Europeiska 
revisionsrätten ska när den utvärderar 
genomförandet av Horisont 2020 i sin 
årsrapport om ansvarsfrihet till 
Europaparlamentet också beakta 
principen om komplementaritet.

Motivering

För att garantera att unionens medel används effektivt för forskning och innovation bör 
dubbelarbete undvikas genom bättre samordning mellan dessa program och Horisont 2020, 
även om synergieffekter med andra unionsprogram är välkomna och önskvärda. 
Kommissionen bör därför garantera denna samordning i genomförandeprocessen.
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Strategisk samordning

Kommissionen ska ombesörja en 
strategisk samordning av forsknings- och 
innovationsverksamheterna inom ramen 
för Horisont 2020, vid behov genom att 
inrätta sektorsrelaterade styrgrupper 
sammansatta av ledande forskare som ska 
bistå med råd vid uppställandet av 
prioriteringarna.

Motivering

Det måste ordnas med strategisk samordning, framför allt inom sådana områden som hälso-
och sjukvård, där innovationscyklerna är mycket långa, rentav längre än det nuvarande 
programmets löptid. Kommissionen kan arbeta med ledande forskare vid uppställandet av 
prioriteringarna för finansiering inom ramen för Horisont 2020. 

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till
att omkring 20 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

Motivering

Små och medelstora företag behöver mest stöd för att finansiera sin innovation. En större del 
av budgeten bör därför gå till dem.
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Mervärdet av åtgärder på unionsnivå. (a) Mervärdet av åtgärder på unionsnivå, 
särskilt deras transeuropeiska karaktär.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Offentlig-privata partnerskap kommer 
att finansieras genom öppna och 
konkurrensutsatta anbudsinfordringar.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Bistå med att inrätta och stärka 
föreningsnät för forskare, patienter och 
berörda parter för att förbättra 
förbindelserna och utbytet mellan dem, de 
berörda sektorerna, institutionerna och 
det civila samhället.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att stödja målen för unionens externa (c) Att stödja målen för unionens externa 
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politik och utvecklingspolitik, som 
komplement till externa program och 
utvecklingsprogram. 

politik och utvecklingspolitik, som 
komplement till externa program och 
utvecklingsprogram och bidra till 
internationella åtaganden såsom 
uppnående av millennieutvecklingsmålen.  

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktade insatser med målet att främja 
samarbete med särskilda tredjeländer eller 
grupper av tredjeländer ska genomföras på 
grundval av gemensamt intresse och 
ömsesidig nytta, med hänsyn till deras 
vetenskapliga och tekniska kapacitet och 
marknadsmöjligheter, och den förväntade 
effekten.

Riktade insatser med målet att främja 
samarbete med särskilda tredjeländer eller 
grupper av tredjeländer ska genomföras på 
grundval av gemensamt intresse och 
ömsesidig nytta, med hänsyn till deras 
vetenskapliga och tekniska kapacitet och 
marknadsmöjligheter, och den förväntade 
effekten. Dessa insatser ska framför allt 
handla om insatser för att stärka 
utvecklingsländernas forskningskapacitet 
samt om samarbetsinsatser som inriktar 
sig på deras specifika behov inom sådana 
områden som hälso- och sjukvård, bland 
annat forskning kring försummade 
sjukdomar, samt jordbruk, fiske och 
miljö, varvid insatserna ska genomföras 
under ekonomiska betingelser som är 
anpassade efter ländernas kapacitet.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Initiativ som syftar till att öka 
medvetenheten och underlätta tillgången 
till finansiering genom Horisont 2020, i 
synnerhet för regioner eller typer av 
deltagare som är underrepresenterade.

(a) Initiativ som syftar till att öka 
medvetenheten och underlätta tillgången 
till finansiering genom Horisont 2020, i 
synnerhet för regioner eller typer av 
deltagare som är underrepresenterade, 
bland dem forskare och deltagare med 
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funktionshinder.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) För att göra informationen mer 
lättillgänglig och utveckla ett instrument 
med all den information som forskarna 
vill ha och med samtidig omsorg om att 
insyn behövs bör Cordis såsom digitalt 
instrument ses över och göras tydligare 
och flexiblare. Det nya Cordis bör ha 
slutförts före juni 2013.

Motivering

I dag är Cordis ett av de svåraste och mest invecklade program man kan ha att göra med. Om 
vi vill att samhället, forskarna och företagen lättare ska komma åt information, då vill det till 
att programmet ses över, att informationen byggs ut och att alla förslag och bidrag görs mer 
lättåtkomliga.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Initiativ för att främja dialog och debatt 
med allmänheten kring frågor om 
vetenskap, teknik och innovation och att 
dra nytta av sociala medier och annan 
innovativ teknik och metodik.

(e) Initiativ för att främja dialog och debatt 
med allmänheten kring frågor om 
vetenskap, teknik och innovation genom 
medverkan från den akademiska världen 
och för att dra nytta av sociala medier och 
annan innovativ teknik och metodik, 
framför allt för att göra allmänheten 
mera medveten om hur forskning och 
innovation är till nytta för att bemöta de 
utmaningar samhället står inför.
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Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik. Detta ska även innefatta 
information om övergripande frågor som 
hållbarhet och klimatförändringar, 
inklusive information om storleken på 
klimatrelaterade utgifter.

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik. Detta ska även innefatta 
information om övergripande frågor som 
hållbarhet, resurseffektivitet och 
klimatförändringar, inklusive information 
om storleken på klimatrelaterade utgifter.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik. Detta ska även innefatta 
information om övergripande frågor som 
hållbarhet och klimatförändringar, 
inklusive information om storleken på 
klimatrelaterade utgifter.

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik. Detta ska även innefatta 
information och indikatorer om 
övergripande frågor som forskning och 
innovation med ansvar, inbegripet 
hållbarhet och klimatförändringar, havs-
och sjöfartsforskning, inklusive 
information om storleken på 
klimatrelaterade utgifter.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I syfte att uppnå ett framtidsperspektiv 
i unionen som innebär en verklig ökning 
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av välstånd och livskvalitet måste 
balansen mellan de ekonomiska, sociala 
och ekologiska aspekterna övervakas 
regelbundet och grundligt vid 
genomförandet av Horisont 2020. 
Kommissionen ska för detta ändamål i 
förväg inrätta en klar och tydlig 
mekanism för denna övervakning.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska rapportera om och 
sprida resultaten av denna övervakning.

2. Kommissionen ska årligen rapportera 
om och sprida resultaten av denna 
övervakning, också till parlamentet och 
rådet.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a
Kommissionen ska aktivt stödja forskning 
om alternativ till embryonala stamceller. 
Upptäckten nyligen av inducerade 
pluripotenta stamceller har inneburit ett 
nytt sätt att bedriva forskning på 
stamceller, förutom forskningen på adulta 
stamceller och embryonala stamceller, 
vilken redan har funnits i flera år, och 
detta har väckt nytt hopp hos patienter 
som väntar på behandling. Kommissionen 
bör dock också ta vederbörlig hänsyn till 
forskarvärldens intresse av alla typer av 
stamcellsforskning och får därför inte 
gynna någon på bekostnad av en annan 
och samtidigt diskutera de etiska problem 
som uppstår för varje kategori av 
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stamceller. 

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Senast 2017 ska kommissionen, med 
bistånd av oberoende experter, göra en 
översyn av Europeiska institutet för 
innovation och teknik. Den andra 
tilldelningen av medel till Europeiska 
institutet för innovation och teknik, enligt 
artikel 6.3, ska göras tillgänglig efter 
denna översyn. Vid översynen ska de 
framsteg bedömas som gjorts vid 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik mot bakgrund av följande:

utgår

i) Förbrukningsnivån för den första 
tilldelningen av medel enligt artikel 6.3, 
med åtskillnad mellan det belopp som 
används för utveckling av den första 
omgången KI-grupper och effekten av 
såddkapital för den andra etappen, och 
förmågan hos Europeiska institutet för 
innovation och teknik att locka till sig 
medel från partner i kunskaps- och 
innovationsgrupperna och från den 
privata sektorn, i enlighet med förordning 
XX/2012 [reviderade EIT-förordningen].
ii) Den överenskomna tidsplanen för 
inrättandet av den tredje omgången 
kunskaps- och innovationsgrupper och de 
planerade finansiella behoven hos 
befintliga sådana i enlighet med deras 
specifika utveckling.
iii) Bidragen från Europeiska institutet 
för innovation och teknik och från 
kunskaps- och innovationsgrupperna till 
prioriteringen samhällsutmaningar och 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
inom ramen för Horisont 2020.
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nytt instrument: genomförande av ett 
tydligt program för överföring av 
vetenskap, forskning och innovation till 
alla utbildningsnivåer, samt anpassning 
av tekniken för ändamålet.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga I – del II Prioritet ”Industriellt ledarskap” – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ledarskap inom möjliggörande teknik 
och industriteknik ska tillhandahålla 
särskilt stöd till forskning, utveckling och 
demonstration avseende IKT, nanoteknik, 
avancerade material, bioteknik, avancerad 
tillverkning, bearbetning och rymden. 
Tonvikten ska läggas på interaktion och 
konvergens mellan olika typer av teknik.

(a) Ledarskap inom möjliggörande teknik 
och industriteknik ska tillhandahålla 
särskilt stöd till forskning, utveckling och 
demonstration avseende IKT, nanoteknik, 
avancerade material, miljöinnovation,
bioteknik, avancerad tillverkning, 
bearbetning och rymden. Tonvikten ska 
läggas på interaktion och konvergens 
mellan olika typer av teknik.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilaga I – del III Prioritet ”Samhällsutmaningar” – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, 
havs- och sjöfartsforskning och 
bioekonomi.

(b) Livsmedelstrygghet, livsmedelskvalitet 
och livsmedelssäkerhet, hållbart jordbruk, 
havs- och sjöfartsforskning och 
bioekonomi.

Ändringsförslag 67
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III Prioritet ”Samhällsutmaningar” – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
råvaror. 

(b) Klimat- och vattenåtgärder, 
resurseffektivitet och hållbar användning 
av råvaror. 

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga I – del III Prioritet ”Samhällsutmaningar” – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under varje samhällsutmaning ska 
forskningsprioriteringar och mål 
fastställas på ett transparent och 
inkluderande sätt med ett balanserat 
deltagande av aktörer, däribland 
forskarvärlden, enskilda forskare (även 
från mindre forskarorganisationer), den 
offentliga och den privata sektorn och 
framför allt små och medelstora företag, 
det civila samhällets organisationer och 
andra relevanta aktörer. Kommissionen 
ska inrätta särskilda plattformar för 
dialog mellan medborgare och det civila 
samhällets organisationer med 
forskningsaktörer som är engagerade i 
forskningsprioriteringarna under 
samhällsutmaningarna.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Bilaga I – del III Prioritet ”Samhällsutmaningar” – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällsvetenskap och humaniora ska ingå 
som en del av verksamheterna för att 
hantera alla dessa utmaningar. Dessutom 
ska utvecklingen för förstärkning av dessa 
områden finansieras inom ramen för det 

Samhällsvetenskap och humaniora samt 
det civila samhället ska ingå som en del av 
verksamheterna för att hantera alla dessa 
utmaningar. Dessutom ska utvecklingen för 
förstärkning av dessa områden finansieras 
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särskilda målet ”Inkluderande, innovativa 
och trygga samhällen”. Stöd kommer också 
att inriktas på att tillhandahålla en stark 
kunskapsbas för det politiska 
beslutsfattandet på internationell, nationell 
och regional nivå samt inom unionen. Med 
tanke på många av utmaningarnas globala 
karaktär ska strategiskt samarbete med 
tredjeländer vara en integrerad del av varje 
utmaning. Dessutom ska övergripande stöd 
för internationellt samarbete tillhandahållas 
enligt det särskilda målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen”.

inom ramen för det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen”. Stöd kommer också att inriktas 
på att tillhandahålla en stark kunskapsbas
för det politiska beslutsfattandet på 
internationell, nationell och regional nivå 
samt inom unionen. Med tanke på många 
av utmaningarnas globala karaktär ska 
strategiskt samarbete med tredjeländer vara 
en integrerad del av varje utmaning. 
Dessutom ska övergripande stöd för 
internationellt samarbete tillhandahållas 
enligt det särskilda målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen”.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 2.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att gynna radikalt ny 
teknik genom att utforska nya idéer och 
idéer med hög risk som bygger på 
vetenskaplig grund. Syftet är att genom att 
erbjuda flexibelt stöd till målinriktad och 
tvärvetenskaplig forskningssamverkan i 
olika omfattning och genom att anta 
innovativa forskningsmetoder identifiera 
och utnyttja möjligheter med långsiktig 
nytta för medborgarna, ekonomin och 
samhället.

Det särskilda målet är att gynna radikalt ny 
teknik genom att utforska nya idéer och 
idéer med hög risk som bygger på 
vetenskaplig grund, inbegripet 
spridningen av förståelsen av mänskliga 
sjukdomar och toxiska spridningsvägar 
och tillämpningen av för människor 
relevanta cellulära, genomiska och 
datoriserade verktyg och tekniker i 
EU:s hälsoforskning och 
riskbedömningsstrategier. Syftet är att 
genom att erbjuda flexibelt stöd till 
målinriktad och tvärvetenskaplig 
forskningssamverkan i olika omfattning 
och genom att anta innovativa 
forskningsmetoder identifiera och utnyttja 
möjligheter med långsiktig nytta för 
medborgarna, ekonomin och samhället.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 2.3 – stycke 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Genom att främja nya idéer 
(”FET Open”); FET ska stödja vetenskap 
som befinner sig i fosterstadiet och 
teknikforskning som undersöker nya 
grunder för radikalt ny framtida teknik 
genom att utmana gällande paradigm och 
våga sig in på okända områden. Genom ett 
urvalsförfarande, ”bottom-up”, som är 
allmänt öppet för vilka forskningsidéer 
som helst, ska en portfölj bestående av 
olika riktade projekt byggas upp. Tidig 
upptäckt av lovande nya områden, 
utvecklingsmöjligheter och trender, 
samtidigt som nya forsknings- och 
innovationsaktörer med stor potential 
lockas, kommer att vara av central 
betydelse.

(a) Genom att främja nya idéer 
(”FET Open”); FET ska stödja 
framväxande vetenskap och 
teknikforskning som undersöker nya 
grunder för radikalt ny framtida teknik 
genom att utmana gällande paradigm, 
såsom användningen av försöksdjur i 
biomedicinsk forskning eller för testning 
av kemikalier med skadliga effekter på 
människors hälsa och våga sig in på 
okända områden. Genom ett 
urvalsförfarande, ”bottom-up”, som är 
allmänt öppet för vilka forskningsidéer 
som helst, ska en portfölj bestående av 
olika riktade projekt byggas upp. Tidig 
upptäckt av lovande nya områden, 
utvecklingsmöjligheter och trender,
samtidigt som nya forsknings- och 
innovationsaktörer med stor potential 
lockas, kommer att vara av central 
betydelse.

Motivering

EU:s forskning bör stödja paradigmskiftet i biomedicinsk forskning och toxicitetsprovning på 
väg bort från djurförsök till modern toxicitetsprovning på 2000-talet. Framstegen inom 
molekylärbiologi, bioteknik och andra områden banar väg för väsentliga förbättringar i hur 
forskare kan bedöma hälsoriskerna med potentiellt toxiska kemikalier. Framstegen kan göra 
toxicitetsprovningarna snabbare, billigare och mer direkt relevanta för human exponering.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 3.3 – led a – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Huvudverksamheten ska vara att ge 
forskare i början av sin yrkesbana 
högkvalitativ och innovativ utbildning på 
eftergymnasial nivå genom 
tvärvetenskapliga projekt eller 
doktorandprogram som omfattar 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 

Huvudverksamheten ska vara att ge 
forskare i början av sin yrkesbana 
högkvalitativ och innovativ utbildning på 
eftergymnasial nivå genom 
tvärvetenskapliga projekt eller 
doktorandprogram som omfattar 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
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små och medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper från olika länder. 
Detta kommer att förbättra 
karriärutsikterna för unga doktorander 
inom både den offentliga och den privata 
sektorn.

små och medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper från olika länder. 
Fullständig flexibilitet vad gäller 
varaktighet, värdinstitution och antalet 
unga forskare kommer att vara möjligt 
inom hela det avtalade nätverket av 
värdinstitutioner samt den finansiella 
omfattningen på ett projekt. Detta kommer 
att förbättra karriärutsikterna för unga 
doktorander inom både den offentliga och 
den privata sektorn.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 4.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.3a. Inrättande av en databas för 
forsknings- och innovationsresultat
Målet ska vara att inrätta och 
tillgängliggöra en databas för forsknings-
och innovationsresultat. Denna ska vara 
öppen för internationellt samarbete. Både 
forskargrupper och företag kan föra in 
innehåll i databasen för att bidra till en 
marknad för innovation och samarbete 
och för att stimulera till kontakter mellan 
möjliga partner.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att upprätthålla och 
bygga globalt ledarskap inom 
möjliggörande teknik och rymdforskning 
och -innovation, vilket stöder 
konkurrenskraften inom en rad befintliga 
och framväxande industrier och sektorer.

Det särskilda målet är att upprätthålla och 
bygga globalt ledarskap inom 
möjliggörande teknik och rymdforskning 
och -innovation, vilket stöder 
konkurrenskraften inom en rad befintliga 
och framväxande industrier och sektorer, 
inbegripet ledarskap genom finansiering 
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av hälsoforskning för att främja forskning 
som är relevant för människor, såsom 
”-omiktekniker”, datoriserade och andra 
innovativa verktyg och tekniker som inte 
omfattar försöksdjur för att fastställa 
spridningsvägar för mänskliga sjukdomar 
som grund för läkemedelsutveckling och 
säkerhetsundersökning.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det globala affärsklimatet förändras snabbt 
och Europa 2020-målen för smart och 
hållbar tillväxt för alla innebär utmaningar 
och möjligheter för den europeiska 
industrin. Europa måste driva på 
innovationen, och omvandla den kunskap 
som genereras för att stödja och förbättra 
befintliga produkter, tjänster och 
marknader, samt skapa nya sådana. 
Innovation bör utnyttjas i sin vidaste 
bemärkelse, utöver teknik, för att även 
inbegripa affärsmässiga, organisatoriska 
och sociala aspekter.

Det globala affärsklimatet förändras snabbt 
och Europa 2020-målen för smart och 
hållbar tillväxt för alla innebär utmaningar 
och möjligheter för den europeiska
industrin. Europa måste driva på 
innovationen, och omvandla den kunskap 
som genereras för att stödja och förbättra 
kvaliteten och hållbarheten hos befintliga 
produkter, tjänster och marknader, samt 
skapa nya sådana. Innovation bör utnyttjas 
i sin vidaste bemärkelse, utöver teknik, för 
att även inbegripa affärsmässiga, 
organisatoriska och sociala aspekter.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna inom ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
kommer i första hand att vara baserade på 
dagordningar för forskning och innovation 
som fastställts av industrin och näringslivet 
tillsammans med forskarvärlden och ha 
stark fokus på mobilisering av 
investeringar från den privata sektorn.

Verksamheterna inom ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
kommer i första hand att vara baserade på 
dagordningar för forskning och innovation 
som fastställts tillsammans med industrin 
och näringslivet, forskarvärlden och andra 
organisationer, såsom det civila 
samhällets organisationer. 
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Verksamheterna kommer att syfta till att 
ta itu med gemensamma behov och 
problem i den specifika sektorn samt att 
stödja genomförandet av de politiska 
målen i de specifika sektorerna, och ha 
stark fokus på mobilisering av 
investeringar från den privata sektorn.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – stycke 8 ”En integrerad strategi för viktig möjliggörande 
teknik”

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade material 
och avancerade tillverkningssystem22. 
Dessa tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar 
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa osv.). De många interaktionerna 
mellan viktig möjliggörande teknik och 
möjliggörande teknik kommer därför att 
utnyttjas på ett flexibelt sätt, som en viktig 
källa för innovation. Detta kommer att 
komplettera stödet till forskning och 
innovation inom viktig möjliggörande 
teknik som kan tillhandahållas av 
nationella eller regionala myndigheter med 
hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade 
material, avancerade tillverkningssystem 
och miljöinnovation. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar 
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa, jordbruk osv.). De många 
interaktionerna mellan viktig 
möjliggörande teknik och möjliggörande 
teknik kommer därför att utnyttjas på ett 
flexibelt sätt, som en viktig källa för 
innovation. Detta kommer att komplettera 
stödet till forskning och innovation inom 
viktig möjliggörande teknik som kan 
tillhandahållas av nationella eller regionala 
myndigheter med hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
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strategier för smart specialisering. strategier för smart specialisering.

Motivering

Industrial leadership in eco-innovation will lead to improved environmental performance and 
resilience across the economy being at the same time cost-effective and good for business and 
society, from rural to urban citizens, as a whole. The global market (2020) for eco-industries 
is rapidly expanding and this EU business sector is already growing rapidly: Horizon 2020 
needs to build on this. Eco-innovation needs to permeate all sectors of the economy and 
society, providing the basis for a significant competitive advantage for Europe to face up to 
the challenge of sustainability. Therefore eco-innovation is a key enabling technology.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.1.3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Avancerade robotar och avancerad 
teknik med tillämpning på hälsa och 
funktionshinder.

Motivering

Avancerad teknik eftersom robotar är en viktig faktor i fråga om hälsa.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.1.3 – led f – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Energieffektivare IKT.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.2.1. – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet för nanoteknisk 
forskning och innovation är att säkra 

Det särskilda målet för nanoteknisk 
forskning och innovation är att förbereda
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unionens ledarskap på denna globala 
marknad med hög tillväxt, genom att 
främja investeringar i nanoteknik samt 
användning av den i konkurrenskraftiga 
produkter och tjänster med högt mervärde 
inom en rad olika tillämpningar och 
sektorer.

unionens ledarskap på denna globala 
marknad med hög tillväxt, genom att 
främja investeringar i och patent för säker 
och ansvarsfull nanoteknik samt 
användning av den i konkurrenskraftiga 
produkter och tjänster med högt mervärde 
inom en rad olika tillämpningar och 
sektorer.

Motivering

Verkligheten är en annan. Europa släpar efter sina främsta konkurrenter – USA, Japan och 
Sydkorea – som står för mer än hälften av investeringarna och två tredjedelar av de patent 
som lämnas in världen över.

Det finns många olösta frågor kring säkerheten hos nanomaterial, och vissa tillämpningar 
har uppenbart en oacceptabel risk för människors hälsa och/eller miljön. EU bör endast 
finansiera investeringar i säker och ansvarsfull nanoteknik.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.2.1. – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast 2020 kommer nanotekniken att vara 
genomgående, dvs. fullständigt integrerad i 
de flesta typer av teknik och tillämpningar, 
styrt av fördelarna för konsumenterna, 
livskvaliteten, en hållbar utveckling och 
den starka industriella potentialen att uppnå 
tidigare otillgängliga lösningar för 
produktivitet och resurseffektivitet.

Senast 2015 kommer kommissionen att se 
över all tillämplig lagstiftning för att 
garantera säkerhet för alla tillämpningar 
av nanomaterial i produkter som under 
sin livscykel kan påverka hälsan, miljön 
eller säkerheten. Senast 2020 kommer 
nanotekniken att vara genomgående, dvs. 
fullständigt integrerad i de flesta typer av 
teknik och tillämpningar, styrt av 
fördelarna för konsumenterna, 
livskvaliteten, en hållbar utveckling och 
den starka industriella potentialen att uppnå 
tidigare otillgängliga lösningar för 
produktivitet och resurseffektivitet.

Motivering

Parlamentet ansåg i sin resolution som antogs i april 2009 att det var särskilt viktigt att 
uttryckligen ta med nanomaterial i räckvidden för lagstiftningen om åtminstone kemikalier, 
livsmedel, avfall, luft-, vatten- och arbetstagarskyddet.
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Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.2.3. – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inriktning på helt nya produkter som 
möjliggör hållbara lösningar inom en rad 
olika sektorer.

Inriktning på helt nya produkter som 
möjliggör hållbara lösningar inom en rad 
olika sektorer, särskilt elektronik, medicin, 
nya energiformer och material.

Motivering

Att stärka produkters egenskaper och motståndskraft på nanonivå är mer motiverat inom 
vissa industrisektorer och inom medicinen (möjlighet att på lång sikt injicera läkemedel i en 
cancercell) än inom andra sektorer. Att använda denna revolutionerande teknik inom t.ex. 
livsmedelsindustrin är diskutabelt, eftersom det inte är belagt att nanopartiklar inte är 
skadliga för hälsan (de kan tränga in i celler och ackumuleras där) eller för miljön.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.2.3. – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Garantera en säker utveckling och 
tillämpning av nanoteknik

(b) Garantera en säker utveckling och 
tillämpning av nanoteknik, och utveckling 
av lämpliga testmetoder för att bedöma 
hur nanoteknik och konstruerade 
nanomaterial påverkar människors hälsa 
och miljön

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.3.1. – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Material är av central betydelse för 
industriell innovation och en avgörande 
faktor. Avancerade material med högre 
kunskapsinnehåll, nya funktioner och 
förbättrad prestanda är en förutsättning för 

Material är av central betydelse för 
industriell innovation och en avgörande 
faktor. Avancerade material med högre 
kunskapsinnehåll, nya funktioner och 
förbättrad prestanda, särskilt i fråga om 
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industriell konkurrenskraft och för hållbar 
utveckling inom en rad olika tillämpningar 
och sektorer.

resurs- och energieffektivitet, är en 
förutsättning för industriell konkurrenskraft 
och för hållbar utveckling inom en rad 
olika tillämpningar och sektorer.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.3.3 da (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Material för att öka de förnybara 
energikällornas effektivitet
Utveckling av nya produkter och 
tillämpningar som ökar de förnybara 
energikällornas effektivitet, exempelvis 
solceller, solvärme, vindkraftverk. 

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.3.3. – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material och 
innovativa synsätt på affärsmodeller.

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material, 
ersättning av råvaror av avgörande 
betydelse eller farliga ämnen. Utveckling 
av innovativa synsätt på affärsmodeller.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.4.2. – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
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innovationsförmåga. Exempel på den
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
industriella tillämpningar, inbegripet 
biokemiska ämnen, vars marknadsandel 
förväntas öka med upp till 12–20% av den 
kemiska produktionen fram till 2015. Ett 
antal av den gröna kemins s.k. tolv regler 
beaktas också inom biotekniken, på grund 
av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Eventuella ekonomiska bördor 
för företagen i unionen kan minskas genom 
att potentialen hos biotekniska processer 
och biobaserade produkter utnyttjas för att 
minska koldioxidutsläppen, som 
uppskattningsvis kommer att variera med 
mellan 1 och 2,5 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter per år fram till 2030. 
Inom den biofarmaceutiska sektorn i 
Europa härrör redan ungefär 20 % av 
läkemedlen, och upp till 50 % av nya 
läkemedel, från biotekniken. Bioteknik 
öppnar också nya vägar för att utnyttja den 
enorma potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa och miljö. Den nya sektorn 
för marin (blå) bioteknik har förutspåtts 
öka med 10 % per år.

innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
tillämpningar i industrin och jordbruket, 
inbegripet livsmedels- och 
foderproduktion och biokemiska ämnen, 
vars marknadsandel förväntas öka med upp 
till 12–20 % av den kemiska produktionen 
fram till 2015. Ett antal av den gröna 
kemins s.k. tolv regler beaktas också inom 
biotekniken, på grund av biosystemens 
selektivitet och effektivitet. Eventuella 
ekonomiska bördor för företagen i unionen 
kan minskas genom att potentialen hos 
biotekniska processer och biobaserade 
produkter utnyttjas för att minska 
koldioxidutsläppen, som uppskattningsvis 
kommer att variera med mellan 1 och 
2,5 miljarder ton koldioxidekvivalenter per 
år fram till 2030. Inom den 
biofarmaceutiska sektorn i Europa härrör 
redan ungefär 20 % av läkemedlen, och 
upp till 50 % av nya läkemedel, från 
biotekniken. Bioteknik öppnar också nya 
vägar för att utnyttja den enorma 
potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa och miljö. Den nya sektorn 
för marin (blå) bioteknik har förutspåtts 
öka med 10 % per år.

Motivering

Bioteknik är också viktigt inom tillämpningar i jordbruket.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.4.3. – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av nya teknikområden som 
syntetisk biologi, bioinformatik och 
systembiologi, som är mycket lovande när 
det gäller helt nya tillämpningar.

Utveckling av nya teknikområden som 
biologisystem, bioinformatik och syntetisk 
biologi och systembiologi, som är mycket 
lovande när det gäller helt nya 
tillämpningar.
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Motivering

Bioteknikens potential måste inte begränsas till industriprocesser utan bör omfatta alla 
relevanta produkter och processer.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.4.3. – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckla industriell bioteknik för 
konkurrenskraftiga industriprodukter och -
processer (t.ex. kemikalier, hälsa, gruvdrift, 
energi, pappersmassa och papper, textil, 
stärkelse, bearbetning av livsmedel), och 
dess miljödimension.

Utveckla industriell bioteknik för 
konkurrenskraftiga industriprodukter och -
processer (t.ex. kemikalier, byggande,
hälsa, gruvdrift, energi, pappersmassa och 
papper, textil, stärkelse, bearbetning av 
livsmedel), och dess miljödimension.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.4.3. – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av plattformsteknik (t.ex. 
genomik, metagenomik, proteomik, 
molekylära redskap) i syfte att förstärka 
ledningen och konkurrensfördelarna inom 
ett stort antal ekonomiska sektorer.

Utveckling av plattformsteknik (t.ex. 
systembiologi, datorkemi, genomik, 
metagenomik, proteomik, högeffektiva in 
vitroplattformar, biometri för hela 
kroppen (”human-on-a-chip”) och
molekylära redskap) i syfte att förstärka 
ledningen och konkurrensfördelarna inom 
ett stort antal ekonomiska sektorer. 
Diagnostiska verktyg kommer att stödjas 
om det finns en koppling till behandling.

Motivering

Systembiologi är den bredaste termen och bör stå först. Övriga termer är för mer specifika 
områden.

Ändringsförslag 91
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.5.1. – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerad tillverkning 
och bearbetning är att omvandla dagens 
industriella produktionsformer mot mer 
kunskapsintensiva, hållbara och 
sektorsövergripande typer av tillverknings-
och processteknik, vilket leder till mer 
innovativa produkter, processer och 
tjänster.

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerad tillverkning 
och bearbetning är att omvandla dagens 
industriella produktionsformer mot mer 
kunskapsintensiva, hållbara, resurs- och 
energieffektiva och sektorsövergripande 
typer av tillverknings- och processteknik, 
vilket leder till mer innovativa produkter, 
processer och tjänster.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.5.2. – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa måste fortsätta att investera på 
unionsnivå för att bevara Europas ledande 
position och kompetens inom området för 
tillverkningsteknik och övergå till 
kunskapsintensiva varor med högt värde, 
vilket skapar förutsättningar och tillgångar 
för hållbar produktion och 
tillhandahållande av livstidstjänster kring 
en tillverkad produkt. Resurskrävande 
tillverknings- och processindustrier måste 
mobilisera ytterligare resurser och kunskap 
på unionsnivå och fortsätta att investera i 
forskning, utveckling och innovation för att 
möjliggöra ytterligare framsteg mot en 
konkurrenskraftig ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp och för att genomföra den 
överenskomna unionsomfattande 
minskningen av växthusgasutsläppen för 
industrisektorer fram till 2050.

Europa måste fortsätta att investera på 
unionsnivå för att bevara Europas ledande 
position och kompetens inom området för 
tillverkningsteknik och övergå till 
kunskapsintensiva och resurs- och 
energieffektiva varor med högt värde, 
vilket skapar förutsättningar och tillgångar 
för hållbar produktion och 
tillhandahållande av livstidstjänster kring 
en tillverkad produkt. Resurskrävande 
tillverknings- och processindustrier måste 
mobilisera ytterligare resurser och kunskap 
på unionsnivå och fortsätta att investera i 
forskning, utveckling och innovation för att 
möjliggöra ytterligare framsteg mot en 
konkurrenskraftig och resurseffektiv
ekonomi med låga koldioxidutsläpp och för 
att genomföra den överenskomna 
unionsomfattande minskningen av 
växthusgasutsläppen för industrisektorer 
fram till 2050.
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Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.5.3. – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främja hållbar industriell tillväxt genom att 
underlätta strategisk övergång i Europa 
från kostnadsbaserad tillverkning till ett 
synsätt som baseras på skapande av högt 
mervärde.

Främja hållbar industriell tillväxt genom att 
underlätta strategisk övergång i Europa 
från kostnadsbaserad tillverkning till ett 
synsätt som baseras på skapande av högt 
mervärde, materialeffektivitet och slutna 
kretslopp.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.5.3. – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öka processindustrins konkurrenskraft 
genom kraftigt ökad resurs- och 
energieffektivitet och minska 
miljöpåverkan av sådana industriell 
verksamhet genom hela värdekedjan, och 
främja införandet av koldioxidsnål teknik.

Öka processindustrins konkurrenskraft 
genom kraftigt ökad resurs- och 
energieffektivitet och minska 
miljöpåverkan av sådana industriell 
verksamhet genom hela värdekedjan, och 
främja införandet av resurs- och 
energieffektiva tekniker, processer och 
material.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.6.2. – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till forskning och utveckling av 
rymdrelaterade tillämpningar ska framför 
allt användas för att möta 
samhällsutmaningar såsom 
klimatförändringarna, miljön, hållbara 
transportsystem och jordbruket. Målen 
om kunskapsutbyte och driftskompatibel 
utveckling ska öka stödet inom dessa 
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områden.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.6.3. – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett avsevärt ökat utnyttjande av data från 
europeiska satelliter kan åstadkommas om 
en samordnad ansträngning görs för att 
samordna och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av 
rymddata. Innovationer inom hantering och 
spridning av data kan också säkerställa en 
högre avkastning på investeringar i 
rymdinfrastruktur, samt bidra till att ta itu 
med samhällsutmaningar, i synnerhet om 
de samordnas i en global insats som t.ex. 
genom det globala systemet av 
jordobservationssystem, det europeiska 
systemet för satellitnavigering Galileo eller 
IPCC för klimatförändringsfrågor.

Ett avsevärt ökat utnyttjande av data från 
europeiska satelliter kan åstadkommas om 
en samordnad ansträngning görs för att 
samordna och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av 
rymddata. Innovationer inom hantering och 
spridning av data samt 
datainteroperabilitet, framför allt 
främjandet av fri tillgång till och utbyte av 
geovetenskapliga data och metadata, kan 
också säkerställa en högre avkastning på 
investeringar i rymdinfrastruktur, samt 
bidra till att ta itu med samhällsutmaningar, 
i synnerhet om de samordnas i en global 
insats som t.ex. genom det globala 
systemet av jordobservationssystem, det 
europeiska systemet för satellitnavigering 
Galileo eller IPCC för klimatförändrings-
och havsövervakningsfrågor.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.6.3. – led c – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd ska ges till utveckling av ett 
omfattande och hållbart globalt system för 
miljöobservation och miljöinformation, 
däribland genom främjande av samarbete 
mellan klimatmodellsamfund och 
miljöobservations- och 
datahanteringssamfund. Att inkludera 
medlemsstaterna i sådant samarbete är 
väsentligt eftersom nationella 
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myndigheter ofta är ägare till 
dataregister.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – led 1.6a. (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6a. Miljöinnovation
Särskilda mål för miljöinnovation
Det särskilda målet för miljöinnovation är 
att främja ett innovativt europeiskt 
industri- och innovationssamfund som 
målinriktat skapar nya produkter, 
processer och tjänster som ger grön 
tillväxt och miljövinster och som är erkänt 
världsledande. Syftet är att öka 
resurseffektiviteten, minska 
miljöeffekterna, förhindra 
(vatten)förorening och/eller uppnå en mer 
ändamålsenlig, effektiv och ansvarsfull 
användning av naturresurserna.
Motivering och mervärde för unionen
Industriellt ledarskap i miljöinnovation 
kommer att leda till förbättrad 
miljöprestanda och motståndskraft i 
ekonomin eftersom detta samtidigt är 
kostnadseffektivt och bra för företagen 
och samhället och för landsbygds- och 
stadsbor som helhet. Den globala 
marknaden (2020) för miljöindustrier 
expanderar snabbt och denna 
EU-bransch växer redan snabbt. 
EU:s miljöindustrier är ofta 
världsledande. Horisont 2020 måste bygga 
på detta. Miljöinnovation måste 
genomsyra alla ekonomiska sektorer och 
samhällssektorer och utgöra grunden för 
en betydande konkurrensfördel för 
Europa för att lösa frågan om långsiktig 
hållbarhet. Därför är miljöinnovation en 
viktig möjliggörande teknik.
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Miljöindustrin präglas av ett stort antal 
små och medelstora företag. Dessa 
företag står för omkring hälften av det 
totala antalet anställda. Små och 
medelstora företag måste därför i 
partnerskap med större branschpartner 
spela en större roll när det gäller att 
uppfinna nya tekniker och lösningar och 
genomföra dem.
Viktiga källor till innovation finns i 
gränssnittet mellan miljöinnovation och 
annan möjliggörande teknik, till att börja 
med IKT (monitorer och sensorer) och 
nanoteknik. 
Huvuddragen för verksamheten
Med miljöinnovation avses varje typ av 
innovation som leder till eller syftar till 
betydande och påvisbara framsteg mot 
målet hållbar utveckling, genom att de 
negativa konsekvenserna för miljön 
minskas, motståndskraften mot 
miljöbelastningar ökar eller genom ett 
effektivare och mer ansvarsmedvetet 
utnyttjande av naturresurser.
Miljöinnovationsverksamhet inriktas på 
hållbara innovationer inom följande 
områden:
a) Leverans av miljövänlig energi.
b) Energieffektivitet.
c) Materialeffektivitet.
d) Miljövänliga transporter.
e) Vatten.
f) Avfall.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2.3 – led a – stycke 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Riktad – med inriktning på politik och (2) Riktad – med inriktning på politik och 
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nyckelsektorer som är avgörande för att ta 
itu med samhällsutmaningar, förbättra 
konkurrenskraften, stödja hållbar tillväxt 
för alla med låga koldioxidutsläpp och 
tillhandahålla miljömässiga och andra 
kollektiva nyttigheter. Denna del ska hjälpa 
unionen att ta itu med forsknings- och 
innovationsaspekter för sektoriella 
politiska mål.

nyckelsektorer som är avgörande för att ta 
itu med samhällsutmaningar, förbättra 
konkurrenskraften, stödja hållbar tillväxt 
för alla med låga koldioxidutsläpp, främja 
förnybara energikällor och tillhandahålla 
miljömässiga och andra kollektiva 
nyttigheter. Denna del ska hjälpa unionen 
att ta itu med forsknings- och 
innovationsaspekter för sektoriella 
politiska mål.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – led 3.1. – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De små och medelstora företagen har 
emellertid – trots sin betydelse för ekonomi 
och sysselsättning, och betydande 
innovationspotential – storleksrelaterade 
problem med att bli mer innovativa och
konkurrenskraftiga. Även om det i Europa 
startas lika många nya företag som i 
Förenta staterna har de europeiska små och 
medelstora företagen det mycket svårare att 
växa till stora företag än sina motparter i 
Förenta staterna. Det internationaliserade 
företagsklimatet, med allt mer 
sammankopplade värdekedjor, lägger 
ytterligare press på dem. De små och 
medelstora företagen behöver stärka sin 
innovationskapacitet. De måste generera, 
tillägna sig och sälja nya kunskaper och 
affärsidéer snabbare och i större 
utsträckning för att kunna konkurrera 
framgångsrikt på snabbt växande globala 
marknader. Utmaningen är att stimulera till 
ökad innovation i små och medelstora 
företag, och därigenom förbättra deras 
konkurrenskraft och tillväxt.

De små och medelstora företagen har 
emellertid – trots sin betydelse för ekonomi 
och sysselsättning, och betydande 
innovationspotential – storleksrelaterade 
problem med att bli mer innovativa och 
konkurrenskraftiga. Även om det i Europa 
startas lika många nya företag som i 
Förenta staterna har de europeiska små och 
medelstora företagen det mycket svårare att 
växa till stora företag än sina motparter i 
Förenta staterna. Det internationaliserade 
företagsklimatet, med allt mer 
sammankopplade värdekedjor, lägger 
ytterligare press på dem. De små och 
medelstora företagen behöver stärka sin 
innovationskapacitet och lättare få tillgång 
till olika former av finansiellt stöd (lån, 
garantier och riskkapital). De måste 
generera, tillägna sig och sälja nya 
kunskaper och affärsidéer snabbare och i 
större utsträckning för att kunna konkurrera 
framgångsrikt på snabbt växande globala 
marknader. Utmaningen är att stimulera till 
ökad innovation i små och medelstora 
företag, och därigenom förbättra deras 
konkurrenskraft och tillväxt.
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Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livslång hälsa och välbefinnande för alla, 
högkvalitativa och ekonomiskt hållbara 
hälso- och sjukvårdsystem och möjligheter 
till nya arbetstillfällen och tillväxt är målen 
för stödet till forskning och innovation som 
reaktion på denna utmaning, och kommer 
att bidra avsevärt till Europa 2020.

Livslång hälsa, psykiskt och fysiskt
välbefinnande för alla, högkvalitativa och 
ekonomiskt hållbara hälso- och 
sjukvårdsystem för alla, lösningar för att 
hantera den ekonomiska situationen med 
en åldrande befolkning och möjligheter 
till nya arbetstillfällen och tillväxt är målen 
för stödet till forskning och innovation som 
reaktion på denna utmaning, och kommer 
att bidra avsevärt till Europa 2020.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det behövs mer forskning om sjukdomar 
som härrör från temperaturstigningarna 
och klimatförändringarna och som främst 
drabbar Medelhavsländerna men inte 
enbart dem.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning ska göra det möjligt att 
förbättra avancerade behandlingar och 
cellterapi och inriktas på behandling av 
kroniska och degenerativa sjukdomar.

Ändringsförslag 104
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna för unionens hälso- och 
sjukvårdssystem ökar med allt dyrare 
vårdinsatser och förebyggande åtgärder i 
alla åldrar – i Europa förväntas antalet 
personer över 65 år nästan fördubblas från 
85 miljoner 2008 till 151 miljoner fram till 
2060, och antalet över 80 år stiga från 22 
till 61 miljoner under samma period. Om 
dessa kostnader ska kunna minskas eller 
bibehållas så att de inte blir ohållbara beror 
delvis på om man kan säkerställa livslång 
hälsa och välbefinnande för alla, och 
därmed på om sjukdomar och 
funktionshinder kan förebyggas, 
behandlas och hanteras på ett effektivt 
sätt.

Kostnaderna för unionens hälso- och 
sjukvårdssystem ökar med allt dyrare 
vårdinsatser och förebyggande åtgärder i 
alla åldrar – i Europa förväntas antalet 
personer över 65 år nästan fördubblas från 
85 miljoner 2008 till 151 miljoner fram till 
2060, och antalet över 80 år stiga från 22 
till 61 miljoner under samma period. Om 
dessa kostnader ska kunna förebyggas eller 
bibehållas så att de inte blir ohållbara beror 
delvis på om man kan ge medborgarna 
bättre information och öka deras ansvar 
rörande de faktorer som är avgörande för 
hälsan för att säkerställa livslång hälsa och 
välbefinnande för alla, och beror därmed 
på effektiva förebyggande verktyg som 
finansierats på lämplig nivå samt tillgång 
till lämplig och specialiserad behandling 
och hantering av sjukdomar och 
funktionshinder, samtidigt som 
vederbörlig hänsyn tas till 
jämställdhetsaspekten.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kroniska sjukdomar som t.ex. hjärt-
kärlsjukdomar, cancer, diabetes, 
neurologiska och psykiska hälsobesvär, 
övervikt och fetma och olika funktionella 
begränsningar är de viktigaste orsakerna 
till funktionsnedsättning, ohälsa och för 
tidig död, och medför betydande sociala 
och ekonomiska kostnader.

Kroniska sjukdomar som t.ex. hjärt-
kärlsjukdomar, lungsjukdomar, cancer, 
diabetes, reumatiska sjukdomar och 
muskel- och skelettsjukdomar, allergier,
luftvägssjukdomar, neurologiska och 
psykiska hälsobesvär, övervikt och fetma, 
fertilitetsstörningar och olika funktionella 
begränsningar är de viktigaste orsakerna 
till funktionsnedsättning, ohälsa, dödlighet
och för tidig död, och medför betydande 
sociala och ekonomiska kostnader. 
Kroniska icke-smittsamma sjukdomar står 
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för 86 % av dödsfallen i Europa enligt 
WHO.

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa.

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro. Cancer 
står för en fjärdedel av alla dödsfall och är 
den främsta dödsorsaken i åldersgruppen 
45–64 år. Över 120 miljoner människor
lider av reumatiska sjukdomar och 
muskel- och skelettsjukdomar, medan 
över 27 miljoner människor i unionen lider 
av diabetes och över 120 miljoner lider av 
reumatiska sjukdomar och muskel- och 
skelettsjukdomar, och den totala kostnaden 
för störningar i hjärnan (inbegripet, men 
inte begränsat till, de som rör psykisk 
hälsa) har uppskattats till 800 miljarder 
euro. Detta antal kommer att fortsätta att 
öka drastiskt, merendels som ett resultat 
av att Europas befolkning åldras, med den 
ökning av neurodegenerativa sjukdomar, 
såsom Parkinsons och Alzheimers 
sjukdom, som detta för med sig.
Miljömässiga, livsstilsrelaterade och 
socioekonomiska faktorer är relevanta i 
samband med flera av dessa tillstånd, och 
upp till en tredjedel av den globala 
sjukdomsbördan beräknas vara knuten till 
dessa. Fyra riskfaktorer svarar för 
flertalet av kroniska icke-smittsamma 
sjukdomar: tobak, obalanserad kost, 
alkohol och brist på fysisk aktivitet. För 
andra sjukdomstillstånd, särskilt de 
neurodegenerativa sjukdomarna, kommer 
effektiva förebyggande strategier dock att 
kräva avsevärt ökad forskning kring 
orsakerna till dem, tillsammans med 
utveckling av bättre alternativ till tidig 
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diagnos och behandling.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Psykisk ohälsa står för nästan 20 % av 
sjukdomsbördan i Europa enligt WHO. 
En av fyra drabbas av psykisk ohälsa 
någon gång i livet.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sjukdomar hos barn, inklusive för tidigt 
födda barn.
Barns hälsa är en huvudprioritering i EU. 
I likhet med sällsynta sjukdomar kan 
effektiv forskning och behandling bara 
utvecklas genom en gemensam europeisk 
insats.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infektionssjukdomar (t.ex. hiv/aids, 
tuberkulos och malaria) är en global 
angelägenhet och står för 41 % av de 
1,5 miljarder funktionsjusterade 
levnadsåren i världen, med 8 % av dessa i 
Europa. Framväxande epidemier och hotet 
från ökad antimikrobiell resistens måste 
man också förbereda sig inför.

Infektionssjukdomar (t.ex. hiv/aids, 
tuberkulos, malaria och försummade 
sjukdomar) är en global angelägenhet och 
står för 41 % av de 1,5 miljarder 
funktionsjusterade levnadsåren i världen, 
med 8 % av dessa i Europa. De gamla 
infektionssjukdomarna, inbegripet 
tuberkulos, som åter uppträder i den 
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europeiska regionen och den ökade 
förekomsten av sjukdomar som kan 
förebyggas genom vaccination i 
industriländerna understryker behovet av 
en övergripande strategi och ökat 
offentligt stöd till FoU. Framväxande 
epidemier och hotet från ökad 
antimikrobiell resistens måste man också 
förbereda sig inför.

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De sällsynta sjukdomarna fortsätter att 
vara en stor utmaning för EU 
och medlemsstaterna. Det finns 6 000–
8 000 sällsynta sjukdomar som drabbar 
cirka 30 miljoner människor inom hela 
EU. Det råder fortfarande brist på 
nödvändig vetenskaplig kompetens och 
sakkunskap som kan tjäna som grund för 
utveckling av innovativa och effektivare 
behandlingar för patienter med sällsynta 
sjukdomar. Av denna anledning finns det 
för närvarande få eller inga 
behandlingsalternativ för majoriteten av 
dessa patienter. EU-stöd till samarbete 
ska säkerställa att kunskapen kan delas
och resurser kombineras så effektivt som 
möjligt för att sällsynta sjukdomar ska 
kunna behandlas effektivt i hela EU.

Motivering

Kommissionen har satt som mål att 200 nya behandlingar ska utvecklas i samband med det 
internationella konsortiet om sällsynta sjukdomar. På grund av det begränsade antalet 
patienter per sjukdom är emellertid de ekonomiska drivkrafterna bakom forskning och 
utveckling av nya särläkemedel också svagare. Offentlig finansiering skulle därför motverka 
detta och fungera som katalysator för privata investeringar. Forskningssamarbete är 
avgörande för att säkerställa att begränsade kunskaper delas och resurser kombineras så 
effektivt som möjligt för att sällsynta sjukdomar ska kunna behandlas effektivt i hela EU.
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Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samtidigt blir processerna för utveckling 
av läkemedel och vaccin allt dyrare och 
mindre effektiva. Ihållande ojämlikhet i 
hälsa måste åtgärdas, och tillgång till 
effektiv och kompetent hälso- och sjukvård 
måste säkerställas för alla i Europa.

Samtidigt blir processerna för utveckling 
av läkemedel och vaccin allt dyrare och 
mindre effektiva, medan folkhälsoinsatser, 
hälsofrämjande, riskfaktorreducering och 
förebyggande strategier visade sig vara 
kostnadseffektiva på lång sikt. Det 
ifrågasätts alltmer om de djurförsök som 
de utprovats med hjälp av har relevans för 
människan. Det vetenskapliga regelverket 
för dem måste förbättras. Ihållande 
ojämlikhet i hälsa måste åtgärdas, och 
tillgång till effektiv, bärkraftig och 
kompetent hälso- och sjukvård måste 
säkerställas för alla i Europa.

Motivering

EU:s forskning bör stödja paradigmskiftet i biomedicinsk forskning på väg bort från 
djurförsök till modern provning på 2000-talet. Framstegen inom molekylärbiologi, bioteknik 
och andra områden banar väg för väsentliga förbättringar i hur forskare kan bedöma 
läkemedel och vacciner. Framstegen kan göra provningarna snabbare, billigare och mer 
direkt relevanta för människor.

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alltfler studier visar dessutom att vissa 
kemikalier påverkar vårt hormonsystem 
och vår hälsa på ett oroväckande sätt. 
Dessa hormonstörande kemikalier anses 
bland annat, särskilt när de kombineras, 
vara orsaken till missbildade könsorgan 
hos nyfödda pojkar, tidig pubertet hos 
flickor, barnlöshet, fetma och diabetes. 
Därför måste hela detta område 
undersökas närmare.
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Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.2. – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sjukdomar och funktionshinder kan inte 
stoppas av nationsgränser. En lämplig 
insats på europeisk nivå i form av 
forskning och innovation kan och bör 
utgöra ett viktigt bidrag till att lösa dessa 
problem, skapa bättre hälsa och 
välbefinnande för alla och placera Europa 
som ledare på de snabbt expanderande 
globala marknaderna för innovationer för 
hälsa och välbefinnande. 

Sjukdomar och funktionshinder kan inte 
stoppas av nationsgränser. Enskilda 
medlemsstater saknar ofta de resurser 
som behövs för att tillhandahålla den 
mest verkningsfulla insatsen. En lämplig 
insats på europeisk nivå i form av 
forskning och innovation med stöd av ett 
lämpligt finansiellt åtagande kan och bör 
utgöra ett viktigt bidrag till att lösa dessa 
problem, skapa bättre hälsa och 
välbefinnande för alla och placera Europa 
som ledare på de snabbt expanderande 
globala marknaderna för innovationer för 
hälsa och välbefinnande. 

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.2. – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insatsen är beroende av spetskompetens 
inom forskningen för att förbättra våra 
grundläggande kunskaper om hälsa, 
sjukdomar, funktionshinder, utveckling och 
åldrande (inbegripet förväntad livslängd), 
och av en sammanhängande och 
omfattande överföring av genererad 
kunskap till innovativa, skalbara och 
effektiva produkter, strategier, åtgärder och 
tjänster. Dessa utmaningar är relevanta i 
hela Europa, och i många fall även globalt, 
och därför krävs en reaktion som 
kännetecknas av långsiktigt och samordnat 
stöd till samarbete mellan framstående, 
tvärvetenskapliga och sektorsövergripande 
grupper.

Insatsen är beroende av spetskompetens 
inom forskningen och effektiv spridning 
av forskningsresultaten för att förbättra 
våra grundläggande kunskaper om hälsa, 
sjukdomar, funktionshinder, utveckling och 
åldrande (inbegripet förväntad livslängd), 
och av en sammanhängande och 
omfattande överföring av genererad 
kunskap till innovativa, skalbara och 
effektiva förebyggande produkter, 
strategier, åtgärder och tjänster. Särskilt 
behövs en omfattande forskningsinsats 
som grundar sig på människans biologi 
för att upptäcka de viktigaste händelserna 
i den biologiska reaktionsvägen mellan 
tidiga störningar i de genetiska och 
cellulära processerna och tecken på 
negativ inverkan på människors hälsa.
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Dessa utmaningar är relevanta i hela 
Europa, och i många fall även globalt, och 
därför krävs en reaktion som kännetecknas 
av långsiktigt och samordnat stöd till 
samarbete mellan framstående, 
tvärvetenskapliga och sektorsövergripande 
grupper, inte bara på unionsnivå utan 
också på global nivå, genom stöd till 
exempelvis forsknings- och 
utvecklingskapacitet för endemiska 
områden och sjukdomar, framför allt 
malaria, denguefeber och tuberkulos.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.2. – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eftersom utmaningen samtidigt är så 
komplex och dess beståndsdelar ömsesidigt 
beroende av varandra krävs en reaktion på 
europeisk nivå. Många metoder, verktyg 
och typer av teknik är användbara på 
många områden för forskning och 
innovation inom detta problemområde och 
är bäst att stödja på unionsnivå. I dessa 
ingår utvecklingen av långsiktiga kohorter 
och genomförande av kliniska tester, den 
kliniska användningen av ”-omiktekniker” 
och utvecklingen av IKT och dess 
tillämpningar inom hälso- och sjukvården, 
bl.a. e-hälsa. Kraven hos specifika grupper 
hanteras också bäst på ett integrerat sätt, 
exempelvis vid utvecklingen av stratifierad 
och/eller individualiserad medicin, 
behandlingen av sällsynta sjukdomar och 
tillhandahållandet av lösningar för stöd i 
hemmet och självständigt boende.

Eftersom utmaningen samtidigt är så 
komplex och dess beståndsdelar ömsesidigt 
beroende av varandra krävs en reaktion på 
europeisk nivå. Många metoder, verktyg 
och typer av teknik är användbara på 
många områden för forskning och 
innovation inom detta problemområde och 
är bäst att stödja på unionsnivå. I dessa 
ingår stöd till hälsofrämjande och 
forskning om hälsokunskaper och
utvecklingen av långsiktiga kohorter och 
genomförande av kliniska tester, den 
kliniska användningen av ”-omiktekniker” 
och utvecklingen av IKT och dess 
tillämpningar inom hälso- och sjukvården, 
bl.a. e-hälsa. Kraven hos specifika grupper 
hanteras också bäst på ett integrerat sätt, 
exempelvis vid utvecklingen av stratifierad 
och/eller individualiserad medicin, vård 
som tillhandahålls i tvärvetenskapliga 
expertcentrum, i behandlingen av sällsynta 
sjukdomar och tillhandahållandet av 
lösningar för stöd i hemmet och 
självständigt boende.
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Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.2. – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att maximera effekterna av åtgärder på 
unionsnivå kommer stöd att tillhandahållas 
för hela spektrumet av verksamhet för 
forskning och innovation, dvs. från 
grundforskning via omsättningen av 
kunskap till stora försök och 
demonstrationsåtgärder, vilket mobiliserar 
privata investeringar, till offentlig och 
förkommersiell upphandling av nya 
produkter, tjänster och anpassningsbara 
lösningar, som vid behov är 
driftskompatibla och får stöd genom 
definierade standarder och/eller 
gemensamma riktlinjer. Denna samordnade 
europeisk insats kommer att bidra till den 
pågående utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet. Den kommer också att 
samverka, när så är lämpligt, med de 
verksamheter som utvecklats i samband 
med programmet Hälsa för tillväxt och det 
europeiska innovationspartnerskapet om 
aktivt och hälsosamt åldrande.

För att maximera effekterna av åtgärder på 
unionsnivå kommer stöd att tillhandahållas 
för hela spektrumet av verksamhet för 
forskning och innovation, dvs. från 
grundforskning via omsättningen av 
kunskap till stora försök och 
demonstrationsåtgärder, vilket mobiliserar 
privata investeringar, till offentlig och 
förkommersiell upphandling av nya 
produkter, tjänster och anpassningsbara 
lösningar, som vid behov är 
driftskompatibla och får stöd genom 
definierade standarder och/eller 
gemensamma riktlinjer. Denna samordnade 
europeisk insats kommer att bidra till den 
pågående utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet. Den kommer också att 
komplettera och skapa synergieffekter, när 
så är lämpligt, med de verksamheter som 
utvecklats i samband med programmet 
Hälsa för tillväxt, det europeiska 
innovationspartnerskapet om aktivt och 
hälsosamt åldrande samt framtida insatser 
med avseende på kroniska tillstånd.

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.3. – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Effektivt främjande av hälsa, åtföljt av en 
solid faktabas, förebygger sjukdom, 
förbättrar välbefinnandet och är 
kostnadseffektivt. Främjande av hälsa och 
förebyggande av sjukdomar beror också på 
förståelse av bestämningsfaktorerna för 
hälsa, effektiva förebyggande verktyg som 
vacciner, effektiv hälso- och 

Effektivt främjande av hälsa, åtföljt av en 
solid faktabas, förebygger sjukdom, 
förbättrar det psykiska och fysiska
välbefinnandet och är kostnadseffektivt. 
Främjande av hälsa och förebyggande av 
sjukdomar beror också på förståelse av 
bestämningsfaktorerna för och 
kopplingarna mellan fysisk och psykisk 
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sjukdomsövervakning och -beredskap, och 
effektiva program för undersökning.

hälsa, europeiska data som bygger på 
gemensamma indikatorer, effektiva 
förebyggande verktyg som vacciner, 
beteendemässiga interventioner som tar 
itu med riskfaktorer, även fetma, effektiv 
hälso- och sjukdomsövervakning och -
beredskap, och effektiva program för 
undersökning samt tidig diagnos.

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.3. – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Framgångsrika insatser för att förhindra, 
hantera, behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och nedsatt funktionsnivå 
bygger på den grundläggande förståelsen 
av deras bestämningsfaktorer och orsaker, 
förlopp och effekter, liksom av faktorer 
som ligger till grund för god hälsa och 
välbefinnande. Effektivt utbyte av 
uppgifter och kopplingen av dessa 
uppgifter till storskaliga kohortstudier är 
också väsentligt, liksom omsättningen av 
forskningsresultat på klinisk nivå, särskilt 
genom genomförande av kliniska tester. 

Framgångsrika insatser för att förhindra, 
hantera, behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och nedsatt funktionsnivå 
bygger på förbättrade kunskaper om den 
molekylära grunden till sjukdomar genom 
biomedicinsk forskning, den 
grundläggande förståelsen av deras 
bestämningsfaktorer och orsaker, förlopp 
och effekter, liksom av faktorer som ligger 
till grund för god hälsa och välbefinnande. 
Att utgå från resultaten från biomedicinsk 
forskning vid utveckling av behandling, 
särskilt stratifierad och individualiserad 
medicin, är ett kraftfullt verktyg för att ge 
behandling av sjukdom som är 
skräddarsydd efter patientens 
genuppsättning och specifika typ av 
sjukdom, och därmed öka vårdens 
effektivitet och förbättra patientens 
livskvalitet. Effektiv insamling och 
effektivt utbyte av uppgifter, 
standardiserad databehandling och 
kopplingen av dessa uppgifter till 
storskaliga kohortstudier är också 
väsentligt, liksom omsättningen av 
forskningsresultat på klinisk nivå i rätt tid, 
särskilt genom genomförande av 
multicenterprövningar.
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Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. Om effektiv 
hälsovård och omsorg ska kunna 
upprätthållas för alla åldrar krävs 
ansträngningar för att förbättra 
beslutsfattandet när det gäller 
förebyggande och behandling, identifiera 
och främja spridning av bästa praxis inom 
hälso- och sjukvården och stödja integrerad 
vård och en bred användning av tekniska, 
organisatoriska och sociala innovationer 
som ger framförallt äldre personer samt 
personer med funktionshinder möjlighet att 
förbli aktiva och oberoende. Detta kommer 
att bidra till att öka och förlänga deras 
fysiska, sociala och psykiska 
välbefinnande.

En ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. Om effektiv 
hälsovård och omsorg ska kunna 
upprätthållas för alla, oavsett ålder, kön 
och ekonomiska förutsättningar, krävs 
ansträngningar för att förbättra 
beslutsfattandet när det gäller 
förebyggande, behandling och diagnos, 
identifiera och främja spridning av bästa 
praxis inom hälso- och sjukvården, att med 
hjälp av hälsokompetens ge medborgare 
och patienter ökad egenmakt och stödja 
integrerad vård (som vid behov ges i 
expertcentrum) och en bred användning av 
tekniska, organisatoriska och sociala 
innovationer som ger framförallt äldre 
personer, personer med kroniska 
sjukdomar samt personer med 
funktionshinder och patienter möjlighet att 
förbli aktiva och oberoende. Detta kommer 
att bidra till att öka och förlänga deras 
fysiska, sociala och psykiska välbefinnande 
samt deras livskvalitet.

Motivering

Kroniska sjukdomar är det värsta hotet mot förverkligandet av EU:s mål om att Europas 
medborgare ska kunna leva ytterligare två år vid god hälsa senast 2020. Nämnas bör särskilt 
att det måste ses till att alla som lider av kroniska sjukdomar drar nytta av bättre 
beslutsfattande i frågor om förebyggande och behandling av sjukdom, samt att bra lösningar 
vinner spridning och tekniska och sociala innovationer vinner insteg.

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.3 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla dessa verksamheter ska genomföras 
på ett sådant sätt att de ger stöd under hela 
forsknings- och innovationscykeln samt 
stärker konkurrenskraften för 
europabaserad industri och utvecklingen 
av nya marknadsmöjligheter.

Alla dessa verksamheter ska genomföras 
på ett sådant sätt att de ger stöd under hela 
forsknings- och innovationscykeln 
samtidigt som man undviker onödigt 
dubbelarbete inom forskningen, samt 
stärker utvecklingen av nya 
marknadsmöjligheter och
konkurrenskraften för europabaserad 
industri och stöder de små och medelstora 
företagen. Tonvikt kommer också att 
läggas vid att engagera alla som berörs av 
hälsofrågor, inbegripet patienter och 
patientorganisationer, för att utveckla en 
agenda för forskning och innovation där 
medborgarna aktivt kan medverka och 
där deras behov och förväntningar 
kommer fram. Därför behövs det 
ofrånkomligen forskning på bred bas så vi 
får en hög nivå på konkurrenskraften och 
den framtida innovativiteten i Europeiska 
unionen.

Motivering

Hälsoforskning som bedrivs med stöd från EU bör låta behoven och förväntningarna komma 
fram hos de medborgare som forskningen är till för att hjälpa, alltså patienterna själva. Tack 
vare sin sakkunskap, sina insikter och idéer är patientorganisationerna utmärkt skickade att 
bidra till fastställandet av forskningsagendan, att knyta meningsfulla relationer med alla 
huvudsakliga berörda parter och att samfällt föra patienternas talan.

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.3. – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet miljö- och 
klimatrelaterade faktorer), ökat främjande 
av hälsa och förebyggande av sjukdomar, 
förståelse av sjukdomar och förbättrad 
diagnostik, utveckling av effektiva 

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet psykosociala, 
beteendemässiga, fattigdoms- och 
könsbetingade faktorer samt miljö- och 
klimatrelaterade faktorer), ökat främjande 
av hälsa och förebyggande av sjukdomar, 
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undersökningsprogram och förbättrad 
bedömning av mottaglighet för sjukdomar, 
förbättrad övervakning och beredskap,
utveckling av bättre förebyggande 
vacciner, användning av medicinska 
datormodeller (in silico) för förbättrad 
sjukdomskontroll och prognostisering,
sjukdomsbehandling, överföring av 
kunskap till klinisk praxis och 
anpassningsbara innovationsinsatser,
förbättrad användning av hälsodata, aktivt 
åldrande, självständigt boende och stöd i 
hemmet, individuellt självbestämmande för 
hantering av den egna hälsan, främjande av 
integrerad vård, förbättrade vetenskapliga 
verktyg och metoder till stöd för 
beslutsfattande och regleringsbehov, och 
optimerad effektivitet och 
ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

förståelse av ingångsportar för mänskliga
sjukdomar, toxicitet, biomarkörer och 
funktionssätt samt förbättrad diagnostik, 
utveckling av effektiva 
undersökningsprogram och förbättrad 
bedömning av mottaglighet för sjukdomar, 
förbättrad övervakning och beredskap, 
utveckling av bättre förebyggande verktyg, 
inklusive vacciner, användning av 
medicinska datormodeller (in silico) för 
förbättrad sjukdomskontroll och 
prognostisering, förbättrad behandling av 
sjukdomar med betoning på utveckling av 
stratifierad/individualiserad medicin och 
på särläkemedel, överföring av kunskap 
från grundforskning till klinisk praxis och 
anpassningsbara innovationsinsatser på ett 
snabbare och effektivare sätt, genom att 
främja överbryggande forskning av hög 
kvalitet, förbättrad användning av 
hälsodata, främjande av aktivt åldrande, 
självständigt boende och stöd i hemmet,
individuellt självbestämmande för 
hantering av den egna hälsan, främjande av 
integrerad vård, förbättrade vetenskapliga 
verktyg och metoder till stöd för 
beslutsfattande och regleringsbehov, 
optimerad effektivitet och 
ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen, inbegripet genom att 
utveckla och sprida genomförandet av e-
hälsolösningar samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.3 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att bemöta framtida utmaningar i 
form av att det behövs europeiska 
vattenpolitiska åtgärder bör lämplig 
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finansiering från unionen tilldelas 
forsknings- och innovationsverksamhet 
på detta område. Därför bör en del av den 
sammanlagda budgeten för Horisont 2020 
(mellan 2014 och 2020) avsättas för 
denna samhällsutmaning.

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. LIVSMEDELSTRYGGHET, 
HÅLLBART JORDBRUK, HAVS- OCH 
SJÖFARTSFORSKNING OCH 
BIOEKONOMI

2. LIVSMEDELSSÄKERHET OCH
LIVSMEDELSTRYGGHET, HÅLLBART 
JORDBRUK, HAVS- OCH 
SJÖFARTSFORSKNING OCH 
BIOEKONOMI

Motivering

En rättelse av ändringsförslag 31, som delvis låter framgå de kommentarer som kommit från 
kommissionen om vad havs- och sjöfartsforskningen ska inrikta sig på.

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att säkerställa 
tillräcklig försörjning av säkra och 
högkvalitativa livsmedel och andra 
biobaserade produkter genom utveckling 
av produktiva och resurseffektiva system 
för primärproduktion, främjande av 
därmed sammanhängande 
ekosystemtjänster samt konkurrenskraftiga 
och koldioxidsnåla försörjningskedjor. 
Detta kommer att påskynda övergången 
till en hållbar europeisk bioekonomi.

Det särskilda målet är att säkerställa 
tillräcklig försörjning av säkra och 
högkvalitativa hälsosamma livsmedel och 
andra biobaserade produkter, utan att man 
som nu överexploaterar ekosystemen, 
något som bör ske genom utveckling av 
produktiva och resurseffektiva system för 
primärproduktion och livsmedelsförädling 
med respekt för biologisk mångfald, 
sammanförande av kvantitativa och 
kvalitativa tillvägagångssätt, samt 
konkurrenskraftiga och koldioxidsnåla 
försörjningskedjor.
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Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under de kommande årtiondena kommer 
Europa att ställas inför ökad konkurrens 
om begränsade och ändliga naturresurser, 
effekter av klimatförändringarna, särskilt 
på systemen för primärproduktion 
(jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk), och behovet av att 
tillhandahålla hållbar, säker och trygg 
livsmedelsförsörjning för befolkningen i 
Europa och för en allt större global 
befolkning. En ökning av världens 
livsmedelsförsörjning med 70 % är enligt 
beräkningarna nödvändig för att föda 
världens befolkning på 9 miljarder 
människor 2050. Jordbruket står för 
ungefär 10 % av unionens utsläpp av 
växthusgaser, och även om de minskar i 
Europa beräknas de globala utsläppen från 
jordbruket öka med upp till 20 % fram till 
2030. Dessutom kommer Europa att 
behöva säkerställa en tillräcklig försörjning 
av råvaror, energi och industriprodukter, 
samtidigt som tillgången på fossilt kol 
minskar (produktionen av olja och flytande 
gas förväntas minska med 60 % till 2050), 
och samtidigt bevara sin konkurrenskraft. 
Bioavfall (uppskattningsvis upp till 
138 miljoner ton per år i unionen, varav 
upp till 40 % deponeras) utgör ett problem 
och en kostnad av enorma mått, trots sitt 
höga potentiella mervärde. T.ex. så 
kasseras uppskattningsvis 30 % av alla 
livsmedel som produceras i 
industriländerna. Stora förändringar krävs 
för att minska denna mängd med 50 % i 
unionen fram till 203026. Nationsgränser är 
dessutom betydelselösa i spridningen av 
skadedjur, växtskadegörare, djur- och 
växtsjukdomar, inbegripet zoonotiska 

Under de kommande årtiondena kommer 
Europa att ställas inför ökad konkurrens 
om begränsade och ändliga naturresurser, 
effekter av klimatförändringarna, särskilt 
på systemen för primärproduktion 
(jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk), och behovet av att 
tillhandahålla hållbar, säker och trygg 
livsmedelsförsörjning för befolkningen i 
Europa och för en allt större global 
befolkning. En ökning av världens 
livsmedelsförsörjning med 70 % är enligt 
beräkningarna nödvändig för att föda 
världens befolkning på 9 miljarder 
människor 2050. Mot bakgrund av denna 
livsmedelskris är det inte berättigat vare 
sig med den obalans som nu råder mellan 
produktionen på nationell nivå som ofta 
uppvisar överskott och den ständigt 
ökande livsmedelsimporten eller med att 
världens näringsväv blir alltmer
komplicerad. Därför är det viktigt för 
unionen att ha bättre kontroll på 
leveranskedjorna genom att prioritera 
enligt årstidernas växlingar, livsmedlens 
ursprung samt möjligheterna att spåra 
livsmedlen. Jordbruket står för ungefär 
10 % av unionens utsläpp av växthusgaser, 
och även om de minskar i Europa beräknas 
de globala utsläppen från jordbruket öka 
med upp till 20 % fram till 2030. Dessutom 
kommer Europa att behöva säkerställa en 
tillräcklig försörjning av råvaror, energi 
och industriprodukter, samtidigt som 
tillgången på fossilt kol minskar 
(produktionen av olja och flytande gas 
förväntas minska med 60 % till 2050), och 
samtidigt bevara sin konkurrenskraft. 
Bioavfall (uppskattningsvis upp till 



AD\913296SV.doc 71/99 PE487.915v02-00

SV

sjukdomar, och livsmedelsburna patogener. 
Även om effektiva nationella förebyggande 
åtgärder krävs är åtgärder på unionsnivå 
nödvändiga för fullständig kontroll och en 
effektivt fungerande inre marknad. 
Utmaningen är komplicerad, berör ett brett 
spektrum av sinsemellan förbundna 
sektorer och kräver en mångfald av 
tillvägagångssätt.

138 miljoner ton per år i unionen, varav 
upp till 40 % deponeras) utgör ett problem 
och en kostnad av enorma mått, trots sitt 
höga potentiella mervärde. T.ex. så 
kasseras uppskattningsvis 30 % av alla 
livsmedel som produceras i 
industriländerna. Stora förändringar krävs 
för att minska denna mängd med 50 % i 
unionen fram till 203026. Nationsgränser är 
dessutom betydelselösa i spridningen av 
skadedjur, växtskadegörare, djur- och 
växtsjukdomar, inbegripet zoonotiska 
sjukdomar, och livsmedelsburna patogener. 
Även om effektiv nationell 
markövervakning, effektivt nationellt 
markskydd och effektiva nationella 
förebyggande åtgärder krävs är åtgärder på 
unionsnivå nödvändiga för fullständig 
kontroll och en effektivt fungerande inre 
marknad. Utmaningen är komplicerad, 
berör ett brett spektrum av sinsemellan 
förbundna sektorer och kräver en mångfald 
av tillvägagångssätt.

Motivering

Det är ett väsentligt mål för unionen att det ska gå bättre att spåra livsmedlen, så att källorna 
till matförgiftning bättre kan spåras och dröjsmål med identifieringen av dem undvikas. Här 
är exemplet med den hälsokris i Tyskland som i juni 2011 förorsakades av bakterien 
”Escherichia coli” särskilt relevant.

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mer och mer biologiska resurser behövs 
för att tillgodose marknadens efterfrågan 
på säker och hälsosam 
livsmedelsförsörjning, biomaterial, 
biobränslen och biobaserade produkter, 
från konsumtionsvaror till kemikalier i 
bulk. Kapaciteten i de terrestra och 
akvatiska ekosystem som krävs för 
produktion av detta är emellertid 

Mer och mer biologiska resurser behövs 
för att tillgodose marknadens efterfrågan 
på säker och hälsosam 
livsmedelsförsörjning, biomaterial, 
biobränslen och biobaserade produkter, 
från konsumtionsvaror till kemikalier i 
bulk. Kapaciteten i de terrestra och 
akvatiska ekosystem som krävs för 
produktion av detta är emellertid 
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begränsad, samtidigt som det finns 
konkurrerande anspråk för användningen 
av dem och de ofta inte förvaltas optimalt, 
vilket t.ex. framgår av den allvarliga 
försämringen av markens kolinnehåll och 
jordens bördighet. Möjligheterna utnyttjas 
inte att främja ekosystemtjänster från 
jordbruksmark, skogar, marina vatten och 
sötvatten genom integrering av 
agronomiska och miljömässiga mål i 
hållbar produktion.

begränsad, samtidigt som det finns 
konkurrerande anspråk för användningen 
av dem och de ofta inte förvaltas optimalt, 
vilket t.ex. framgår av den allvarliga 
försämringen av markens kolinnehåll och 
jordens bördighet. Möjligheterna utnyttjas 
inte att främja ekosystemens 
återhämtningsförmåga och
ekosystemtjänster från jordbruksmark, 
skogar, marina vatten och sötvatten genom 
integrering av agronomiska och
miljömässiga mål i hållbar produktion.

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det behövs en produktionskedja med små 
avfallsmängder, vilken också kan trygga 
livsmedelsförsörjningen i en situation där 
klimatet förändras och befolkningen 
växer, med början från bättre 
hanteringssystem som kan minimera 
produktionsfaktorerna antingen på land 
eller i havet, och sedan utmed hela 
leveranskedjan. Jordbrukarnas 
gemensamma reserv av kunskaper om 
naturtillgångar, ekologiska processer och 
produktkvalitet kan tas som utgångspunkt 
för att minimera behovet av externa 
produktionsfaktorer. Kortare 
produktionskedjor baserade på 
konsumenternas förtroende och större 
närhet till producenterna är också en 
grundval för en produktionskedja med 
små avfallsmängder, och tillgodoser 
samtidigt konsumenternas krav på 
livsmedel som håller hög kvalitet och 
samtidigt innebär respekt för djurens 
välbefinnande.
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Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den potential som finns hos biologiska 
resurser och ekosystem skulle kunna 
användas på ett mycket mer hållbart, 
effektivt och integrerat sätt. Exempelvis 
skulle potentialen hos biomassa från skog 
och avfallsflöden från jordbruk, vatten, 
industri och kommuner också kunna 
utnyttjas bättre.

Den potential som finns hos biologiska 
resurser och ekosystem skulle kunna 
användas på ett mycket mer hållbart, 
effektivt och integrerat sätt. Exempelvis 
skulle potentialen hos biomassa från 
jordbruk och skog och avfallsflöden från 
jordbruk, vatten, industri och kommuner 
också kunna utnyttjas bättre.

Motivering

Det bör klargöras att jordbruket självt har stora inneboende möjligheter till hållbar 
produktion och användning av biomassa, genom odling av särskilt utvalda grödor, 
framförädling av växter med inbyggda egenskaper samt flerstegsanvändning av grödor. 

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett fullt fungerande europeisk bioekonomi 
– som omfattar hållbar produktion av 
förnybara resurser från mark och 
vattenmiljöer och deras omvandling till 
livsmedel, biobaserade produkter och 
bioenergi samt därmed relaterade 
kollektiva nyttigheter – kommer att skapa 
högt europeiskt mervärde. Om den 
förvaltas på ett hållbart sätt kan den minska 
primärproduktionens och 
försörjningskedjans sammanlagda 
fotavtryck i miljön. Den kan öka deras 
konkurrenskraft och skapa arbetstillfällen 
och affärsmöjligheter för utvecklingen av 
landsbygd och kustområden. De 
utmaningar som är förknippade med 
livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk 
och bioekonomin generellt är europeiska 

Ett fullt fungerande europeisk bioekonomi 
– som omfattar hållbar produktion av 
förnybara resurser från mark och 
vattenmiljöer och deras omvandling till 
livsmedel, foder, biobaserade produkter 
och bioenergi samt därmed relaterade 
kollektiva nyttigheter – kommer att skapa 
högt europeiskt mervärde. Om den 
förvaltas på ett hållbart sätt kan den minska 
primärproduktionens och 
försörjningskedjans sammanlagda 
fotavtryck i miljön. Den kan öka deras 
konkurrenskraft och skapa arbetstillfällen 
och affärsmöjligheter för utvecklingen av 
landsbygd och kustområden. Jämsides med 
de marknadsinriktade funktionerna 
underhåller bioekonomin också en rad 
funktioner som är kollektiva nyttigheter 
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och globala. Åtgärder på unionsnivå är 
avgörande för att kluster ska kunna 
sammanföras och den nödvändiga bredden 
och kritiska massan åstadkommas för att 
komplettera ansträngningar som gjorts av 
enstaka eller grupper av medlemsstater. En 
metod med flera aktörer kommer att 
säkerställa den nödvändiga 
korsbefruktningen med samverkan mellan 
forskare, företag, jordbrukare/tillverkare, 
rådgivare och slutanvändare. Unionsnivån 
krävs också för att säkerställa konsekvens 
när man tar itu med denna utmaning mellan 
sektorerna, och med starka kopplingar till 
relevant unionspolitik. Samordning av 
forskning och innovation på unionsnivå 
kommer att uppmuntra och hjälpa till att 
påskynda de förändringar som krävs i 
unionen.

och bör bevaras: jordbruks- och 
skogslandskapet, jordbruksmarkens och 
skogens biologiska mångfald, 
vattenkvaliteten och tillgången på vatten, 
markens funktioner, ett stabilt klimat, 
luftkvaliteten och motståndskraften mot 
översvämningar och bränder. De 
utmaningar som är förknippade med 
livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk 
och bioekonomin generellt är europeiska 
och globala. Åtgärder på unionsnivå är 
avgörande för att kluster ska kunna 
sammanföras och den nödvändiga bredden 
och kritiska massan åstadkommas för att 
komplettera ansträngningar som gjorts av 
enstaka eller grupper av medlemsstater. En 
öppen metod med flera aktörer kommer att 
säkerställa den nödvändiga 
korsbefruktningen med samverkan mellan 
forskare, företag, jordbrukare/tillverkare, 
rådgivare, konsumenter och slutanvändare. 
Unionsnivån krävs också för att säkerställa 
konsekvens när man tar itu med denna 
utmaning mellan sektorerna, och med 
starka kopplingar till relevant 
unionspolitik. Samordning av forskning 
och innovation på unionsnivå kommer att 
uppmuntra och hjälpa till att påskynda de 
förändringar som krävs i unionen.

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation kommer att 
växelverka med ett brett spektrum av 
unionspolitik och tillhörande mål, 
inbegripet den gemensamma 
jordbrukspolitiken (särskilt politiken för 
landsbygdsutveckling) och europeiska 
innovationspartnerskapet ”produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket”, den 
gemensamma fiskeripolitiken, den 
integrerade havspolitiken, det europeiska 

Forskning och innovation kommer att 
växelverka med ett brett spektrum av 
unionspolitik och tillhörande mål, 
inbegripet den gemensamma 
jordbrukspolitiken (särskilt politiken för 
landsbygdsutveckling) och europeiska 
innovationspartnerskapet ”produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket”, den 
gemensamma fiskeripolitiken, den 
integrerade havspolitiken, det europeiska 
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klimatförändringsprogrammet, 
vattenramdirektivet, ramdirektivet om en 
marin strategi, handlingsplanen för 
skogsbruket, den temainriktade strategin 
för markskydd, unionens 2020-strategi för 
biologisk mångfald, den strategiska planen 
för energiteknik, unionens innovations- och 
industripolitik, strategier för bistånd till 
tredje land och utvecklingsbistånd, 
växtskyddsstrategier, strategier för 
djurhälsa och djurskydd och rättsliga ramar 
för att skydda miljö, hälsa och säkerhet, 
främja resurseffektivitet och 
klimatåtgärder, och för att minska avfallet. 
En bättre integrering av forskning och 
innovation i relaterad unionspolitik 
kommer att avsevärt förbättra det 
europeiska mervärdet, skapa 
hävstångseffekter, öka samhällsbetydelsen 
och bidra till att ytterligare utveckla en 
hållbar förvaltning av mark, hav och 
oceaner och marknader för bioekonomi.

klimatförändringsprogrammet, 
vattenramdirektivet, ramdirektivet om en 
marin strategi, ramdirektivet om avfall,
handlingsplanen för skogsbruket, den 
temainriktade strategin för markskydd, 
unionens 2020-strategi för biologisk 
mångfald, den strategiska planen för 
energiteknik, unionens innovations- och 
industripolitik, strategier för bistånd till 
tredje land och utvecklingsbistånd, 
växtskyddsstrategier, strategier för 
djurhälsa och djurskydd och rättsliga ramar 
för att skydda miljö, hälsa och säkerhet, 
främja resurseffektivitet och 
klimatåtgärder, och för att minska avfallet. 
En bättre integrering av forskning och 
innovation i relaterad unionspolitik 
kommer att avsevärt förbättra det 
europeiska mervärdet, skapa 
hävstångseffekter, öka samhällsbetydelsen 
och bidra till att ytterligare utveckla en 
hållbar förvaltning av mark, hav och 
oceaner och marknader för bioekonomi.

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utmaningsinriktade åtgärder med fokus på 
sociala och ekonomiska fördelar och 
modernisering av bioekonomi och 
tillhörande sektorer och marknader ska 
stödjas genom tvärvetenskaplig forskning, 
som driver på innovation och som leder till 
utveckling av nya metoder, produkter och 
processer. Ett brett förhållningssätt till 
innovation ska också antas, från teknisk, 
icke-teknisk, organisatorisk, ekonomisk 
och social innovation till exempelvis nya 
affärsmodeller, varumärkesprofilering och 
tjänster.

Utmaningsinriktade åtgärder med fokus på 
sociala, miljörelaterade och ekonomiska 
fördelar och modernisering av bioekonomi 
och tillhörande sektorer, deltagande 
aktörer och marknader ska stödjas genom 
tvärvetenskaplig forskning, som driver på 
innovation och som leder till utveckling av 
nya metoder, hållbara produkter och 
processer. Ett brett förhållningssätt till 
innovation ska också antas, från teknisk, 
icke-teknisk, organisatorisk, ekonomisk 
och social innovation till exempelvis nya 
affärsmodeller, varumärkesprofilering och 
tjänster. Jordbrukarnas samt de små och 
medelstora företagens möjligheter att 
bidra till innovation på detta område 
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måste få full erkänsla. Detta 
förhållningssätt till den biobaserade 
ekonomin ska ta hänsyn till hur viktigt det 
är med lokal kunskap för att stärka 
förmågan på det lokala planet och 
samtidigt lämna utrymme åt 
frågeställningarnas mångsidiga och starkt 
sammansatta karaktär.

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att producera tillräckligt med 
livsmedel, foder, biomassa och andra 
råvaror, samtidigt som naturresurser 
skyddas och ekosystemtjänster förbättras, 
inbegripet hantering och begränsning av
klimatförändringar. Verksamheten ska 
inriktas på mer hållbara och produktiva 
system för jord- och skogsbruk som är 
både resurseffektiva (även koldioxidsnåla) 
och stabila, samtidigt som tjänster, koncept 
och strategier utvecklas för blomstrande 
försörjning på landsbygden.

Syftet är att producera tillräckligt med 
livsmedel, foder, biomassa och andra 
råvaror, samtidigt som naturresurser på 
global nivå skyddas och ekosystemtjänster 
förbättras, även den biologiska 
mångfalden och de naturliga 
livsmiljöerna och mark- och 
vattentillgångarna skyddas och åtgärder 
vidtas mot de utmaningar som en 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar innebär. Verksamheten 
ska gynna systeminriktade 
tillvägagångssätt och inriktas på mer 
hållbara och produktiva system för jord-
och skogsbruk, också ekologiskt jordbruk,
som är både resurseffektiva (även 
koldioxidsnåla samt föga krävande i fråga 
om insatsvaror) och stabila, samtidigt som 
tjänster, koncept och strategier utvecklas 
för att garantera flera olika system för 
livsmedelsproduktion samt en blomstrande 
försörjning på landsbygden.

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.3 – led b – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att uppfylla medborgarnas krav på 
säkra och hälsosamma livsmedel till 
rimliga priser, och att göra bearbetningen 
och distributionen av livsmedel och foder 
mer hållbar och livsmedelssektorn mer 
konkurrenskraftig. Verksamheten ska 
koncentreras på hälsosamma och säkra 
livsmedel för alla, informerade 
konsumentval och konkurrenskraftiga 
metoder för livsmedelsbearbetning som 
använder mindre resurser och producerar 
mindre biprodukter, avfall och 
växthusgaser.

Syftet är att uppfylla medborgarnas krav på 
säkra och hälsosamma livsmedel till 
rimliga priser och god kvalitet, och att göra 
bearbetningen och distributionen av 
livsmedel och foder samt 
livsmedelskonsumtionen mer hållbar och 
livsmedelssektorn mer konkurrenskraftig 
och samtidigt bevara den biologiska 
mångfalden i Europa. Verksamheten ska 
koncentreras på god kvalitet, ett brett 
utbud av olika hälsosamma, autentiska, 
högkvalitativa och säkra livsmedel för alla, 
bättre livsmedelsinformation till 
konsumenterna och konkurrenskraftiga 
metoder för livsmedelsbearbetning som 
använder mindre resurser och 
tillsatsämnen och producerar mindre 
biprodukter, avfall och växthusgaser.

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att på ett hållbart sätt utnyttja
levande akvatiska resurser för att
maximera den sociala och ekonomiska 
nyttan av/avkastningen från Europas 
oceaner och hav. Verksamheten ska 
inriktas på optimalt bidrag till en tryggad 
livsmedelsförsörjning genom utveckling av 
hållbart och miljövänligt fiske och 
konkurrenskraftigt europeiskt vattenbruk 
inom den globala ekonomin och på att 
främja marin innovation genom bioteknik 
för att driva på smart ”blå” tillväxt.

Målet är att behålla konsumtionen av
levande akvatiska resurser på hållbara 
nivåer och samtidigt maximera den sociala 
och ekonomiska nyttan av/avkastningen 
från Europas oceaner och hav och 
samtidigt skydda den biologiska 
mångfalden och ekosystemtjänsterna. 
Verksamheten ska inriktas på optimalt 
bidrag till en tryggad livsmedelsförsörjning 
genom utveckling av ett hållbart och 
miljövänligt fiske och europeiskt 
vattenbruk inom den globala ekonomin.
Miljöbetingade farhågor om 
användningen av bioteknik i öppna 
marina ekosystem måste noggrant 
beaktas. Såväl försiktighetsprincipen som 
farhågor från det civila samhällets sida 
om användningen och spridningen av 
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bioteknik i öppna marina ekosystem måste 
beaktas.

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Ett annat mål består i att motverka 
att artsammansättningen i innanhaven 
och floderna blir alltför likriktad, 
eftersom man inte kan bortse från hur 
detta påverkar ekosystemens funktion, 
framför allt på grund av ökad 
motståndskraft mot störningar.

Motivering

Likriktningen av artsammansättningen i floder och andra vattendrag måste åtgärdas. Enbart 
inom EU har över 400 fiskarter under de senaste årtiondena inplanterats i floder där de 
historiskt sett inte hört hemma. 

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja koldioxidsnål, 
resurseffektiv, hållbar och 
konkurrenskraftig europeisk biobaserad 
industri. Verksamheten ska inriktas på att 
främja bioekonomin genom att omvandla 
konventionella industriella processer och 
produkter till sådana som använder 
biobaserade resurser och är energieffektiva, 
utveckling av integrerad bioraffinering, 
med användning av biomassa från 
primärproduktion, bioavfall och 
biobaserade industribiprodukter och 
öppnande av nya marknader genom att 
stödja standardisering, verksamhet för 
reglering och demonstration/fältförsök

Syftet är att främja en energieffektiv, 
resurseffektiv, hållbar och 
konkurrenskraftig europeisk biobaserad 
industri som bygger på förnybar energi. 
Verksamheten ska inriktas på att främja 
bioekonomin genom att omvandla 
konventionella industriella processer och 
produkter till sådana som använder 
biobaserade resurser och är energieffektiva, 
utveckling av integrerad bioraffinering, där 
det produceras och används biomassa från 
primärproduktion, bioavfall och 
biobaserade industribiprodukter och 
öppnande av nya marknader genom att vid 
behov stödja standardisering, men också 
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bl.a., och samtidigt ta hänsyn till 
bioekonomins konsekvenser för 
markanvändning och ändrad 
markanvändning.

genom verksamhet för reglering och 
demonstration bl.a., och samtidigt ta 
hänsyn till bioekonomins ekologiska 
samhälleliga och ekonomiska 
konsekvenser för markanvändning och 
ändrad markanvändning, samt till 
synpunkter och farhågor från det civila 
samhället.

Motivering

Utvecklingen av integrerad bioraffinering får inte begränsas till bara användningen.

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen har för avsikt att fram till 2020 
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 % under 1990 års nivåer, och att minska 
dem ytterligare till 80–95 % senast 2050. 
Dessutom bör förnybar energi motsvara 
20 % av den slutliga energiförbrukningen 
2020, vilket är kopplat till 
energibesparingsmålet på 20 %. För uppnå 
dessa mål kommer en omarbetning av 
energisystemet att krävas, med en 
kombination av en profil för låga 
koldioxidutsläpp, energisäkerhet och 
överkomliga priser, samtidigt som Europas 
ekonomiska konkurrenskraft förstärks. 
Europa är för närvarande långt ifrån detta 
övergripande mål. 80 % av det europeiska 
energisystemet förlitar sig fortfarande på 
fossila bränslen, och sektorn producerar 
80 % av växthusgasutsläppen i unionen. 
Varje år används 2,5 % av unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) till 
energiimport, och denna kommer sannolikt 
att öka. Denna utveckling skulle leda till ett 
totalt beroende av olje- och gasimport 
2050. Med instabila energipriser på 
världsmarknaden i kombination med oro 
för försörjningstryggheten spenderar 

Unionen har för avsikt att fram till 2020 
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 % under 1990 års nivåer, och att minska 
dem ytterligare till 80–95 % senast 2050. 
Dessutom bör förnybar energi motsvara 
20 % av den slutliga energiförbrukningen 
2020, vilket är kopplat till 
energibesparingsmålet på 20 %. Senast 
2050 bör utsläppen av växthusgaser ha 
minskat med mellan 80 och 95 %. Alla 
scenarier för minskade koldioxidutsläpp i 
energifärdplanen för 2050 visar att 
förnybar energiteknik mot mitten av detta 
århundrade kommer att utgöra den 
största andelen av 
energiförsörjningstekniken och att 
effektiv slutanvändning av energi kommer 
att spela en utslagsgivande roll för att 
målen ska nås. Det är därför lämpligt att 
80 % av budgeten under denna utmaning 
går till forskning och innovation inom 
förnybar energi och effektiv 
slutanvändning av energi. För att uppnå 
dessa mål kommer en omarbetning av 
energisystemet att krävas, med en 
kombination av en profil för låga 
koldioxidutsläpp, energisäkerhet och 
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industrin och konsumenterna en ökande 
andel av sin inkomst på energi.

överkomliga priser, samtidigt som Europas 
ekonomiska konkurrenskraft förstärks. 
Europa är för närvarande långt ifrån detta 
övergripande mål. 80 % av det europeiska 
energisystemet förlitar sig fortfarande på 
fossila bränslen, och sektorn producerar 
80 % av växthusgasutsläppen i unionen. 
Varje år används 2,5 % av unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) till 
energiimport, och denna kommer sannolikt 
att öka. Denna utveckling skulle leda till ett 
totalt beroende av olje- och gasimport 
2050. Med instabila energipriser på 
världsmarknaden i kombination med oro 
för försörjningstryggheten spenderar 
industrin och konsumenterna en ökande 
andel av sin inkomst på energi.

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Färdplanen för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 20501 visar att de 
riktade minskningarna av 
växthusgasutsläppen till stor del kommer 
att behöva uppfyllas inom unionen. Detta 
skulle innebära en minskning av 
koldioxidutsläppen med över 90 % till 
2050 i kraftsektorn, över 80 % i industrin, 
minst 60 % inom transportsektorn, och 
omkring 90 % i bostadssektorn och 
tjänstesektorn.

I färdplanen för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 20501, sådan den 
utarbetats av kommissionen, antas det att 
de riktade minskningarna av 
växthusgasutsläppen till stor del kommer 
att behöva uppfyllas inom unionen, i och 
med att man inte kommit fram till någon 
världsomfattande överenskommelse i 
denna fråga. Detta skulle innebära en 
minskning av koldioxidutsläppen med 
rentav över 90 % till 2050 i kraftsektorn, 
över 80 % i industrin, 60 % inom 
transportsektorn, och 90 % i 
bostadssektorn och tjänstesektorn.

Motivering

Än så länge har det inte fattats något beslut om vilket slutgiltigt mål man ska ha för 
minskningen av växthusgaser fram till 2050. Mål om 80–95 % har önskats, men det är inte 
sagt de går att genomföra.
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Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration –
av innovativa förnybara energikällor och 
teknik för avskiljning och lagring av 
koldioxid som erbjuder miljövänlig teknik i 
större skala, till lägre kostnader, med högre 
omvandlingsverkningsgrad och större 
tillgänglighet för olika marknads- och 
driftsvillkor.

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration –
av innovativa förnybara energikällor och 
teknik för avskiljning och lagring av 
koldioxid som erbjuder miljövänlig teknik i 
större skala, till lägre kostnader, med högre 
omvandlingsverkningsgrad och större 
tillgänglighet för olika marknads- och 
driftsvillkor. Verksamheterna ska också 
inriktas på forskning kring och utveckling 
av teknik för lagring av förnybar energi.

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3.3 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ett enda smart europeiskt elnät (d) Ett enda smart europeiskt elnät som 
möjliggör en fullständig integrering av 
förnybar energi i energimixen

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3.3 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på 
tvärvetenskaplig forskning om energiteknik 
(inbegripet visionära åtgärder) och 
gemensamt genomförande av alleuropeiska 
forskningsprogram och anläggningar i 
världsklass.

Verksamheterna ska inriktas på 
tvärvetenskaplig forskning om energiteknik 
(inbegripet visionära åtgärder) och om 
inverkan av anordningar, anläggningar 
och nyutvecklad teknik med anknytning 
till havsmiljön, samt på gemensamt 
genomförande av alleuropeiska 
forskningsprogram och anläggningar i 
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världsklass.

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4.3 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
minska resursförbrukningen och utsläppen 
av växthusgaser och förbättra fordonens 
effektivitet, påskynda utvecklingen och 
införandet av en ny generation elektriska 
och andra fordon utan eller med låga 
utsläpp, inbegripet genom genombrott när 
det gäller motorer, batterier och 
infrastruktur, utforska och utnyttja 
potentialen hos alternativa bränslen och 
innovativa och effektivare 
framdrivningssystem, inklusive 
bränsleinfrastruktur, optimera 
användningen av infrastruktur med hjälp av 
intelligenta transportsystem och intelligent 
utrustning, och att öka användningen av 
efterfrågestyrning och offentliga och 
icke-motoriserade transporter, särskilt i 
stadsområden.

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
minska resursförbrukningen och utsläppen 
av växthusgaser och förbättra fordonens 
effektivitet, påskynda utvecklingen och 
införandet av en ny generation fordon med 
låga utsläpp och till överkomliga 
marknadspriser, inbegripet genom 
genombrott när det gäller motorer, batterier 
och infrastruktur, utforska och utnyttja 
potentialen hos alternativa bränslen och 
innovativa och effektivare 
framdrivningssystem, inklusive 
bränsleinfrastruktur, optimera 
användningen av infrastruktur med hjälp av 
intelligenta transportsystem och intelligent 
utrustning, och att öka användningen av 
efterfrågestyrning och offentliga och 
icke-motoriserade transporter, särskilt i 
stadsområden.

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4.3 – led c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
utveckla nästa generation innovativa 
transportmedel och bereda mark för den 
som följer därpå, genom att utarbeta nya 
koncept och former, intelligenta 
kontrollsystem och driftskompatibla 
standarder, effektiva produktionsprocesser, 
kortare utvecklingstider och minskad 
livscykelkostnad.

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
utveckla nästa generation innovativa 
transportmedel och bereda mark för den 
som följer därpå, genom att utarbeta nya 
koncept och former till 
konkurrenskraftiga marknadspriser, 
intelligenta kontrollsystem och 
driftskompatibla standarder, effektiva 
produktionsprocesser, kortare 
utvecklingstider och minskad 
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livscykelkostnad.

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
råvaror

5. Klimat- och vattenåtgärder, 
resurseffektivitet och hållbar användning 
av råvaror.

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att skapa en 
resurseffektiv och klimattålig ekonomi och 
en hållbar försörjning av råvaror för att 
tillgodose behoven hos en växande global 
befolkning inom de hållbara 
begränsningarna för jordens naturresurser. 
Verksamheterna kommer att bidra till att 
öka Europas konkurrenskraft och förbättra 
välfärden och samtidigt garantera 
miljöintegritet och hållbarhet, samtidigt 
som den globala uppvärmningen hålls 
under 2° C och man möjliggör för 
ekosystem och samhälle att anpassa sig till 
klimatförändringarna.

Det särskilda målet är att skapa en 
resurseffektiv och klimattålig ekonomi, 
skydda och hållbart förvalta 
naturtillgångar och ekosystem och 
åstadkomma en hållbar användning av 
och försörjning med råvaror och vatten för 
att tillgodose behoven hos en växande 
global befolkning inom de hållbara 
begränsningarna för jordens naturresurser 
på land och till havs. Verksamheterna 
kommer att bidra till att öka Europas 
konkurrenskraft och förbättra välfärden 
och samtidigt garantera miljöintegritet och 
hållbarhet, samtidigt som den globala 
uppvärmningen hålls under 2° C och man 
möjliggör för ekosystem och samhälle att 
anpassa sig till klimatförändringarna och 
skyddar kulturarvet.

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.1 – stycke 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stora delar av jordens klimatsystem håller 
på att allvarligt och i hög grad 
oåterkalleligt förändras och därför måste 
man beakta alla källor till global 
uppvärmning och alla valmöjligheter att 
begränsa uppvärmningen. Jämte 
minskning av koldioxidutsläppen kan 
snabbverkande strategier (exempelvis 
nedskärningar av fluorkolväten, sot, 
troposfäriskt ozon, biologisk inbindning) 
få åsyftad verkan på klimatet inom några 
tiotal år eller på ännu kortare tid.

Motivering

Ett ändringsförslag som ersätter ändringsförslag 29 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hållbar försörjning och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror, inklusive 
prospektering, utvinning, bearbetning, 
återanvändning, återvinning och 
substitution, är avgörande för att de 
moderna samhällena och deras ekonomier 
ska fungera. Europeiska sektorer, 
exempelvis byggsektorn, kemikalier, 
fordon, luftfart, maskiner och utrustning, 
som ger ett sammanlagda mervärde på 
cirka 1,3 biljoner euro och sysselsätter 
omkring 30 miljoner människor, är i hög 
grad beroende av tillgången på råvaror. 
Tillgången på råvaror till unionen står 
emellertid under allt större tryck. Dessutom 
är unionen starkt beroende av import av 
strategiskt viktiga råvaror som i mycket 
stor omfattning berörs av snedvridning av 
marknaden. Dessutom har unionen 
fortfarande värdefulla mineralfyndigheter, 

Hållbar försörjning och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror, inklusive 
prospektering, utvinning, bearbetning, 
återanvändning, återvinning och 
substitution, är avgörande för att de 
moderna samhällena och deras ekonomier 
ska fungera. Europeiska sektorer, 
exempelvis byggsektorn, kemikalier, 
fordon, luftfart, maskiner och utrustning, 
som ger ett sammanlagda mervärde på 
cirka 1,3 biljoner euro och sysselsätter 
omkring 30 miljoner människor, är i hög 
grad beroende av tillgången på råvaror. 
Tillgången på råvaror till unionen står 
emellertid under allt större tryck, särskilt 
om man tänker på hur illa avfallets 
kretslopp sköts. Dessutom är unionen 
starkt beroende av import av strategiskt 
viktiga råvaror som i mycket stor 
omfattning berörs av snedvridning av 
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men prospektering och utvinning av dem 
begränsas av brist på lämplig teknik och 
hindras av den ökade globala 
konkurrensen. Med tanke på betydelsen av 
råvaror för den europeiska 
konkurrenskraften, ekonomin och för deras 
tillämpning i innovativa produkter är 
hållbar tillgång och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror en viktig prioritering 
för unionen.

marknaden. Dessutom har unionen 
fortfarande värdefulla mineralfyndigheter, 
men prospektering och utvinning av dem 
begränsas av brist på lämplig teknik och 
hindras av den ökade globala 
konkurrensen. Med tanke på betydelsen av 
råvaror för den europeiska 
konkurrenskraften, ekonomin och för deras 
tillämpning i innovativa produkter är 
hållbar tillgång och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror en viktig prioritering 
för unionen.

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klimatförändringarna utgör också ett hot 
mot Europas kulturarv. Att förstå vilka 
utmaningar det rör sig om och bemöta 
dem adekvat kommer att bli en absolut 
förutsättning för att man ska kunna 
bevara identiteten och den sociala 
sammanhållningen och maximera den 
ekonomiska nytta som sammanhänger 
med turismen.

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppfylla unionens och 
internationella mål för utsläppen och 
koncentrationerna av växthusgaser och 
hantera effekterna av klimatförändringen 
krävs utveckling och användning av 
kostnadseffektiva tekniska lösningar och 
åtgärder för att mildra effekterna och 
anpassningsåtgärder. De politiska ramarna 
i unionen och globalt måste säkerställa att 

För att uppfylla unionens och 
internationella mål för utsläppen av 
växthusgaser och hantera effekterna av 
klimatförändringen krävs utveckling och 
användning av hållbara och effektiva 
icke-tekniska och tekniska lösningar och 
åtgärder för att mildra effekterna och 
anpassningsåtgärder. De politiska ramarna 
i unionen och globalt måste säkerställa att
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ekosystemen och den biologiska 
mångfalden skyddas, värderas och 
återställas på lämpligt sätt så att deras 
förmåga att tillhandahålla resurser och 
tjänster i framtiden bevaras. Forskning och 
innovation kan bidra till att säkra 
tillförlitlig och hållbar tillgång på råvaror 
och säkerställa en betydande minskning av 
resursanvändning och spill.

ekosystemen och den biologiska 
mångfalden skyddas, värderas och 
återställas på lämpligt sätt så att deras 
förmåga att tillhandahålla resurser och 
tjänster i framtiden bevaras. Forskning och 
innovation kan bidra till att säkra 
tillförlitlig och hållbar tillgång på råvaror 
och säkerställa en betydande minskning av 
resursanvändning och spill.

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens åtgärder ska därför inriktas på att 
stödja unionens viktigaste mål och politik, 
inbegripet Europa 2020-strategin, 
Innovationsunionen, Ett resurseffektivt 
Europa och motsvarande färdplan, 
Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205030, Anpassning 
till klimatförändring: en europeisk 
handlingsram31, Råvaruinitiativet32, 
Unionens strategi för hållbar utveckling33, 
En integrerad havspolitik för Europeiska 
unionen34, ramdirektivet om en marin 
strategi35, handlingsplanen för 
miljöinnovation och En digital agenda för 
Europa36. Dessa åtgärder ska förstärka 
samhällets möjlighet att bli mer 
motståndskraftigt mot miljö- och 
klimatförändringar och säkerställa 
tillgången på råvaror.

Unionens åtgärder ska därför inriktas på att 
stödja unionens viktigaste mål och politik, 
inbegripet Europa 2020-strategin. 
”Innovationsunionen”, Ett resurseffektivt 
Europa och motsvarande färdplan, 
Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205030, Anpassning 
till klimatförändring: en europeisk 
handlingsram31, Råvaruinitiativet32, 
Unionens strategi för hållbar utveckling33, 
En integrerad havspolitik för Europeiska 
unionen34, ramdirektivet om en marin 
strategi35, handlingsplanen för 
miljöinnovation och det sjunde 
miljöhandlingsprogrammet. Dessa 
åtgärder ska förstärka samhällets möjlighet 
att bli mer motståndskraftigt mot miljö-
och klimatförändringar och säkerställa 
tillgången på råvaror.

__________
36 KOM(2010)0245.

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.2 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på den gränsöverskridande och 
globala karaktären hos klimat och miljö, 
deras omfattning och komplexitet och den 
internationella dimensionen hos 
försörjningskedjan för råvaror måste 
verksamheten genomföras både inom och 
utanför unionen. Den ämnesövergripande 
karaktären hos den nödvändiga 
forskningen kräver att kompletterande 
kunskaper och resurser sammanförs för att 
man effektivt ska kunna ta itu med denna 
utmaning. För att minska 
resursanvändningen och de miljömässiga 
konsekvenserna, och samtidigt öka 
konkurrenskraften, kommer en avgörande 
samhällelig och teknisk övergång att 
krävas till en ekonomi baserad på ett 
hållbart förhållande mellan naturen och 
människans välbefinnande. Samordnad 
forsknings- och innovationsverksamhet 
kommer att förbättra förståelsen av och 
prognoserna för klimat- och 
miljöförändringar med ett systematiskt och 
sektorsövergripande perspektiv, minska 
osäkerheten, identifiera och bedöma 
sårbarhet, risker, kostnader och 
möjligheter, liksom att öka utbudet av och 
förbättra effektiviteten hos samhälleliga 
och politiska åtgärder och lösningar. 
Insatserna kommer också att syfta till att ge 
aktörer på alla nivåer i samhället möjlighet 
att aktivt delta i denna process.

Med tanke på den gränsöverskridande och 
globala karaktären hos klimat och miljö, 
deras omfattning och komplexitet och den 
internationella dimensionen hos 
försörjningskedjan för råvaror måste 
verksamheten genomföras både inom och 
utanför unionen. Den ämnesövergripande 
karaktären hos den nödvändiga 
forskningen kräver att kompletterande 
kunskaper och resurser sammanförs för att 
man effektivt ska kunna ta itu med denna 
utmaning. För att minska 
resursanvändningen och de miljömässiga 
konsekvenserna, och samtidigt öka 
konkurrenskraften, kommer en avgörande 
samhällelig och teknisk övergång att 
krävas till en hållbar ekonomi baserad på 
ett ömsesidigt nyttigt förhållande mellan 
den biologiska mångfalden och den 
mänskliga befolkningen. Samordnad 
forsknings- och innovationsverksamhet 
kommer att förbättra förståelsen av och 
prognoserna för klimat- och 
miljöförändringar med ett systematiskt och 
sektorsövergripande perspektiv, minska 
osäkerheten, identifiera och bedöma 
sårbarhet, risker, kostnader och 
möjligheter, liksom att öka utbudet av och 
förbättra effektiviteten hos samhälleliga 
och politiska åtgärder och lösningar. 
Insatserna kommer också att syfta till att ge 
aktörer på alla nivåer i samhället möjlighet 
att aktivt delta i denna process.

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller tillgången på råvaror krävs 
samordnade insatser för forskning och 
innovation inom flera olika discipliner och 

När det gäller den hållbara användningen 
av och tillgången på råvaror krävs 
samordnade insatser för forskning och 
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sektorer för att man ska kunna bidra till 
tillhandahållandet av säkra, ekonomiskt 
genomförbara, miljövänliga och socialt 
godtagbara lösningar längs hela 
värdekedjan (prospektering, utvinning, 
bearbetning, återanvändning, återvinning 
och substitution). Innovation på dessa 
områden kommer att skapa möjligheter för 
tillväxt och sysselsättning, samt innovativa 
möjligheter som inbegriper vetenskap, 
teknik, ekonomi, politik och förvaltning. 
Därför håller ett europeiskt 
innovationspartnerskap för råvaror på att 
utarbetas.

innovation inom flera olika discipliner och 
sektorer för att man ska kunna bidra till 
tillhandahållandet av säkra, ekonomiskt 
genomförbara, miljövänliga och socialt 
godtagbara lösningar längs hela 
värdekedjan (prospektering, utvinning, 
utformning, bearbetning, återanvändning, 
återvinning och substitution). Innovation 
på dessa områden kommer att skapa 
möjligheter för tillväxt och sysselsättning, 
samt innovativa möjligheter som 
inbegriper vetenskap, teknik, ekonomi, 
politik och förvaltning. Därför håller ett 
europeiskt innovationspartnerskap för 
råvaror på att utarbetas.

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.3. – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att utveckla och utvärdera 
innovativa, kostnadseffektiva och hållbara 
anpassningsåtgärder och dämpande 
åtgärder med inriktning både på koldioxid 
och andra växthusgaser än koldioxid, och 
framhålla både tekniska och icke-tekniska 
miljövänliga lösningar, genom utarbetande 
av underlag för välgrundade, tidiga och 
effektiva åtgärder och nätverk av 
erforderlig kompetens. Verksamheten ska 
inriktas på bättre kunskaper om 
klimatförändringen och tillhandahållande 
av tillförlitliga klimatprognoser, 
bedömning av effekter, sårbarheter och
utveckling av innovativa kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning och 
riskförebyggande, stöd till politik för 
begränsning.

Målet är att utveckla och utvärdera 
innovativa, kostnadseffektiva och hållbara 
anpassningsåtgärder och dämpande 
åtgärder och strategier med inriktning både 
på koldioxid och andra växthusgaser och 
partiklar än koldioxid, och framhålla både 
tekniska och icke-tekniska miljövänliga 
lösningar, genom utarbetande av underlag 
för välgrundade, tidiga och effektiva 
åtgärder och nätverk av erforderlig 
kompetens. Verksamheten ska inriktas på 
bättre kunskaper om klimatförändringen 
och de risker som hänger samman med 
extrema händelser och drastiska 
förändringar genom tillhandahållande av 
tillförlitliga klimatprognoser, förståelse för 
samspelet mellan klimat och ozon och 
kretsloppet för vatten i atmosfären,
bedömning av effekter på global, regional 
och lokal nivå och bedömning av
sårbarheter och utveckling av innovativa, 
kostnadseffektiva åtgärder för anpassning 
och riskförebyggande, inbegripet hot mot 
kulturarv, stöd till politik för begränsning 
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och fastställande av snabbverkande 
strategier för motåtgärder avseende 
klimatförändringarna inom några tiotal 
år.

Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att ge kunskap för förvaltningen 
av naturresurser som ger en hållbar balans 
mellan begränsade resurser och samhällets 
och ekonomins behov. Verksamheten ska 
inriktas på att främja vår förståelse av 
ekosystemens funktion, deras samspel med 
sociala system och deras roll för att främja 
ekonomin och människors välbefinnande, 
och att tillhandahålla kunskap och verktyg 
för effektivt beslutsfattande och offentligt 
engagemang.

Syftet är att ge kunskap för förvaltningen 
av naturresurser som ger en hållbar balans 
mellan begränsade resurser och samhällets 
och ekonomins behov. Verksamheten ska 
inriktas på att säkerställa åtgärder som 
garanterar en hållbar omläggning, 
förvaltning och användning av 
vattentillgångar och vattentjänster, främja 
vår förståelse av ekosystemens funktion, 
däribland den reglerande roll som hav 
och skogar spelar för att förhindra global 
uppvärmning, och deras samspel med 
sociala system och deras roll för att främja 
ekonomin och människors välbefinnande, 
och att tillhandahålla kunskap och verktyg 
för effektivt beslutsfattande och offentligt 
engagemang.

Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.3 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Säkerställa hållbar försörjning av
råvaror som inte är energi- eller 
jordbruksbaserade

(c) Säkerställa hållbar användning och 
förvaltning av och försörjning med råvaror 
som inte är energi- eller jordbruksbaserade

Ändringsförslag 156
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att förbättra kunskapsbasen 
beträffande råvaror och utveckla 
innovativa lösningar för kostnadseffektiv 
och miljövänlig prospektering, utvinning, 
bearbetning, återvinning och 
återanvändning av råvaror och för 
ersättning av dem med ekonomiskt 
tilltalande alternativ med lägre 
miljöpåverkan. Verksamheten ska inriktas 
på att förbättra kunskapsbasen beträffande 
tillgången till råvaror, främja hållbar 
försörjning och användning av råvaror, 
hitta alternativ till viktiga råvaror, och 
förbättra samhällets medvetenhet och 
kompetens när det gäller råvaror.

Syftet är att förbättra kunskapsbasen 
beträffande råvaror och utveckla 
innovativa lösningar för kostnadseffektiv, 
resurseffektiv och miljövänlig 
användning, återvinning och 
återanvändning av råvaror och för 
ersättning av dem med ekonomiskt 
tilltalande alternativ med lägre 
miljöpåverkan. Verksamheten ska inriktas 
på att förbättra kunskapsbasen beträffande 
tillgången till råvaror, främja hållbar 
försörjning med och användning av 
råvaror, främja ekodesign, hitta alternativ 
till viktiga råvaror, utveckla processer och 
system med slutna kretslopp, stödja 
strategier och teknik för återvinning och 
återanvändning, vidta åtgärder på 
efterfrågesidan för att ge medborgare och 
konsumenter egenmakt så de kan minska 
konsumtionen av och slöseriet med 
råvaror, och förbättra samhällets 
medvetenhet och kompetens när det gäller 
råvaror.

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja alla former av 
miljöinnovation som möjliggör övergången 
till en miljövänlig ekonomi. Verksamheten 
ska inriktas på att stärka miljöinnovativa 
typer av teknik, processer, tjänster och 
produkter och öka spridning på marknaden 
och reproduktion av dem, med särskild 
uppmärksamhet på små och medelstora 
företag, stödja innovativ politik och 
samhälleliga förändringar, mäta och 
bedöma utvecklingen mot en miljövänlig 

Syftet är att främja alla former av 
miljöinnovation som möjliggör övergången 
till en miljövänlig ekonomi. Verksamheten 
ska inriktas på att stärka miljöinnovativa 
typer av teknik, (inklusive teknik och nya 
material för bevarande och restaurering 
av kulturarvet), processer, tjänster och 
produkter och öka spridning på marknaden 
och reproduktion av dem, med särskild 
uppmärksamhet på små och medelstora 
företag, stödja innovativ politik och 
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ekonomi, och främja resurseffektivitet med 
hjälp av digitala system.

samhälleliga förändringar, mäta och 
bedöma utvecklingen mot en miljövänlig 
ekonomi, och främja resurseffektivitet med 
hjälp av digitala system.

Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.3. – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att säkerställa tillhandahållandet 
av de långsiktiga data och uppgifter som 
behövs för att ta itu med denna utmaning.
Verksamheterna ska inriktas på kompetens, 
teknik och datainfrastruktur för observation 
och övervakning av jorden, som 
kontinuerligt kan tillhandahålla korrekta 
uppgifter, prognoser och beräkningar i rätt 
tid. Fri, öppen och obegränsad tillgång till 
driftskompatibla data och uppgifter 
kommer att uppmuntras.

Syftet är att säkerställa tillhandahållandet 
av de långsiktiga data och uppgifter som 
behövs för att ta itu med denna utmaning.
Verksamheterna ska inriktas på kompetens, 
teknik och datainfrastruktur för observation 
och övervakning av jorden via både 
fjärranalys och mätningar på plats, som 
kontinuerligt kan tillhandahålla korrekta 
uppgifter och medge prognoser och 
beräkningar i rätt tid. Fri, öppen och 
obegränsad tillgång till driftskompatibla 
data och uppgifter kommer att uppmuntras.

Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i 
Europa genom deltagande av medborgare, 
företag och användare inom forskning och 
innovation och främjande av samordnad 
forskning och innovationspolitik inom 
ramen för globaliseringen. Särskilt stöd 
kommer att avsättas för utvecklingen av 
det europeiska forskningsområdet och 
utvecklingen av ramvillkor för innovation.

Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i 
Europa genom deltagande av medborgare, 
bland dem också personer med 
funktionshinder, samt företag och 
användare inom forskning och innovation 
och främjande av samordnad forskning och 
innovationspolitik inom ramen för 
globaliseringen. Särskilt stöd kommer att 
avsättas för utvecklingen av det europeiska
forskningsområdet och utvecklingen av 
ramvillkor för innovation.
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Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.3.1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation,

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation, också genom 
samråd med det civila samhällets 
organisationer, särskilt organisationer för 
personer med funktionshinder,

Motivering

Samhälleligt nyttig och meningsfull forskning förutsätter ofrånkomligen att personer med 
funktionshinder och de organisationer som företräder dem fullständigt medverkar i de projekt 
som stöds av Horisont 2020. Detta är av central betydelse om vi vill se till att den europeiska 
forskningen ger resultat som motsvarar samhällets och medborgarnas behov, framför allt 
behoven hos personer med funktionshinder. För närvarande står det ingenting om att 
personer med funktionshinder ska få medverka i forskning enligt Horisont 2020 och förslaget 
måste därför rättas till i detta hänseende.

Ändringsförslag 161

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.3.1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation,

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation, och öka 
samhällets värdesättande av vetenskapen,

Motivering

Det är viktigt för samhället att vetenskap uppfattas som någonting viktigt.

Ändringsförslag 162

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) öka Europas förmåga att stå emot kriser (d) öka Europas förmåga att förebygga, 
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och katastrofer, reagera på och stå emot kriser och 
katastrofer, bland dem naturkatastrofer 
och katastrofer som förorsakats av 
människan,

Ändringsförslag 163

Förslag till förordning
Bilaga I – del V – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa står inför ett antal strukturella 
svagheter när det gäller 
innovationskapacitet och förmåga att 
leverera nya tjänster, produkter och 
processer. Bland de viktigaste frågorna är 
Europas relativt dåliga resultat när det 
gäller att locka och behålla talanger, 
underutnyttjandet av befintlig 
forskningskapacitet i fråga om att skapa 
ekonomiskt eller socialt värde, svagt 
utvecklad företagaranda, otillräckliga 
resurser i poler med spetskompetens för att 
man ska kunna konkurrera globalt, och ett 
alltför stort antal hinder för samarbete 
inom kunskapstriangeln med högre 
utbildning, forskning och näringsliv på 
europeisk nivå.

Europa står inför ett antal strukturella 
svagheter när det gäller 
innovationskapacitet och förmåga att 
leverera nya tjänster, produkter och 
processer. Bland de viktigaste frågorna är 
Europas relativt dåliga resultat när det 
gäller att locka och behålla talanger,
utarmningen av specifik teknisk och 
vetenskaplig kompetens som traditionellt 
funnits i olika områden, underutnyttjandet 
av befintlig forskningskapacitet i fråga om 
att skapa ekonomiskt eller socialt värde, 
svagt utvecklad företagaranda, otillräckliga 
resurser i poler med spetskompetens för att 
man ska kunna konkurrera globalt, och ett 
alltför stort antal hinder för samarbete 
inom kunskapstriangeln med högre 
utbildning, forskning och näringsliv på 
europeisk nivå.

Ändringsförslag 164

Förslag till förordning
Bilaga I – del V – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer att ta itu med dessa frågor 
genom att främja strukturella förändringar i 
Europas innovationslandskap. Det kommer 
EIT att göra genom att främja integrering 
av högre utbildning, forskning och 
innovation av högsta standard och 

EIT kommer att ta itu med dessa frågor 
genom att främja strukturella förändringar i 
Europas innovationslandskap. Det kommer 
EIT att göra genom att främja integrering 
av högre utbildning, forskning och 
innovation av högsta standard genom att 
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därigenom skapa nya miljöer som främjar 
innovation, och genom att främja och 
stödja en ny generation entreprenörer. 
Därigenom kommer EIT att bidra fullt ut 
till målen för Europa 2020, och i synnerhet 
till flaggskeppsinitiativen 
Innovationsunionen och Unga på väg.

fördela KI-grupperna och deras centrum 
för samlokalisering runtom i de 
europeiska regionerna och därigenom 
skapa nya miljöer som främjar innovation, 
liksom genom att främja och stödja en ny 
generation entreprenörer. Därigenom 
kommer EIT att bidra fullt ut till målen för 
Europa 2020, och i synnerhet till 
flaggskeppsinitiativen Innovationsunionen 
och Unga på väg.

Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Bilaga I – del V – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT fungerar, via dess KI-grupper, enligt 
affärslogik. Stark ledning är en 
förutsättning – varje KI-grupp drivs av en 
verkställande direktör. KI-gruppens partner 
representeras av enskilda juridiska 
personer för att möjliggöra ett smidigare 
beslutsfattande. KI-grupperna måste lägga 
fram årliga verksamhetsplaner, inbegripet 
en omfattande portfölj av verksamheter 
från utbildning till nyföretagande, med 
tydliga mål och delresultat, där man både 
strävar efter marknads- och 
samhällseffekter. De gällande reglerna för 
deltagande, utvärdering och övervakning 
av KI-grupperna möjliggör snabba 
affärsmässiga beslut.

EIT fungerar, via dess KI-grupper, enligt 
affärslogik. Stark ledning är en 
förutsättning – varje KI-grupp drivs av en 
verkställande direktör. KI-gruppens partner 
representeras av enskilda juridiska 
personer för att möjliggöra ett smidigare 
beslutsfattande. KI-grupperna måste lägga 
fram årliga verksamhetsplaner, inbegripet 
en omfattande portfölj av verksamheter 
från utbildning till nyföretagande, med 
tydliga mål och delresultat, där man både 
strävar efter marknads- och 
samhällseffekter, och med ett tydligt 
mervärde som bestäms utifrån en 
resultatinriktad strategi. De gällande 
reglerna för deltagande, utvärdering och 
övervakning av KI-grupperna möjliggör 
snabba affärsmässiga beslut.

Motivering

I rubriken till denna punkt talas det om en resultatinriktad strategi, som dock saknar 
motsvarighet i själva brödtexten. Det bör emellertid tydligt framgå att mervärdet ska 
bestämmas utifrån en sådan strategi.

Ändringsförslag 166
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Förslag till förordning
Bilaga I – del V – punkt 3 – led f – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer att bidra avsevärt till målen i 
Horisont 2020, framför allt genom att ta itu 
med samhällsutmaningar på ett sätt som 
kompletterar andra initiativ inom dessa 
områden. Det kommer att prova ut nya och 
förenklade metoder för finansiering och 
förvaltning och därigenom spela en 
ledande roll i det europeiska 
innovationslandskapet. EIT:s strategi för 
finansiering kommer att vara fast baserad 
på en stark hävstångseffekt, för att 
mobilisera både offentliga och privata 
medel. Det kommer dessutom att använda 
helt nya metoder för riktat stöd till
individuella verksamheter genom 
EIT-stiftelsen.

EIT kommer att bidra avsevärt till målen i 
Horisont 2020, framför allt genom att ta itu 
med samhällsutmaningar på ett sätt som 
kompletterar andra initiativ inom dessa 
områden. Det kommer att prova ut nya och
förenklade metoder för finansiering och 
förvaltning och därigenom spela en 
ledande roll i det europeiska 
innovationslandskapet. EIT:s strategi för 
finansiering kommer att vara fast baserad 
på en stark hävstångseffekt, för att 
mobilisera både offentliga och privata 
medel. Det kommer dessutom att använda 
helt nya metoder för riktat stöd till 
individuella verksamheter.

Ändringsförslag 167

Förslag till förordning
Bilaga I – del V – punkt 3 – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Via KI-grupperna och deras centrum för 
samlokalisering – knutpunkter för 
spetskompetens, där högre utbildning, 
forskning och näringslivspartner 
sammanförs på en bestämd geografisk plats 
– kommer EIT också att få en 
regionalpolitisk koppling. Det ska framför 
allt säkerställa bättre förbindelser mellan 
anstalter för högre utbildning och regional 
innovation och tillväxt, i samband med 
regionala och nationella strategier för smart 
specialisering. Därmed kommer man att 
bidra till målen för unionens 
sammanhållningspolitik.

Via KI-grupperna och deras centrum för 
samlokalisering – knutpunkter för 
spetskompetens, där högre utbildning, 
forskning och näringslivspartner 
sammanförs på en bestämd geografisk plats 
– kommer EIT också att få en 
regionalpolitisk koppling. Det ska framför 
allt säkerställa bättre förbindelser mellan 
anstalter för högre utbildning, 
arbetsmarknaden samt regional och lokal 
innovation och tillväxt, i samband med 
lokala, regionala och nationella strategier 
för smart specialisering. Därmed kommer 
man att bidra till målen för unionens 
sammanhållningspolitik.
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Motivering

Om den högre utbildningen inte kopplas ihop även med arbetsmarknaden, i synnerhet på 
regional och lokal nivå, kommer Europa aldrig att kunna övervinna en av sina största 
svagheter i fråga om ekonomisk tillväxt.

Ändringsförslag 168

Förslag till förordning
Bilaga II – tabell

Kommissionens förslag

I Vetenskaplig spetskompetens, varav: 27818
1. Europeiska forskningsrådet 15008

2. Framtida och ny teknik 3505
3. Marie Curie-åtgärder för kompetens, utbildning och 

karriärutveckling
6503

4. Europeiska forskningsinfrastrukturer (inbegripet 
e-infrastrukturer)

2802

II Industriellt ledarskap, varav: 20280
1. Ledarskap inom möjliggörande teknik och 

industriteknik*
15580 varav 500 för 
EIT

2. Tillgång till riskfinansiering** 4000

3. Innovation i små och medelstora företag 700
III Samhällsutmaningar, varav: 35888

1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 9077 varav 292 för 
EIT

2. Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, havs- och 
sjöfartsforskning och bioekonomi

4694 varav 150 för 
EIT

3. Säker, ren och effektiv energi 6537 varav 210 för 
EIT

4. Smarta, gröna och integrerade transporter 7690 varav 247 för 
EIT

5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror 3573 varav 115 för 
EIT

6. Inkluderande, innovativa och trygga samhällen 4317 varav 138 för 
EIT

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 1542 + 1652***
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Gemensamma forskningscentrumets icke-nukleära åtgärder 2212
TOTALT 87740

* Inbegripet 8 975 miljoner euro för informations- och kommunikationsteknik (IKT) varav 
1 795 miljoner euro för fotonik och mikro- och nanoelektronik, 4 293 miljoner euro för 
nanoteknik, avancerade material och avancerad tillverkning och bearbetning, 
575 miljoner euro för bioteknik och 1 737 miljoner euro för rymdsektorn. Följaktligen 
kommer 6 663 miljoner euro att vara tillgängliga för stöd till viktig möjliggörande teknik.
** Cirka 1 131 miljoner euro av detta belopp får gå till genomförandet av projekt inom ramen 
för den strategiska planen för energiteknik (SET-planen). Ungefär en tredjedel av detta får gå 
till små och medelstora företag.

*** Det totala beloppet kommer att ställas till förfogande genom tilldelningar i enlighet 
med artikel 6.3. Den andra tilldelningen på 1 652 miljoner euro ska, preliminärt och med 
förbehåll för den översyn som anges i artikel 26.1, göras tillgänglig proportionerligt från 
budgetarna för Samhällsutmaningar och Ledarskap inom möjliggörande teknik och 
industriteknik.

Parlamentets ändringsförslag

I Vetenskaplig spetskompetens, varav: 29,00 %
1. Europeiska forskningsrådet 14,2 %

2. Framtida och ny teknik 3,9 %

3. Marie Curie-åtgärder för kompetens, utbildning och 
karriärutveckling

7,4 %

4. Europeiska forskningsinfrastrukturer (inbegripet 
e-infrastrukturer)

3,5 %

II Industriellt ledarskap, varav: 25,2 %
1. Ledarskap inom möjliggörande teknik och 

industriteknik*
17,7 %

2. Tillgång till riskfinansiering** 4,5 %

3. Innovation i små och medelstora företag 3 %

III Samhällsutmaningar, varav: 40,3 %
1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 12 % 

2. Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, havs- och 
sjöfartsforskning och bioekonomi

5,3 %

3. Säker, ren och effektiv energi 7,5 %
4. Smarta, gröna och integrerade transporter 8,7 %

5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror 4,3 %

6. Inkluderande, innovativa och trygga samhällen 2,5 %
Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 3 %
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Gemensamma forskningscentrumets icke-nukleära åtgärder 2,5 %
TOTALT 100 %

* Inbegripet 57,6 % för informations- och kommunikationsteknik 
(IKT) varav 11,5 % för fotonik och mikro- och nanoelektronik, 27,6 %
för nanoteknik, avancerade material och avancerad tillverkning och 
bearbetning, 3,7 % för bioteknik och 11,1 % för rymdsektorn. 
Följaktligen kommer 42,9 % att vara tillgängliga för stöd till viktig 
möjliggörande teknik.

** Cirka 28,3 % av detta belopp får gå till genomförandet av projekt 
inom ramen för den strategiska planen för energiteknik (SET-planen). 
Ungefär en tredjedel av detta får gå till små och medelstora företag.

utgår
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