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Ändringsförslag 53
Rolandas Paksas

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Inom ramen för Horisont 2020 fastställs 
ramprogrammets allmänna mål samt 
prioriteringarna och huvudlinjerna för de 
särskilda mål och aktiviteter som ska 
uppnås och genomföras, men i det 
särskilda programmet ska man fastställa de 
särskilda mål och huvudlinjer för de 
aktiviteter som är specifika för var och en 
av delarna. Bestämmelserna i Horisont 
2020 om genomförandet tillämpas fullt ut i 
detta särskilda program, inklusive dem som 
avser etiska principer.

(3) Inom ramen för Horisont 2020 fastställs 
ramprogrammets allmänna mål samt 
prioriteringarna och huvudlinjerna för de 
särskilda mål och aktiviteter som ska 
uppnås och genomföras, men i det 
särskilda programmet ska man fastställa de 
särskilda mål och huvudlinjer för de 
aktiviteter som är specifika för var och en 
av delarna. Bestämmelserna i Horisont 
2020 om genomförandet tillämpas fullt ut i 
detta särskilda program, inklusive dem som 
avser etiska principer. Tillgång till 
information och kommunikationsåtgärder 
gällande Horisont 2020, inbegripet 
kommunikation avseende projekt som 
stöds och resultat, kräver att information 
är tillgänglig för alla. Tillgängliga format 
omfattar, men är inte begränsade till, 
stortryck, punktskrift, lättläst text, uppläst 
text, video och elektroniskt format.

Or. en

Ändringsförslag 54
Julie Girling

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att upprätthålla och öka EU:s 
industriella ledarskap finns det ett akut 
behov av att stimulera den privata sektorns 
investeringar i forskning, utveckling och 
innovation, främja forskning och 
innovation med en affärsdriven dagordning 

(8) För att upprätthålla och öka EU:s 
industriella ledarskap finns det ett akut 
behov av att stimulera den privata sektorns 
investeringar i forskning, utveckling och 
innovation, främja forskning och 
innovation med en affärsdriven dagordning 
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och påskynda utvecklingen av ny teknik 
som kommer att ligga till grund för 
framtida verksamhet och ekonomisk 
tillväxt. Inom avsnitt II, ”Industriellt 
ledarskap”, bör man stödja investeringar i 
spetsforskning och innovation inom viktig 
möjliggörande teknik och annan industriell 
teknik, underlätta tillgången till 
riskfinansiering för innovativa företag och 
projekt och ge unionen ett brett stöd för 
innovation i små och medelstora företag.

och påskynda utvecklingen av ny teknik 
som kommer att ligga till grund för 
framtida verksamhet och ekonomisk 
tillväxt. Inom avsnitt II, ”Industriellt 
ledarskap”, bör man stödja investeringar i 
forskning och innovation av hög kvalitet 
inom viktig möjliggörande teknik och 
annan industriell teknik, underlätta 
tillgången till riskfinansiering för 
innovativa företag och projekt och ge 
unionen ett brett stöd för innovation i små 
och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att upprätthålla och öka EU:s 
industriella ledarskap finns det ett akut 
behov av att stimulera den privata sektorns 
investeringar i forskning, utveckling och 
innovation, främja forskning och 
innovation med en affärsdriven dagordning 
och påskynda utvecklingen av ny teknik 
som kommer att ligga till grund för 
framtida verksamhet och ekonomisk 
tillväxt. Inom avsnitt II, ”Industriellt 
ledarskap”, bör man stödja investeringar i 
spetsforskning och innovation inom viktig 
möjliggörande teknik och annan industriell 
teknik, underlätta tillgången till 
riskfinansiering för innovativa företag och 
projekt och ge unionen ett brett stöd för 
innovation i små och medelstora företag.

(8) För att upprätthålla och öka EU:s 
industriella ledarskap, i synnerhet 
avseende miljövänlig industri, finns det ett 
akut behov av att stimulera den privata 
sektorns investeringar i forskning,
utveckling och innovation, främja 
forskning och innovation med en 
affärsdriven dagordning och påskynda 
utvecklingen av ny teknik som kommer att 
ligga till grund för framtida verksamhet 
och ekonomisk tillväxt. Inom avsnitt II, 
”Industriellt ledarskap”, bör man stödja 
investeringar i spetsforskning och 
innovation inom viktig möjliggörande 
teknik och annan industriell teknik, i 
synnerhet miljövänlig teknik, underlätta 
tillgången till riskfinansiering för 
innovativa företag och projekt och ge 
unionen ett brett stöd för innovation i små 
och medelstora företag.

Or. lt
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Ändringsförslag 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Avsnitt III, ”Samhälleliga 
utmaningar” syftar till att skapa effektivare 
forskning och innovation för att klara av 
viktiga samhälleliga utmaningar genom att 
stödja excellent forsknings- och 
innovationsverksamhet. Denna verksamhet 
bör genomföras med hjälp av ett 
utmaningsbaserat förhållningssätt där man 
samlar resurser och kunskap från olika 
områden, teknologier och discipliner. 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning utgör en viktig del när det gäller 
att bemöta alla typer av utmaningar. 
Verksamheten bör omfatta hela skalan av 
forskning och innovation med fokus på 
innovativ verksamhet såsom pilotprojekt, 
demonstration, provbänkar och stöd för 
offentlig upphandling, 
standardförberedande forskning och 
normgivning, samt upptagningen på 
marknaden av innovationer. Verksamheten 
bör direkt stödja motsvarande 
sektorspolitiska befogenheter på 
unionsnivå. Alla utmaningar bör bidra till 
det övergripande målet att uppnå hållbar 
utveckling.

(11) Avsnitt III, ”Samhälleliga 
utmaningar” syftar till att skapa effektivare 
forskning och innovation för att klara av 
viktiga samhälleliga utmaningar genom att 
stödja excellent forsknings- och 
innovationsverksamhet. Denna verksamhet 
bör genomföras med hjälp av ett 
utmaningsbaserat förhållningssätt där man 
samlar resurser och kunskap från olika 
områden, teknologier och discipliner. 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning utgör en viktig del när det gäller 
att bemöta alla typer av utmaningar. 
Verksamheten bör omfatta hela skalan av 
forskning och innovation med fokus på 
innovativ verksamhet såsom pilotprojekt, 
demonstration, provbänkar och stöd för 
offentlig upphandling, 
standardförberedande forskning och 
normgivning, samt upptagningen på 
marknaden av innovationer. Verksamheten 
bör direkt stödja motsvarande 
sektorspolitiska befogenheter på 
unionsnivå. Alla utmaningar bör bidra till 
det övergripande målet att uppnå hållbar 
utveckling och till utvecklingen av säkra 
och innovativa samhällen.

Or. lt

Ändringsförslag 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det särskilda programmet bör 
komplettera de verksamheter som 
genomförs i medlemsstaterna och andra 
unionsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
framför allt med åtgärder inom områdena 
sammanhållning, jordbruk och 
landsbygdsutveckling, yrkesutbildning, 
industri, folkhälsa, konsumentskydd, 
sysselsättning och socialpolitik, energi, 
transport, miljö, klimatåtgärder, säkerhet, 
fiske- och havsfrågor, 
utvecklingssamarbete samt utvidgning och 
grannskapspolitik.

(15) Det särskilda programmet bör 
komplettera de verksamheter som 
genomförs i medlemsstaterna och andra 
unionsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
framför allt med åtgärder inom områdena 
sammanhållning, jordbruk och 
landsbygdsutveckling, yrkesutbildning, 
industri, folkhälsa, konsumentskydd, 
sysselsättning och socialpolitik, energi, 
transport, miljö, klimatåtgärder, säkerhet, 
fiske- och havsfrågor, 
utvecklingssamarbete samt utvidgning och 
grannskapspolitik. För att främja 
innovation och forskning bör man 
uppmuntra till synergieffekter mellan 
dessa politikområden, eftersom 
erfarenheter visar att samhälleliga 
problem i vissa fall endast kan lösas med 
komplexa och integrerade lösningar.

Or. lt

Ändringsförslag 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2 – led c – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Kunskapsbaserad vetenskap och teknik. 
Biovetenskaper, hälsa, geovetenskap, 
miljö, naturresurser och 
livsmedelssäkerhet.

Or. en
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Ändringsförslag 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2 – led c – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Sociala, ekonomiska och humaniora. 
Demografiska utmaningar, utbildning, 
territoriella frågor, förvaltning, kultur, 
digitalt innehåll, humaniora, kulturarv 
och immateriella kunskapsområden.

Or. en

Ändringsförslag 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Stärka kunskapsöverföringen från 
forskning och innovation till alla 
utbildningsnivåer.

Or. en

Ändringsförslag 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del III om samhälleliga utmaningar syftar 
till att bidra till prioriteringen 
"Samhälleliga utmaningar" som fastställs i 
artikel 5.2 c i förordning (EU) nr XX/2012 
(Horisont 2020) genom verksamhet inom 
forskning, teknisk utveckling, 

Del III om samhälleliga utmaningar syftar 
till att bidra till prioriteringen 
"Samhälleliga utmaningar" som fastställs i 
artikel 5.2 c i förordning (EU) nr XX/2012 
(Horisont 2020) genom verksamhet inom 
forskning, teknisk utveckling, 
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demonstration och innovation som bidrar 
till följande särskilda mål:

demonstration och innovation samt 
relaterade socioekonomiska frågor som 
bidrar till följande särskilda mål:

Or. en

Ändringsförslag 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förbättra den livslånga hälsan och 
välbefinnandet.

(a) Förbättra den livslånga hälsan och 
välbefinnandet samt förbättra lösningar 
för den åldrande befolkningens 
självständighet.

Or. en

Ändringsförslag 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) 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.

(e) Skapa en resurseffektiv och klimattålig 
ekonomi, klimatförändringarnas 
påverkan i övergången av ekosystemets 
struktur och en hållbar försörjning av 
råvaror för att tillgodose behoven hos en 
växande global befolkning inom de 
hållbara begränsningarna för jordens 
naturresurser.

Or. en
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Ändringsförslag 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Anpassa sig till 
klimatförändringarnas utmaningar med 
negativ påverkan på vattencykeln, 
minskad biologisk mångfald och 
förvaltning av naturtillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Främja en sammanhängande 
förbindelse mellan stads- och 
landsbygdsområden för att förbättra 
miljömässig hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 66
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Fastställa behov och prioriteringar 
för forskningen som är socialt relevanta 
genom att upprätta plattformar för dialog 
mellan det civila samhället och forskare 
och säkerställa det civila samhällets 
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deltagande i fastställandet, 
genomförandet och utvärderingen av 
forskningsprogram enligt samhälleliga 
utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) Främja samhällets och 
institutionernas anpassning till 
forskningsresultat och innovation, 
demografiska förändringar och 
klimatförändringar samt andra 
samhälleliga problem.

Or. en

Ändringsförslag 68
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) Ta del av mångfalden av kunskap 
inom samhället och bidra till social 
innovation genom deltagande 
forskningsstrategier.

Or. en

Ändringsförslag 69
Oreste Rossi
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Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel 6.1 i förordning
(EU) nr XX/2012 (Horisont 2020) ska 
finansieringsramen för genomförandet av 
det särskilda programmet uppgå till 
86 198 miljoner euro.

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av det särskilda programmet 
överensstämmer med artikel 6.1 i 
förordning (EU) nr XX/2012 (Horisont 
2020).

Or. it

Ändringsförslag 70
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Högst 6 procent av de belopp som avses 
i artikel 6.2 i förordning (EU) nr XX/2012 
(Horisont 2020) för delarna I, II och III i 
det särskilda programmet får avsättas till 
kommissionens administrativa utgifter

3. Högst 3 procent av de belopp som avses 
i artikel 6.2 i förordning (EU) nr XX/2012 
(Horisont 2020) för delarna I, II och III i 
det särskilda programmet får avsättas till 
kommissionens administrativa utgifter

Or. it

Motivering

Minskning av de administrativa kostnaderna till förmån för en större andel resurser till 
uppnåendet av de mål som specificeras i ramprogrammet.

Ändringsförslag 71
Chris Davies

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I arbetsprogrammen för genomförandet 
av delarna I, II och III som avses i 

6. I arbetsprogrammen för genomförandet 
av delarna I, II och III som avses i 
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punkterna a, b och c i artikel 2.2 ska man 
ange de eftersträvade målen, de förväntade 
resultaten, metoden för genomförande och 
deras totala belopp, i förekommande fall 
inbegripet preliminära uppgifter om 
beloppen för klimatrelaterade utgifter. De 
ska också innehålla en beskrivning av de 
åtgärder som ska finansieras, en uppgift om 
de belopp som anslagits för varje åtgärd, en 
vägledande tidsplan samt en flerårig 
strategi och strategiska riktlinjer för de 
efterföljande åren av genomförande. För 
bidragen ska de innehålla prioriteringar, 
väsentliga utvärderingskriterier och 
maximal medfinansieringsgrad. De ska 
möjliggöra bottom-up-strategier som syftar 
till att uppfylla målen på innovativa sätt.

punkterna a, b och c i artikel 2.2 ska man 
ange de eftersträvade målen, de förväntade 
resultaten, metoden för genomförande och 
deras totala belopp, i förekommande fall 
inbegripet preliminära uppgifter om 
beloppen för klimatrelaterade utgifter. De 
ska också innehålla en beskrivning av de 
åtgärder som ska finansieras, en uppgift om 
de belopp som anslagits för varje åtgärd, en 
vägledande tidsplan samt en flerårig 
strategi och strategiska riktlinjer för de 
efterföljande åren av genomförande. För 
bidragen ska de innehålla prioriteringar, 
väsentliga utvärderingskriterier och 
maximal medfinansieringsgrad. De ska 
möjliggöra för lämpliga strategiska top-
down samt bottom-up-strategier som syftar 
till att uppfylla målen på innovativa sätt.

Or. en

Motivering

Ett fritt samordnat bottom-up-synsätt är lämpligt för en del forskningsområden, medan andra 
kräver helhetstänkande, strategiskt tänkande och en tät top-down-samordning. Den ökade 
betoningen i Horisont 2020 på biologiska system och liknande forskningsstrategier kräver att 
bestämmelser för top-down-regelverket fastställs.

Ändringsförslag 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Instrumenten för samband mellan 
forskning, innovation och 
strukturfonderna bör genomföras genom 
programmen ”Kunskapsregioner” och 
”Smart specialisering”. Båda 
instrumenten bör finnas inom det 
europeiska forskningsområdet för att 
skapa objektiva indikatorer för nå 
framgång.
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Or. en

Ändringsförslag 73
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden ska utses av kommissionen 
genom ett rekryteringsförfarande med en 
särskild urvalskommitté, och 
mandatperioden ska vara begränsad till 
fyra år som kan förlängas en gång. 
Rekryteringsförfarandet och den utvalda 
kandidaten ska ha det vetenskapliga rådets 
godkännande.

Ordföranden ska utses av kommissionen 
genom ett rekryteringsförfarande med en 
särskild urvalskommitté, och 
mandatperioden ska vara begränsad till 
fyra år som kan förlängas en gång. 
Rekryteringsförfarandet och den utvalda 
kandidaten ska ha det vetenskapliga rådets 
godkännande. Före slutförandet av 
förfarandet ska kommissionen lämna in 
en rapport till Europaparlamentet och 
rådet, vilka har rätt att yttra sig om den 
utvalda kandidaten. 

Or. it

Motivering

För att säkerställa ett öppet förfarande för utnämningen av ordföranden för EFR.

Ändringsförslag 74
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden ska samtidigt vara ordförande 
i vetenskapliga rådet och stå för dess 
ledning och dess kontakter med den 
tillhörande genomförandestrukturen, samt 
representera rådet i forskningsvärlden.

Ordföranden ska samtidigt vara ordförande 
i vetenskapliga rådet, stå för dess ledning 
och dess kontakter med den tillhörande 
genomförandestrukturen, vara ansvarig för 
dess verksamhet inför kommissionen samt 
representera rådet i forskningsvärlden.

Or. it
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Ändringsförslag 75
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det vetenskapliga rådet ska bestå av 
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 
med högsta renommé och lämplig 
sakkunskap vilka representerar ett stort 
antal forskningsområden och agerar i 
egenskap av individer, oberoende gentemot 
utomstående intressen.

1. Det vetenskapliga rådet ska bestå av 
högst sex medlemmar som väljs bland 
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 
med högsta renommé och lämplig 
sakkunskap vilka representerar ett stort 
antal forskningsområden och agerar i 
egenskap av individer, oberoende gentemot 
utomstående intressen.

Or. it

Ändringsförslag 76
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utse det vetenskapliga 
rådets ledamöter enligt ett oberoende och 
öppet urvalsförfarande som 
överenskommits med det vetenskapliga 
rådet och inbegriper samråd med 
forskarsamhället och en rapport till
Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska utse det vetenskapliga 
rådets ledamöter enligt ett oberoende och 
öppet urvalsförfarande som 
överenskommits med 
forskningskommittén i enlighet med 
artikel 6.3 och inbegriper samråd med 
forskarsamhället, Europaparlamentet och 
rådet.

Or. it

Motivering

För att säkerställa ett öppnare förfarande för utnämningen av medlemmarna av det 
vetenskapliga rådet.
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Ändringsförslag 77
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Beslut nr 2007/134/EG upphör att 
gälla.

Or. it

Motivering

I enlighet med artikel 6.1.

Ändringsförslag 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De största samhällsutmaningarna är inte 
abstrakta, de har en territoriell dimension. 
Eftersom stadsområden är förenade med 
viktiga frågeställningar som berör 
kreativitet, innovation och sociala och 
ekonomiska konsekvenser måste det tas 
särskild hänsyn till den urbana och 
territoriella dimensionen.

Or. en

Ändringsförslag 79
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 18 i Horisont 2020 
ska de riktade åtgärder som avses i det 
särskilda målet ”Innovation inom små och 
medelstora företag” tillämpas inom ramen 
för det särskilda målet ”Ledarskap i 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och del III, ”Samhälleliga utmaningar”. 
Denna integrerade strategi förväntas leda 
till att cirka 15 procent av deras 
sammanlagda budgetar går till små och 
medelstora företag.

I enlighet med artikel 18 i Horisont 2020 
ska de riktade åtgärder som avses i det 
särskilda målet ”Innovation inom små och 
medelstora företag” tillämpas inom ramen 
för det särskilda målet ”Ledarskap i 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och del III, ”Samhälleliga utmaningar”. 
Denna integrerade strategi kommer att leda 
till att cirka 30 procent av deras 
sammanlagda budgetar går till små och 
medelstora företag.

Or. it

Motivering

För att uppnå det särskilda målet ”Ledarskap i möjliggörande teknik och industriteknik” är 
det strategiskt viktigt att uppmuntra små och medelstora företags deltagande i 
ramprogrammet i mycket större utsträckning än vad kommissionen föreslår.

Ändringsförslag 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – punkt 1.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 
tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
slutanvändare, medborgare, det civila 
samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 
tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
slutanvändare, medborgare, det civila 
samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
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ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier.

ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier. För att förenkla tillgången 
till information och utveckla ett 
instrument för all information som 
efterfrågas av forskarsamhället och, med 
hänsyn till behovet om öppenhet, bör 
Cordis som digitalt instrument ses över 
och reformeras på ett tydligare och 
flexiblare sätt.

Or. en

Ändringsförslag 81
Chris Davies

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kommer man att genomföra en 
rad riktade åtgärder med en strategi för 
internationellt samarbete på grundval av 
gemensamt intresse och ömsesidig nytta 
samt främja samordning och synergier med 
medlemsstaternas verksamheter. Detta 
kommer att inbegripa en mekanism för att 
stödja gemensamma samtal och 
möjligheten till medfinansieringsprogram 
tillsammans med tredjeländer eller 
internationella organisationer.

Dessutom kommer man att genomföra en 
rad riktade åtgärder med en 
top-down-strategi för internationellt 
samarbete på grundval av gemensamt 
intresse och ömsesidig nytta samt främja 
samordning och synergier med 
medlemsstaternas verksamheter. Detta 
kommer att inbegripa en mekanism för att 
stödja gemensamma samtal och 
möjligheten till medfinansieringsprogram 
tillsammans med tredjeländer eller 
internationella organisationer.

Or. en

Motivering

Ett fritt samordnat bottom-up-synsätt är lämpligt för en del forskningsområden, medan andra 
kräver helhetstänkande, strategiskt tänkande och en tät top-down-samordning. Den ökade 
betoningen i Horisont 2020 på biologiska system och liknande forskningsstrategier kräver att 
bestämmelser för top-down-regelverket fastställs.
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Ändringsförslag 82
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området e-
hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, avancerade material för lätta 
fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 
att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området e-
hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, mer förutsägande verktyg 
för säkerhetstestning av relevans för 
människan, riskbedömning och 
hälsoforskning, avancerade material för 
lätta fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 
att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

Or. en

Ändringsförslag 83
Julie Girling

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 3 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området e-
hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, avancerade material för lätta 
fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 
att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området e-
hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, växtbaserad genteknik,
avancerade material för lätta fordon eller 
utveckling av biobaserade industriella 
processer och produkter. Kraftfulla 
synergieffekter kommer därför att kunna 
skapas mellan samhälleliga utmaningar och 
utveckling av generisk möjliggörande och 
industriell teknik. Detta kommer särskilt att 
beaktas vid utvecklingen av fleråriga 
strategier och prioriteringar för vart och ett 
av dessa särskilda mål. Det kommer att 
kräva att intressenter som företräder de 
olika perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

Or. en

Ändringsförslag 84
Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
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genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området e-
hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, avancerade material för lätta 
fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 
att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området e-
hälsa, smarta nät, energilagring, smarta 
transportsystem, integrering av 
klimatåtgärder, nanomedicin, avancerade 
material för lätta fordon eller utveckling av 
biobaserade industriella processer och 
produkter. Kraftfulla synergieffekter 
kommer därför att kunna skapas mellan 
samhälleliga utmaningar och utveckling av 
generisk möjliggörande och industriell 
teknik. Detta kommer särskilt att beaktas 
vid utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

Or. en

Ändringsförslag 85
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området e-
hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, avancerade material för lätta 
fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området e-
hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, avancerade material för lätta 
fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 
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att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven, inklusive det civila 
samhällets organisationer, är fullt 
delaktiga i formuleringen av relevanta 
forskningsfrågor samt i genomförandet, 
och i många fall kommer det också att 
kräva åtgärder som sammanför finansiering 
från möjliggörande och industriell teknik 
och de samhälleliga aktuella utmaningar 
som berörs.

Or. en

Ändringsförslag 86
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Bilaga 1 – led 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare offentlig-offentliga och 
offentlig-privata partnerskap kan inledas 
inom ramen för Horisont 2020 om de 
uppfyller de fastställda kriterierna. Detta 
kan omfatta partnerskap för informations-
och kommunikationsteknik inom fotonik 
och robotteknik, hållbara processindustrier, 
biobaserade industrier och säkerhetsteknik 
för maritim gränsövervakning.

Ytterligare offentlig-offentliga och 
offentlig-privata partnerskap kan inledas 
inom ramen för Horisont 2020 om de 
uppfyller de fastställda kriterierna. Detta 
kan omfatta partnerskap för informations-
och kommunikationsteknik inom fotonik 
och robotteknik, hållbara processindustrier, 
biobaserade industrier, utrustning för 
telemedicin och hembehandling och 
säkerhetsteknik för maritim 
gränsövervakning.

Or. sl

Ändringsförslag 87
Oreste Rossi
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del I – punkt 1.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det vetenskapliga rådets ledamöter ska 
kompenseras för de uppgifter de utför 
genom honorar och i förekommande fall 
ersättning för resor och uppehälle.

Det vetenskapliga rådets ledamöter ska 
kompenseras för de uppgifter de utför 
genom honorar och i förekommande fall
50 procent i ersättning för styrkta 
kostnader för resor och uppehälle.

Or. it

Motivering

Det är lämpligt att fastställa ett ersättningstak för kostnader för resor och uppehälle i syfte att 
undvika missbruk och slöseri med resurser.

Ändringsförslag 88
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del I – punkt 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden i EFR kommer att vara bosatt 
i Bryssel under utnämningens varaktighet
och ägna den största delen av sin tid1 åt 
EFR:s angelägenheter. Ordföranden 
avlönas på en nivå som motsvarar 
kommissionens högsta ledning.

Ordföranden i EFR kommer att vara bosatt 
i Bryssel under utnämningens varaktighet. 
Ordföranden avlönas på en nivå som 
motsvarar kommissionens högsta ledning.

Or. it

Ändringsförslag 89
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del I – punkt 1.1 – stycke 6

                                               
1 I princip minst 80 %
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det vetenskapliga rådet ska bland sina 
medlemmar välja tre vice ordföranden, 
som ska bistå ordföranden i dennes 
representation och organisationen av 
dennes arbete. De vice ordförandena får 
också benämnas vice ordförande för 
Europeiska forskningsrådet.

Det vetenskapliga rådet ska bland sina 
medlemmar välja en vice ordförande, som 
ska bistå ordföranden i dennes 
representation och organisationen av 
dennes arbete. Den vice ordföranden får 
benämnas vice ordförande för Europeiska 
forskningsrådet.

Or. it

Ändringsförslag 90
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del I – punkt 1.1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tre vice ordförandena kommer att 
tillhandahållas stöd för att säkerställa att 
de får lämpligt lokalt administrativt 
bistånd vid sina heminstitutioner.

utgår

Or. it

Motivering

Med tanke på risken för slöseri med resurser är det olämpligt att fördubbla de byråkratiska 
strukturerna.

Ändringsförslag 91
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del I – punkt 1.1 – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR:s ordförande och ledamöterna av det 
vetenskapliga rådet har exklusivt mandat 
och arbetar heltid.

Or. it
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Motivering

För att säkerställa ett öppet och oberoende EFR är det lämpligt att fastställa vilka krav som 
följer med utförandet av arbetsuppdraget.

Ändringsförslag 92
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del I – punkt 1.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningen av EFR kommer att skötas 
av personal som har anställts särskilt för 
detta ändamål, vid behov innefattar detta
tjänstemän från EU-institutionerna, och 
kommer endast att omfatta de faktiska 
administrativa behoven för att garantera 
den stabilitet och kontinuitet som krävs för 
en effektiv administration.

Förvaltningen av EFR kommer att skötas 
av tjänstemän från EU-institutionerna som 
redan är i tjänst, och kommer endast att 
omfatta de faktiska administrativa behoven 
för att garantera den stabilitet och 
kontinuitet som krävs för en effektiv 
administration.

Or. it

Motivering

För att undvika slöseri med resurser är det lämpligt att förvaltningen sköts genom 
rationalisering och anlitande av de mänskliga resurser som redan är i tjänst vid EU-
institutionerna. 

Ändringsförslag 93
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del I – punkt 1.3 – stycke 1 � punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regelbundet informera programkommittén 
om genomförandet av EFR:s verksamheter.

Regelbundet informera programkommittén, 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av EFR:s verksamheter.

Or. it

Motivering

Säkerställa större öppenhet och bättre övervakning av ERF:s verksamhet.
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Ändringsförslag 94
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsinitiativ inom denna utmaning 
är storskaliga, vetenskapsdrivna, 
sektorsövergripande och uppbyggda kring 
ett enande visionärt mål. De tacklar stora 
vetenskapliga och tekniska utmaningar 
som kräver samarbete mellan flera 
discipliner, grupper och program. De 
vetenskapliga framstegen bör tillhandahålla 
en stark och bred grund för framtida 
teknisk innovation och ekonomiskt 
utnyttjande, liksom nya fördelar för 
samhället. Deras övergripande natur och 
storlek innebär att de endast kan realiseras 
genom federala och ihållande insatser (med 
en varaktighet på runt 10 år).

Forskningsinitiativ inom denna utmaning 
är storskaliga, vetenskapsdrivna, 
sektorsövergripande och uppbyggda kring 
ett enande visionärt mål. De tacklar stora 
vetenskapliga och tekniska utmaningar 
som kräver samarbete mellan flera 
discipliner, grupper och program och ofta 
ett paradigmskifte för 
forskningsstrategier. De vetenskapliga 
framstegen bör tillhandahålla en stark och 
bred grund för framtida teknisk innovation 
och ekonomiskt utnyttjande, liksom nya 
fördelar för samhället. Deras övergripande 
natur och storlek innebär att de endast kan 
realiseras genom federala och ihållande 
insatser (med en varaktighet på runt 10 år).

Or. en

Ändringsförslag 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del II – punkt 1 – stycke 2

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 tillverkningssystem. I 
många innovativa produkter ingår flera av 
dessa tekniker samtidigt, som enskilda eller 
integrerade delar. Emedan varje enskild 
teknik möjliggör tekniskt nyskapande, kan 
den samlade nyttan av kombinationen av 

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. I många innovativa 
produkter ingår flera av dessa tekniker 
samtidigt, som enskilda eller integrerade 
delar. Emedan varje enskild teknik 
möjliggör tekniskt nyskapande, kan den 
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ett antal möjliggörande tekniker dessutom 
leda till stora tekniska framsteg. 
Utnyttjande av tvärvetenskaplig viktig 
möjliggörande teknik ökar produkternas 
konkurrenskraft och genomslagskraft. De 
otaliga möjligheterna till samverkan mellan 
dessa tekniker kommer därför att utnyttjas 
genom att särskilt stöd ges till storskaliga 
pilot- och demonstrationsprojekt.

samlade nyttan av kombinationen av ett 
antal möjliggörande tekniker dessutom 
leda till stora tekniska framsteg. 
Utnyttjande av tvärvetenskaplig viktig
möjliggörande teknik ökar produkternas 
konkurrenskraft och genomslagskraft. De 
otaliga möjligheterna till samverkan mellan 
dessa tekniker kommer därför att utnyttjas 
genom att särskilt stöd ges till storskaliga 
pilot- och demonstrationsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 96
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del II – punkt 1 – stycke 9 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ytterligare utveckla och tillämpa mer 
förutsägande verktyg för 
säkerhetstestning av relevans för 
människan, samt riskbedömning och 
hälsoforskning,

Or. en

Ändringsförslag 97
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del II – punkt 1.1 – punkt 1.1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att upprätthålla och förstärka det 
europeiska ledarskapet inom teknik som är 
relaterad till intelligenta integrerade 
komponenter och system. Det innefattar 
även mikro-, nano- och biosystem, 
organisk elektronik, integrering över stora 
ytor, grundläggande teknik för Sakernas 

Målet är att upprätthålla och förstärka det 
europeiska ledarskapet inom teknik som är 
relaterad till intelligenta integrerade 
komponenter och system. Det innefattar 
även mikro-, nano- och biosystem, verktyg 
för high-throughput in-vitro, 
”human-on-a-chip”, virtuella organ och 
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Internet inklusive plattformar som ger stöd 
för leverans av avancerade tjänster, smarta 
integrerade system, system av system och 
teknik för komplexa system.

annan tillämpning av datoriserad 
systembiologi, organisk elektronik, 
integrering över stora ytor, grundläggande 
teknik för Sakernas Internet inklusive 
plattformar som ger stöd för leverans av 
avancerade tjänster, smarta integrerade 
system, system av system och teknik för 
komplexa system.

Or. en

Ändringsförslag 98
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del II – punkt 1.4 – punkt 1.4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att lägga grunden för europeisk 
industri så att de kan hålla sig kvar i 
teknikutvecklingens frontlinje, även på 
medellång och lång sikt. Det innebär att 
man utvecklar nya redskap såsom 
syntesbiologi, bioinformatik, systembiologi 
och drar fördel av konvergensen med 
annan möjliggörande teknik, såsom 
nanoteknik (till exempel bionanoteknik) 
och IKT (till exempel bioelektronik). 
Dessa och andra spjutspetsdiscipliner bör 
omfattas av lämpliga åtgärder i form av 
forskning och utveckling för att möjliggöra 
överföring och realisering av nya 
tillämpningar (system för 
läkemedelstillförsel, biosensorer, biochip 
osv.) på ett effektivt sätt.

Målet är att lägga grunden för europeisk 
industri så att de kan hålla sig kvar i 
teknikutvecklingens frontlinje, även på 
medellång och lång sikt. Det innebär att 
man utvecklar nya redskap såsom 
syntesbiologi, bioinformatik, systembiologi 
och drar fördel av konvergensen med 
annan möjliggörande teknik, såsom 
nanoteknik (till exempel bionanoteknik) 
och IKT (till exempel bioelektronik). 
Dessa och andra spjutspetsdiscipliner bör 
omfattas av lämpliga åtgärder i form av 
forskning och utveckling för att möjliggöra 
överföring och realisering av nya 
tillämpningar (system för 
läkemedelstillförsel, biosensorer, biochip 
osv.) och verktyg såsom experiment- och 
beräkningsmetoder utgående från 
människans biologi för att säkerställa 
säkrare konsumentprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 99
Julie Girling
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del II – punkt 1.4 – punkt 1.4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att lägga grunden för europeisk 
industri så att de kan hålla sig kvar i 
teknikutvecklingens frontlinje, även på 
medellång och lång sikt. Det innebär att 
man utvecklar nya redskap såsom 
syntesbiologi, bioinformatik, systembiologi 
och drar fördel av konvergensen med 
annan möjliggörande teknik, såsom 
nanoteknik (till exempel bionanoteknik) 
och IKT (till exempel bioelektronik). 
Dessa och andra spjutspetsdiscipliner bör 
omfattas av lämpliga åtgärder i form av 
forskning och utveckling för att möjliggöra 
överföring och realisering av nya 
tillämpningar (system för 
läkemedelstillförsel, biosensorer, biochip 
osv.) på ett effektivt sätt.

Målet är att lägga grunden för europeisk 
industri så att de kan hålla sig kvar i 
teknikutvecklingens frontlinje, även på 
medellång och lång sikt. Det innebär att 
man utvecklar nya redskap såsom 
syntesbiologi, bioinformatik, systembiologi 
och drar fördel av konvergensen med 
annan möjliggörande teknik, såsom 
nanoteknik (till exempel bionanoteknik), 
IKT (till exempel bioelektronik) samt växt-
och jordbruksbioteknik. Dessa och andra 
spjutspetsdiscipliner bör omfattas av 
lämpliga åtgärder i form av forskning och 
utveckling för att möjliggöra överföring 
och realisering av nya tillämpningar 
(system för läkemedelstillförsel, 
biosensorer, biochip, växtbaserad 
genteknik osv.) på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 100
Julie Girling

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del II – punkt 1.4 – punkt 1.4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målsättningen är dubbel: Dels att hjälpa 
europeiska industriföretag (till exempel 
inom områdena kemi, hälso- och sjukvård, 
gruvdrift, energi, pappersmassa och 
papper, textil, stärkelse och livsmedel) att
utveckla nya produkter och processer som 
uppfyller industrins och samhällets krav, 
samt konkurrenskraftiga och förbättrade 
bioteknikbaserade alternativ som ersätter 
vedertagna lösningar, dels att utnyttja 
bioteknikens potential att upptäcka, 

Målsättningen är dubbel: Dels att hjälpa 
europeiska industriföretag (till exempel 
inom områdena kemi, hälso- och sjukvård, 
gruvdrift, energi, pappersmassa och 
papper, textil, stärkelse, växtbaserad 
genteknik och livsmedel) att utveckla nya 
produkter och processer som uppfyller 
industrins och samhällets krav, samt 
konkurrenskraftiga och förbättrade 
bioteknikbaserade alternativ som ersätter 
vedertagna lösningar, dels att utnyttja 
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övervaka, förebygga och undanröja 
miljöförstöring. Den senare målsättningen 
omfattar forsknings- och 
innovationsprojekt om enzymatiska och 
metabola reaktionsvägar, utformning av 
bioprocesser, avancerad fermentering och 
upp- och nedströmsbearbetning som ger 
kännedom om mikrobiella samhällens 
dynamik. Den kommer också att omfatta 
utvecklingen av prototyper med vars hjälp 
man bedömer de utvecklade produkternas 
och processernas teknisk-ekonomiska 
genomförbarhet.

bioteknikens potential att upptäcka, 
övervaka, förebygga och undanröja 
miljöförstöring. Den senare målsättningen 
omfattar forsknings- och 
innovationsprojekt om enzymatiska och 
metabola reaktionsvägar, utformning av 
bioprocesser, avancerad fermentering och 
upp- och nedströmsbearbetning som ger 
kännedom om mikrobiella samhällens 
dynamik. Den kommer också att omfatta 
utvecklingen av prototyper med vars hjälp 
man bedömer de utvecklade produkternas 
och processernas teknisk-ekonomiska 
genomförbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del II – punkt 1.4 – punkt 1.4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målsättningen är dubbel: Dels att hjälpa 
europeiska industriföretag (till exempel 
inom områdena kemi, hälso- och sjukvård, 
gruvdrift, energi, pappersmassa och 
papper, textil, stärkelse och livsmedel) att 
utveckla nya produkter och processer som 
uppfyller industrins och samhällets krav, 
samt konkurrenskraftiga och förbättrade 
bioteknikbaserade alternativ som ersätter 
vedertagna lösningar, dels att utnyttja 
bioteknikens potential att upptäcka, 
övervaka, förebygga och undanröja 
miljöförstöring. Den senare målsättningen 
omfattar forsknings- och 
innovationsprojekt om enzymatiska och 
metabola reaktionsvägar, utformning av 
bioprocesser, avancerad fermentering och 
upp- och nedströmsbearbetning som ger 
kännedom om mikrobiella samhällens 
dynamik. Den kommer också att omfatta 
utvecklingen av prototyper med vars hjälp 

Målsättningen är dubbel: Dels att hjälpa 
europeiska industriföretag (till exempel 
inom områdena kemi, hälso- och sjukvård, 
gruvdrift, energi, pappersmassa och 
papper, textil, stärkelse, växtodling och
livsmedel) att utveckla nya produkter och 
processer som uppfyller jordbrukets, 
fiskets, industrins och samhällets krav, 
samt konkurrenskraftiga och förbättrade 
bioteknikbaserade alternativ som ersätter 
vedertagna lösningar och dessutom 
utnyttjar bioteknikens potential att 
upptäcka, övervaka, förebygga och 
undanröja miljöförstöring. Den senare 
målsättningen omfattar forsknings- och 
innovationsprojekt om enzymatiska och 
metabola reaktionsvägar, utformning av 
bioprocesser, avancerad fermentering och 
upp- och nedströmsbearbetning som ger 
kännedom om mikrobiella samhällens 
dynamik. Den kommer också att omfatta 
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man bedömer de utvecklade produkternas
och processernas teknisk-ekonomiska 
genomförbarhet.

utvecklingen av prototyper med vars hjälp 
man bedömer de utvecklade produkternas 
och processernas teknisk-ekonomiska 
genomförbarhet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att lägga till bioteknik för växtodling samt för jordbruk och vattenbruk.

Ändringsförslag 102
Julie Girling

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del II – punkt 1.4 – punkt 1.4.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att utveckla plattformsteknik (till 
exempel genomik, meta-genomik, 
proteomik och molekylära verktyg) för att 
uppnå ledande positioner och 
konkurrensfördelar inom flera olika 
ekonomiska branscher. Däri ingår aspekter 
såsom att stödja utvecklingen av 
bioresurser med optimerade egenskaper 
och tillämpningar som går utöver 
vedertagna lösningar, möjliggöra en hållbar 
utforskning, förståelse och exploatering av 
landbaserad och marin biologisk mångfald 
för nya tillämpningar, samt stödja 
utvecklingen av hälso- och 
sjukvårdslösningar baserade på bioteknik 
(till exempel diagnostik, biologiska 
produkter och bio-medicinteknisk 
utrustning).

Målet är att utveckla plattformsteknik (till 
exempel genomik, meta-genomik,
växtodling, jordbruk, proteomik och 
molekylära verktyg) för att uppnå ledande 
positioner och konkurrensfördelar inom 
flera olika ekonomiska branscher. Däri 
ingår aspekter såsom att stödja 
utvecklingen av bioresurser med 
optimerade egenskaper och tillämpningar 
som går utöver vedertagna lösningar, 
möjliggöra en hållbar utforskning, 
förståelse och exploatering av landbaserad 
och marin biologisk mångfald för nya 
tillämpningar, samt stödja utvecklingen av 
hälso- och sjukvårdslösningar baserade på 
bioteknik (till exempel diagnostik, 
biologiska produkter och 
bio-medicinteknisk utrustning).

Or. en

Ändringsförslag 103
Peter Liese
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Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.4 – punkt 1.4.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att utveckla plattformsteknik (till 
exempel genomik, meta-genomik, 
proteomik och molekylära verktyg) för att 
uppnå ledande positioner och 
konkurrensfördelar inom flera olika 
ekonomiska branscher.  Däri ingår aspekter 
såsom att stödja utvecklingen av 
bioresurser med optimerade egenskaper 
och tillämpningar som går utöver 
vedertagna lösningar, möjliggöra en hållbar 
utforskning, förståelse och exploatering av 
landbaserad och marin biologisk mångfald 
för nya tillämpningar, samt stödja 
utvecklingen av hälso- och 
sjukvårdslösningar baserade på bioteknik 
(till exempel diagnostik, biologiska 
produkter och bio-medicinteknisk 
utrustning).

Målet är att utveckla plattformsteknik (till 
exempel genomik, meta-genomik, 
proteomik och molekylära verktyg) för att 
uppnå ledande positioner och 
konkurrensfördelar inom flera olika 
ekonomiska branscher.  Däri ingår aspekter 
såsom att stödja utvecklingen av 
bioresurser med optimerade egenskaper 
och tillämpningar som går utöver 
vedertagna lösningar, möjliggöra en hållbar 
utforskning, förståelse och exploatering av 
landbaserad och marin biologisk mångfald 
för nya tillämpningar, samt stödja 
utvecklingen av hälso- och 
sjukvårdslösningar baserade på bioteknik 
(till exempel diagnostik, biologiska 
produkter och bio-medicinteknisk 
utrustning). Stöd till nya diagnostiska 
metoder kommer att prioriteras såvida en 
förebyggande åtgärd eller diagnostik 
antingen är tillgänglig för den berörda 
personen eller sannolikt kommer att 
utvecklas.

Or. de

Ändringsförslag 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del II – punkt 1.4 – punkt 1.4.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att utveckla plattformsteknik (till 
exempel genomik, meta-genomik, 
proteomik och molekylära verktyg) för att 
uppnå ledande positioner och 
konkurrensfördelar inom flera olika 
ekonomiska branscher. Däri ingår aspekter 
såsom att stödja utvecklingen av 
bioresurser med optimerade egenskaper 
och tillämpningar som går utöver 

Målet är att utveckla plattformsteknik (till 
exempel systembiologi, genomik, meta-
genomik, proteomik, fenomik och 
molekylära verktyg) för att uppnå ledande 
positioner och konkurrensfördelar inom 
flera olika ekonomiska branscher. Däri 
ingår aspekter såsom att stödja 
utvecklingen av bioresurser med 
optimerade egenskaper och tillämpningar 
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vedertagna lösningar, möjliggöra en hållbar 
utforskning, förståelse och exploatering av 
landbaserad och marin biologisk mångfald 
för nya tillämpningar, samt stödja 
utvecklingen av hälso- och 
sjukvårdslösningar baserade på bioteknik 
(till exempel diagnostik, biologiska 
produkter och bio-medicinteknisk 
utrustning).

som går utöver vedertagna lösningar, 
möjliggöra en hållbar utforskning, 
förståelse och exploatering av landbaserad 
och marin biologisk mångfald för nya 
tillämpningar, samt stödja utvecklingen av 
hälso- och sjukvårdslösningar baserade på 
bioteknik (till exempel farmaceutisk
diagnostik, biologiska produkter, bio-
medicinteknisk utrustning, hälsosammare 
växter och djur för näringsrik kost).

Or. en

Ändringsförslag 105
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1.5 – punkt 1.5.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minska energiförbrukning och
koldioxidutsläpp genom att utveckla och 
utnyttja hållbar byggnadsteknik, 
genomföra och reproducera åtgärder för att 
öka spridningen av energisnåla system och 
material till nya hus och hus som renoveras 
eller nyutrustas. Livscykelbedömningar 
och den ökade betydelsen av begrepp som 
bygg-förvalta-avyttra kommer att vara 
centrala när det gäller att lösa problemet 
med en övergång till nära 
nollenergibyggnader i Europa senast 2020 
och att realisera energisnåla distrikt genom 
engagemang med alla berörda aktörer.

Öka energieffektiviteten och minska
koldioxidutsläpp genom att utveckla och 
utnyttja hållbar byggnadsteknik, 
genomföra och reproducera åtgärder för att 
öka spridningen av energisnåla system och 
material till nya hus och hus som renoveras 
eller nyutrustas. Livscykelbedömningar 
och den ökade betydelsen av begrepp som 
bygg-förvalta-avyttra kommer att vara 
centrala när det gäller att lösa problemet 
med en övergång till nära 
nollenergibyggnader i Europa senast 2020 
och att realisera energisnåla distrikt genom 
engagemang med alla berörda aktörer.

Or. it

Ändringsförslag 106
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1.5 – punkt 1.5.3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öka konkurrenskraften hos 
processindustrier inom områdena kemi, 
pappersmassa och papper, glas, icke-
järnmetall och stål genom att drastiskt öka 
resurs- och energieffektiviteten och minska 
sådana industriverksamheters 
miljöpåverkan. Fokus kommer att ligga på 
att utveckla och utvärdera möjliggörande 
teknik för innovativa ämnen, material och 
tekniska lösningar för koldioxidsnåla 
produkter och mindre energikrävande 
processer och tjänster längs värdekedjan, 
liksom att använda ytterst koldioxidsnåla 
produktionstekniker och tekniker för att 
uppnå särskilda reduktioner av 
växthusgasutsläppsintensiteten.

Öka konkurrenskraften hos 
processindustrier inom områdena kemi, 
pappersmassa och papper, glas, icke-
järnmetall och stål genom att till rimliga 
kostnader drastiskt öka resurs- och 
energieffektiviteten och minska sådana 
industriverksamheters miljöpåverkan. 
Fokus kommer att ligga på att utveckla och 
utvärdera möjliggörande teknik för 
innovativa ämnen, material och tekniska 
lösningar för koldioxidsnåla produkter och 
mindre energikrävande processer och 
tjänster längs värdekedjan, liksom att 
använda ytterst koldioxidsnåla 
produktionstekniker och tekniker för att 
uppnå särskilda reduktioner av 
växthusgasutsläppsintensiteten.

Or. it

Ändringsförslag 107
Julie Girling

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del II – punkt 1.5 – punkt 1.5.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öka konkurrenskraften hos 
processindustrier inom områdena kemi, 
pappersmassa och papper, glas, icke-
järnmetall och stål genom att drastiskt öka 
resurs- och energieffektiviteten och minska 
sådana industriverksamheters 
miljöpåverkan. Fokus kommer att ligga på 
att utveckla och utvärdera möjliggörande 
teknik för innovativa ämnen, material och 
tekniska lösningar för koldioxidsnåla 
produkter och mindre energikrävande 
processer och tjänster längs värdekedjan, 
liksom att använda ytterst koldioxidsnåla 
produktionstekniker och tekniker för att 
uppnå särskilda reduktioner av 

Öka konkurrenskraften hos 
processindustrier inom områdena kemi, 
pappersmassa och papper, byggindustri,
glas, icke-järnmetall och stål genom att 
drastiskt öka resurs- och 
energieffektiviteten och minska sådana 
industriverksamheters miljöpåverkan. 
Fokus kommer att ligga på att utveckla och 
utvärdera möjliggörande teknik för 
innovativa ämnen, material och tekniska 
lösningar för koldioxidsnåla produkter och 
mindre energikrävande processer och 
tjänster längs värdekedjan, liksom att 
använda ytterst koldioxidsnåla 
produktionstekniker och tekniker för att 
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växthusgasutsläppsintensiteten. uppnå särskilda reduktioner av 
växthusgasutsläppsintensiteten.

Or. en

Ändringsförslag 108
Richard Seeber

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del II – punkt 1.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5a Miljöinnovation
1.5.1 Specifikt mål för miljöinnovation. 
Det specifika målet för miljöinnovation är 
att främja en innovativ europeisk industri 
och innovationssamhälle som är inriktat 
på att skapa nya produkter, processer och 
tjänster som bidrar till grön tillväxt och 
miljömässiga fördelar och som erkänns 
som världsledande. Målet är att höja 
resurseffektiviteten, minska de 
miljömässiga konsekvenserna, förhindra 
(vatten)förorening och/eller uppnå ett mer 
effektivt och ansvarsfullt användande av 
naturresurser.
1.5.2 Motivering och mervärde för 
unionen.
Industriellt ledarskap inom 
miljöinnovation kommer att leda till 
förbättrad miljöprestanda och 
motståndskraft för hela ekonomin och på 
samma gång vara kostnadseffektivt, bra 
för företagen och samhället, för både 
landsbygds- och stadsbefolkningen som 
helhet. Den globala marknaden (2020) för 
miljöindustrin växer snabbt och denna 
sektor växer redan snabbt inom EU. EU:s 
miljöindustrier är oftast världsledande. 
Horisont 2020 behöver bygga på detta. 
Miljöinnovation behöver genomsyra alla 
av ekonomins och samhällets sektorer, 
utgöra en grund för betydande 
konkurrensfördelar för Europa att möta 
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hållbarhetsutmaningen.  Därför är 
miljöinnovation en viktig form av
möjliggörande teknik. Miljöindustrin 
kännetecknas av ett stort antal små och 
medelstora företag. Dessa företag står för 
ungefär hälften av den totala 
arbetskraften. Därför måste små och 
medelstora företag i partnerskap med 
större industripartner anta en större roll 
för att genom innovation komma med nya 
tekniker och lösningar och genomföra 
dem. Innovationens viktigaste källor är i 
kontakten med miljöinnovationer och 
annan möjliggörande teknik såsom IKT 
(övervakning och användning av 
sensorer) och nanoteknik.
1.5.3. Huvuddragen för verksamheten. 
Miljöinnovation är en form av innovation 
som resulterar i eller siktar på betydande 
och påvisbara framsteg mot målet för 
hållbar utveckling genom att minska 
miljömässiga konsekvenser, uppnå 
motståndskraft mot miljöpåfrestningar 
eller uppnå ett mera effektivt och 
ansvarsfullt användande av 
naturtillgångar. Miljöinnovativ 
verksamhet inriktas på hållbara 
innovationer inom följande områden: a) 
Grön energiförsörjning b) 
Energieffektivitet c) Materialeffektivitet d) 
Grön rörlighet e) Vatten f) Avfall.

Or. en

Ändringsförslag 109
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del II – punkt 2.2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2. Egetkapitalinstrumentet (Berör inte den svenska versionen.)
(Ändring av språklig karaktär som gäller 
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den italienska versionen)

Or. it

Motivering

Termen ”equity” går att översätta till italienska.

Ändringsförslag 110
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del II – punkt 2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet ska också kunna investera i 
utvidgnings- och tillväxtstadiet 
tillsammans med getkapitalinstrumentet för 
tillväxt inom ramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (hit hör även 
investeringar i fondandelsfonder med en 
bred investeringsgrund och inbegripa såväl 
privata institutioner och strategiska 
investerare som nationella offentliga och 
halvoffentliga finansinstitut).  I det senare 
fallet ska investeringarna från 
egetkapitalinstrumentet i Horisont 2020 
inte överstiga 20 % av de sammanlagda 
EU-investeringarna utom vid 
flerstegsfonder där finansieringen från 
EGF och egetkapitalinstrumentet för 
forskning, utveckling och innovation 
tillhandahålls proportionellt, utgående från 
fonernas investeringspolitik. Liksom EGF 
ska egetkapitalinstrumentet undvika kapital 
avsett för förvärv eller ersättning för 
nedläggning av uppköpta företag. 
Kommissionen kan besluta att ändra 
20 %-tröskeln i ljuset av förändrade 
marknadsomständigheter.

Instrumentet ska också kunna investera i 
utvidgnings- och tillväxtstadiet 
tillsammans med getkapitalinstrumentet för 
tillväxt inom ramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (hit hör även 
investeringar i fondandelsfonder med en 
bred investeringsgrund och inbegripa såväl 
privata institutioner och strategiska 
investerare som nationella offentliga och 
halvoffentliga finansinstitut).  I det senare 
fallet ska investeringarna från 
egetkapitalinstrumentet i Horisont 2020 
inte överstiga 30 % av de sammanlagda 
EU-investeringarna utom vid 
flerstegsfonder där finansieringen från 
EGF och egetkapitalinstrumentet för 
forskning, utveckling och innovation 
tillhandahålls proportionellt, utgående från 
fonernas investeringspolitik. Liksom EGF 
ska egetkapitalinstrumentet undvika kapital 
avsett för förvärv eller ersättning för 
nedläggning av uppköpta företag. 
Kommissionen kan besluta att ändra 
30 %-tröskeln i ljuset av förändrade 
marknadsomständigheter.

Or. it
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Ändringsförslag 111
Edite Estrela

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – 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 
sjukdomsövervakning och -beredskap, och 
effektiva program för undersökning.

Effektivt främjande av hälsa, åtföljt av en 
solid faktabas, förebygger sjukdom, 
förbättrar välbefinnandet, minskar antalet 
funktionshinder, beroende och social 
exkludering 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 sjukdomsövervakning 
och -beredskap, och effektiva program för 
undersökning.

Or. en

Ändringsförslag 112
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – 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 
sjukdomsövervakning och -beredskap, och 
effektiva program för undersökning.

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 på molekylär nivå, effektiva 
förebyggande verktyg som vacciner, 
effektiv hälso- och sjukdomsövervakning 
och -beredskap, och effektiva program för 
undersökning.

Or. en
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Ändringsförslag 113
Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – 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 
sjukdomsövervakning och -beredskap, och 
effektiva program för undersökning.

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 bestämningsfaktorer för hälsa, 
forskning om primärt och sekundärt 
förebyggande, effektiva förebyggande 
verktyg som vacciner, effektiv hälso- och 
sjukdomsövervakning och -beredskap, och 
effektiva program för undersökning.

Or. en

Ändringsförslag 114
Christel Schaldemose

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1 – 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 
sjukdomsövervakning och -beredskap, och 
effektiva program för undersökning.

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, däribland fetma, som är en av de 
största orsakerna till många kroniska 
sjukdomar, effektiva förebyggande 
verktyg som vacciner, effektiv hälso- och 
sjukdomsövervakning och -beredskap, och
effektiva program för undersökning.

Or. da
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Ändringsförslag 115
Alda Sousa

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – led 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att arbetet med att förebygga, hantera, 
behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och funktionsnedsättningar 
ska bli framgångsrikt krävs en 
grundläggande förståelse för orsaker, 
processer och effekter, samt för de faktorer 
som bidrar till god hälsa och välfärd. 
Effektivt datautbyte och koppling av data 
till storskaliga kohortstudier är också 
essentiellt, liksom omsättning av 
forskningsresultat i kliniska tillämpningar, 
framför allt genom genomförande av 
kliniska prövningar.

För att arbetet med att förebygga,
diagnoserna, hantera, behandla och bota 
sjukdomar, funktionshinder och 
funktionsnedsättningar ska bli 
framgångsrikt krävs en grundläggande 
förståelse för orsaker, processer och 
effekter, samt för de faktorer som bidrar till 
god hälsa och välfärd. Effektiv
datainsamling och effektivt datautbyte och 
koppling av data till storskaliga 
kohortstudier är också essentiellt, liksom 
omsättning av forskningsresultat i kliniska 
tillämpningar i rätt tid, framför allt genom 
genomförande av kliniska prövningar, och 
genom stöd för medicinsk forskning med 
fokus på den postdiagnostiska 
sjukdomsfasen och för överbryggande 
forskning.

Or. pt

Ändringsförslag 116
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att arbetet med att förebygga, hantera, 
behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och funktionsnedsättningar 
ska bli framgångsrikt krävs en 
grundläggande förståelse för orsaker, 
processer och effekter, samt för de faktorer 
som bidrar till god hälsa och välfärd. 
Effektivt datautbyte och koppling av data 
till storskaliga kohortstudier är också 

För att arbetet med att förebygga, hantera, 
behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och funktionsnedsättningar 
ska bli framgångsrikt krävs en 
grundläggande förståelse för orsaker, 
processer (t.ex. molekylära vägar) och 
effekter, samt för de faktorer som bidrar till 
god hälsa och välfärd. Effektivt datautbyte 
och koppling av data till storskaliga 
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essentiellt, liksom omsättning av 
forskningsresultat i kliniska tillämpningar, 
framför allt genom genomförande av 
kliniska prövningar.

kohortstudier är också essentiellt, liksom 
omsättning av forskningsresultat i kliniska 
tillämpningar, framför allt genom 
genomförande av kliniska prövningar.

Or. en

Ändringsförslag 117
Christel Schaldemose

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att arbetet med att förebygga, hantera, 
behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och funktionsnedsättningar 
ska bli framgångsrikt krävs en 
grundläggande förståelse för orsaker, 
processer och effekter, samt för de faktorer 
som bidrar till god hälsa och välfärd. 
Effektivt datautbyte och koppling av data 
till storskaliga kohortstudier är också 
essentiellt, liksom omsättning av 
forskningsresultat i kliniska tillämpningar, 
framför allt genom genomförande av 
kliniska prövningar.

För att arbetet med att förebygga, hantera, 
behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och funktionsnedsättningar 
ska bli framgångsrikt krävs en 
grundläggande förståelse för orsaker, 
processer och effekter, samt för de faktorer 
som bidrar till god hälsa och välfärd. 
Effektivt datautbyte, standardiserad 
databehandling och koppling av data till 
storskaliga kohortstudier är också 
essentiellt, liksom omsättning av 
forskningsresultat i kliniska tillämpningar, 
framför allt genom genomförande av 
kliniska prövningar.

Or. da

Ändringsförslag 118
Julie Girling

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsklyftor inom området för 
infektionssjukdomar samt
fattigdomsrelaterade, sällsynta och 
försummade sjukdomar bör behandlas 
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genom forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 119
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Luckor i forskning kring 
infektionssjukdomar samt
fattigdomsrelaterade och försummade 
sjukdomar måste bemötas med 
forskningsverksamhet och innovativ 
verksamhet som utgår från patienternas 
behov. Genom att stödja innovativa 
globala partnerskap för att utveckla 
verktyg för att förebygga, diagnostisera 
och behandla sjukdomar samt 
telemedicinska verktyg, kan högkvalitativ 
vetenskap påskyndas och unionen kan ta 
hänsyn till sina globala åtaganden.

Or. sl

Ändringsförslag 120
Edite Estrela

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – 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. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 

En ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 



PE492.557v01-00 42/46 AM\905948SV.doc

SV

behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård och användning av 
tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala och mentala hälsa under längre tid.

behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård och användning av 
tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala, ekonomiska och mentala hälsa 
under längre tid.

Or. en

Ändringsförslag 121
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – 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. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra
beslutsfattandet inom förebyggande och 
behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård och användning av 
tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala och mentala hälsa under längre tid.

En ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att påskynda
beslutsfattandet och öka medvetenheten 
inom förebyggande och behandlande 
verksamhet för sjukdomar, för att 
identifiera och stödja spridningen av bästa 
praxis inom hälso- och sjukvård, samt för 
att stödja integrerad vård och användning 
av tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala och mentala hälsa under längre tid.

Or. sl

Ändringsförslag 122
Edite Estrela
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En djupare förståelse av 
bestämningsfaktorerna för hälsa krävs för 
att kunna påvisa vilka hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder som är 
effektiva, och bidrar också till utvecklingen 
av övergripande indikatorer för hälsa och 
välfärd inom EU. Såväl miljömässiga som 
beteendemässiga (inbegripet livsstil), 
socioekonomiska och genetiska faktorer, i 
bredast möjliga bemärkelse, ska studeras. 
Flera olika metoder ska användas, bland 
annat långsiktiga studier av kohorter och 
deras kopplingar till data från 
”omik-forskning”.

En djupare förståelse av 
bestämningsfaktorerna för hälsa krävs för 
att kunna påvisa vilka hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder som är 
effektiva, och bidrar också till utvecklingen 
av övergripande indikatorer för hälsa och 
välfärd inom EU. Såväl miljömässiga som 
beteendemässiga (inbegripet livsstil), 
socioekonomiska (inbegripet riskfaktorer i 
yrket) och genetiska faktorer, i bredast 
möjliga bemärkelse, ska studeras. Flera 
olika metoder ska användas, bland annat 
långsiktiga studier av kohorter och deras 
kopplingar till data från ”omik-forskning”.

Or. en

Ändringsförslag 123
Antonyia Parvanova

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En djupare förståelse av 
bestämningsfaktorerna för hälsa krävs för 
att kunna påvisa vilka hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder som är 
effektiva, och bidrar också till utvecklingen 
av övergripande indikatorer för hälsa och 
välfärd inom EU. Såväl miljömässiga som 
beteendemässiga (inbegripet livsstil), 
socioekonomiska och genetiska faktorer, i 
bredast möjliga bemärkelse, ska studeras. 
Flera olika metoder ska användas, bland 
annat långsiktiga studier av kohorter och 
deras kopplingar till data från 
”omik-forskning”.

En djupare förståelse av 
bestämningsfaktorerna för hälsa krävs för 
att kunna påvisa vilka hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder som är 
effektiva, och bidrar också till utvecklingen 
av övergripande indikatorer för hälsa och 
välfärd inom EU. Såväl miljömässiga som 
beteendemässiga (inbegripet livsstil), 
socioekonomiska och genetiska faktorer, i 
bredast möjliga bemärkelse, ska studeras
tillsammans med påverkan på kort och 
lång sikt och fördelar relaterade till 
insatser för folkhälsan. Flera olika 
metoder ska användas, bland annat 
långsiktiga studier av kohorter och deras 
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kopplingar till data från ”omik-forskning”.

Or. en

Ändringsförslag 124
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För en förbättrad förståelse av miljön som 
bestämningsfaktor för hälsa krävs framför 
allt användning av integrerade 
molekylärbiologiska, epidemiologiska och 
toxikologiska metoder för att undersöka 
sambanden mellan hälsa och miljö. Detta 
innefattar till exempel studier av hur 
kemikalier verkar, av kombinationseffekter 
av olika föroreningar och andra miljö- och 
klimatrelaterade stressorer, integrerad 
toxikologisk testning samt alternativ till 
djurförsök. Innovativa metoder för 
exponeringsbedömning krävs, till exempel 
med användning av den nya generationens 
biologiska indikatorer som baseras på 
"omik" och epigenetik, biologisk 
övervakning av människor, bedömning av 
personlig exponering och modellering för 
att förstå kombinerad, ackumulerad och 
framväxande exponering samt integration 
av socioekonomiska och beteendemässiga 
faktorer. Stöd kommer att ges till att stärka 
kopplingarna till miljödata med hjälp av 
avancerade informationssystem.

För en förbättrad förståelse av miljön som 
bestämningsfaktor för hälsa krävs framför 
allt användning av integrerade och 
hälsoforskning av relevans för 
människan, säkerhetstestning och 
riskbedömning (i längden för att ersätta 
användningen av djur)
molekylärbiologiska, epidemiologiska och 
toxikologiska metoder för att undersöka 
sambanden mellan hälsa och miljö och 
kartlägga vägarna för mänskliga 
sjukdomar och toxikologi. Detta innefattar 
till exempel studier av hur kemikalier 
verkar, av kombinationseffekter av olika 
föroreningar och andra miljö- och 
klimatrelaterade stressorer, integrerad 
toxikologisk testning samt alternativ till 
djurförsök. Innovativa metoder för 
exponeringsbedömning krävs, till exempel 
med användning av den nya generationens 
för människan relevanta biologiska 
indikatorer som baseras på "omik" och 
epigenetik, biologisk övervakning av 
människor, bedömning av personlig 
exponering och modellering för att förstå 
kombinerad, ackumulerad och 
framväxande exponering samt integration 
av socioekonomiska och beteendemässiga 
faktorer. Stöd kommer att ges till att stärka 
kopplingarna till miljödata med hjälp av 
avancerade informationssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 125
Christel Schaldemose

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För en förbättrad förståelse av miljön som 
bestämningsfaktor för hälsa krävs framför 
allt användning av integrerade 
molekylärbiologiska, epidemiologiska och 
toxikologiska metoder för att undersöka 
sambanden mellan hälsa och miljö. Detta 
innefattar till exempel studier av hur 
kemikalier verkar, av kombinationseffekter 
av olika föroreningar och andra miljö- och 
klimatrelaterade stressorer, integrerad 
toxikologisk testning samt alternativ till 
djurförsök. Innovativa metoder för 
exponeringsbedömning krävs, till exempel 
med användning av den nya generationens 
biologiska indikatorer som baseras på 
”omik” och epigenetik, biologisk 
övervakning av människor, bedömning av 
personlig exponering och modellering för 
att förstå kombinerad, ackumulerad och 
framväxande exponering samt integration 
av socioekonomiska och beteendemässiga 
faktorer. Stöd kommer att ges till att stärka 
kopplingarna till miljödata med hjälp av 
avancerade informationssystem.

För en förbättrad förståelse av miljön som 
bestämningsfaktor för hälsa krävs framför 
allt användning av integrerade 
molekylärbiologiska, epidemiologiska och 
toxikologiska metoder för att undersöka 
sambanden mellan hälsa och miljö. Detta 
innefattar till exempel studier av hur 
hormonstörande ämnen i konsumtions-
och livsmedelsprodukter och kemikalier 
verkar, av kombinationseffekter av olika 
föroreningar och andra miljö- och 
klimatrelaterade stressorer, integrerad 
toxikologisk testning samt alternativ till 
djurförsök. Innovativa metoder för 
exponeringsbedömning krävs, till exempel 
med användning av den nya generationens 
biologiska indikatorer som baseras på 
”omik” och epigenetik, biologisk 
övervakning av människor, bedömning av 
personlig exponering och modellering för 
att förstå kombinerad, ackumulerad och 
framväxande exponering samt integration 
av socioekonomiska och beteendemässiga 
faktorer. Stöd kommer att ges till att stärka 
kopplingarna till miljödata med hjälp av
avancerade informationssystem.

Or. da

Ändringsförslag 126
Edite Estrela

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

På så sätt kan befintliga och planerade 
politiska åtgärder och program bedömas 
och politiskt stöd kan tillhandahållas. 
Dessutom kan förbättrade beteendemässiga 
interventioner samt förebyggande program 
och utbildningsprogram utvecklas, bland 
annat rörande hälsokunskap inom nutrition, 
vaccinationer och andra interventioner 
inom primärvården.

På så sätt kan befintliga och planerade 
politiska åtgärder och program bedömas 
och politiskt stöd kan tillhandahållas. 
Dessutom kan förbättrade beteendemässiga 
interventioner samt förebyggande program 
och utbildningsprogram utvecklas, bland 
annat rörande hälsokunskap inom nutrition, 
vaccinationer och andra interventioner 
inom primärvården. Likaså kan hälsa 
inom alla politiska strategier (sådana som 
behandlar miljön och arbetsplatsen) 
utvecklas för att minimera riskfaktorerna.

Or. en

Ändringsförslag 127
Antonyia Parvanova

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På så sätt kan befintliga och planerade 
politiska åtgärder och program bedömas 
och politiskt stöd kan tillhandahållas. 
Dessutom kan förbättrade beteendemässiga 
interventioner samt förebyggande program 
och utbildningsprogram utvecklas, bland 
annat rörande hälsokunskap inom nutrition, 
vaccinationer och andra interventioner 
inom primärvården.

På så sätt kan befintliga och planerade 
politiska åtgärder och program bedömas 
och politiskt stöd kan tillhandahållas. 
Dessutom kan förbättrade beteendemässiga 
interventioner samt förebyggande program 
och utbildningsprogram utvecklas, bland 
annat rörande hälsokunskap särskilt inom 
nutrition, vaccinationer och andra 
interventioner inom primärvården.

Or. en


