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Ändringsförslag 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – rubrik 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vetenskap för och med samhället: genom 
att alla samhällsaktörer kan interagera i 
innovationscykeln ökar kvaliteten, 
relevansen, acceptansen och hållbarheten 
i innovationsresultaten genom att 
samhällets intressen och värderingar 
innefattas.

Or. en

Ändringsförslag 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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.

Or. en

Ändringsförslag 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Or. en

Ändringsförslag 158
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del II Prioritet ”Industriellt ledarskap” – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande, vilket 
skulle kunna leda till att omkring 15 % av 
de totala sammanlagda budgeterna för alla 
särskilda mål avseende 
samhällsutmaningar och det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” avsätts för små 
och medelstora företag.

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande, vilket 
skulle kunna leda till att omkring 30 % av 
de totala sammanlagda budgeterna för alla 
särskilda mål avseende 
samhällsutmaningar och det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” avsätts för små 
och medelstora företag.

Or. it

Motivering

Det är strategiskt viktigt att små och medelstora företags deltagande i ramprogrammet 
främjas i större utsträckning än vad kommissionen föreslår.

Ändringsförslag 159
Yves Cochet, Jill Evans
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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.

Or. en

Ändringsförslag 160
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
råvaror.

(e) Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet 
och resursbevarande, hållbar användning 
av råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
råvaror.

(e) Klimatåtgärder, vattenförvaltning,
resurseffektivitet och råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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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.

(e) Klimat- och vattenåtgärder,
resurseffektivitet och råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – del III Prioritet ”Samhällsutmaningar” – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Kultur och abstrakta 
kunskapsområden.

Or. en

Ändringsförslag 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Förslag till förordning
Bilaga I – del III Prioritet ”Samhällsutmaningar” – stycke 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) Smarta städer och kulturarv.

Or. en

Ändringsförslag 165
Yves Cochet, Jill Evans

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

Under varje samhällsutmaning ska 
forskningsprioriteringar och mål 
fastställas på ett transparent sätt med ett 
balanserat deltagande av aktörer, 
däribland forskarvärlden, enskilda 
forskare (även från mindre 
forskarorganisationer), den offentliga 
sektorn, 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.

Or. en

Ändringsförslag 166
Corinne Lepage

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 
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 

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 
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. 



PE492.608v01-00 8/67 AM\906315SV.doc

SV

för internationellt samarbete tillhandahållas 
enligt det särskilda målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen”.

Dessutom ska övergripande stöd för 
internationellt samarbete tillhandahållas 
enligt det särskilda målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen”.

Or. en

Ändringsförslag 167
Anna Záborská

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 1.3 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR:s vetenskapliga råd ska fortlöpande 
övervaka EFR:s verksamhet och överväga 
hur målen bäst ska kunna uppfyllas med 
hjälp av bidragssystem som betonar 
tydlighet, stabilitet och enkelhet, både för 
sökande och för genomförandet och 
förvaltningen av dem, och, om så behövs, 
för att tillgodose framväxande behov. Det 
ska sträva efter att upprätthålla och 
ytterligare förbättra EFR:s system med 
expertgranskning av världsklass som 
bygger på öppen, rättvis och opartisk 
behandling av förslag så att banbrytande 
vetenskaplig spetskompetens och talang 
kan identifieras oavsett forskarens kön, 
nationalitet eller ålder. Slutligen ska ERC 
fortsätta att genomföra egna strategiska 
studier i syfte att förbereda och stödja sin 
verksamhet, upprätthålla nära kontakter 
med forskarvärlden och andra berörda 
parter och se till att dess verksamheter 
kompletterar den forskning som bedrivs på 
andra nivåer.

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. en

Ändringsförslag 168
Vittorio Prodi
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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.

Or. en

Ändringsförslag 169
Carl Schlyter

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

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, 

(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 
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utvecklingsmöjligheter och trender, 
samtidigt som nya forsknings- och 
innovationsaktörer med stor potential 
lockas, kommer att vara av central 
betydelse.

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.

Or. en

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 170
Anna Záborská

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 3.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om Europa ska kunna mäta sig med sina 
konkurrenter inom forskning och 
innovation måste fler unga kvinnor och 
män uppmuntras till att slå in på 
forskarbanan och Europa måste 
tillhandahålla mycket attraktiva 
möjligheter och förutsättningar för 
forskning och innovation. De mest 
talangfulla personerna, från Europa och 
övriga världen, bör betrakta Europa som en 
framstående plats att arbeta på. 
Jämställdhet, högkvalitativa och 
tillförlitlig anställnings- och arbetsvillkor 
plus erkännande är avgörande aspekter som 
måste säkerställas på ett konsekvent sätt i 
hela Europa.

Om Europa ska kunna mäta sig med sina 
konkurrenter inom forskning och 
innovation måste fler unga kvinnor och 
män uppmuntras till att slå in på 
forskarbanan och Europa måste 
tillhandahålla mycket attraktiva 
möjligheter och förutsättningar för 
forskning och innovation. De mest 
talangfulla personerna, från Europa och 
övriga världen, bör betrakta Europa som en 
framstående plats att arbeta på. Lika 
möjligheter för män och kvinnor inom 
forskning, högkvalitativa och tillförlitlig 
anställnings- och arbetsvillkor plus 
erkännande är avgörande aspekter som 
måste säkerställas på ett konsekvent sätt i 
hela Europa.
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Or. en

Ändringsförslag 171
Anna Záborská

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varken unionen i sig eller de enskilda 
medlemsstaterna kommer att kunna ta itu 
med denna utmaning. Även om 
medlemsstaterna har infört reformer för att 
förbättra sina institutioner för högre 
utbildning och modernisera sina 
utbildningssystem är utvecklingen 
fortfarande ojämn i Europa, med stora 
skillnader mellan länderna. Det 
övergripande, vetenskapliga och tekniska 
samarbetet mellan den offentliga och den 
privata sektorn är generellt fortfarande 
dåligt i Europa. Detsamma gäller för 
jämställdhet och insatserna för att attrahera 
studerande och forskare utanför det 
europeiska forskningsområdet. För 
närvarande är omkring 20 % av 
doktoranderna i unionen 
tredjelandsmedborgare, medan cirka 35 % i 
Förenta staterna kommer från utlandet. För 
att påskynda denna förändring krävs ett 
strategiskt tillvägagångssätt på unionsnivå, 
som sträcker sig över nationsgränserna. 
Stöd från unionen är av avgörande 
betydelse för att skapa incitament för och 
uppmuntra till de nödvändiga 
strukturreformerna.

Varken unionen i sig eller de enskilda 
medlemsstaterna kommer att kunna ta itu 
med denna utmaning. Även om 
medlemsstaterna har infört reformer för att 
förbättra sina institutioner för högre 
utbildning och modernisera sina 
utbildningssystem är utvecklingen 
fortfarande ojämn i Europa, med stora 
skillnader mellan länderna. Det 
övergripande, vetenskapliga och tekniska 
samarbetet mellan den offentliga och den 
privata sektorn är generellt fortfarande 
dåligt i Europa. Detsamma gäller för lika 
möjligheter för män och kvinnor inom 
forskning och insatserna för att attrahera 
studerande och forskare av båda könen
utanför det europeiska forskningsområdet. 
För närvarande är omkring 20 % av 
doktoranderna i unionen 
tredjelandsmedborgare, medan cirka 35 % i 
Förenta staterna kommer från utlandet. För 
att påskynda denna förändring krävs ett 
strategiskt tillvägagångssätt på unionsnivå, 
som sträcker sig över nationsgränserna. 
Stöd från unionen är av avgörande 
betydelse för att skapa incitament för och 
uppmuntra till de nödvändiga 
strukturreformerna.

Or. en

Ändringsförslag 172
Cristina Gutiérrez-Cortines
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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, 
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.

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, 
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.

Or. en

Ändringsförslag 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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.
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Or. en

Ändringsförslag 174
Vittorio Prodi

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 
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.

Or. en

Ändringsförslag 175
Yves Cochet, Jill Evans

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 

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 
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marknader, samt skapa nya sådana. 
Innovation bör utnyttjas i sin vidaste 
bemärkelse, utöver teknik, för att även 
inbegripa affärsmässiga, organisatoriska 
och sociala aspekter.

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.

Or. en

Ändringsförslag 176
Yves Cochet, Jill Evans

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. 
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.

Or. en

Ändringsförslag 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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 En viktig del av ”Ledarskap inom 
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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 
strategier för smart specialisering.

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 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 
strategier för smart specialisering.

Or. en

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 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête
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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 
strategier för smart specialisering.

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, 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 
strategier för smart specialisering.

Or. en

Motivering

Det finns en enorm potential i tillämpningen av möjliggörande och övergripande teknik inom 
jordbruket, särskilt via insatsindustrier i jordbrukssektorn som spelar en stor roll för att 
främja det europeiska jordbrukets konkurrenskraft.
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Ändringsförslag 179
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För all möjliggörande teknik och 
industriteknik, inklusive viktig 
möjliggörande teknik, kommer ett viktigt 
mål att vara att främja samverkan mellan 
tekniktyperna, och med tillämpningarna 
inom ramen för samhällsutmaningar. Detta 
ska beaktas fullt ut när dagordningarna och 
prioriteringarna utvecklas och genomförs. 
Det kräver att berörda parter som 
företräder olika perspektiv är fullt delaktiga 
i fastställandet av prioriteringar och i 
genomförandet. I vissa fall kommer det 
också att kräva åtgärder som finansieras 
gemensamt av möjliggörande teknik och 
industriteknik, och av relevanta 
samhällsutmaningar. Detta kommer att 
innefatta gemensam finansiering av 
offentlig-privata partnerskap som syftar till 
att utveckla teknik och tillämpa den för att 
ta itu med samhällsutmaningar.

För all möjliggörande teknik och 
industriteknik, inklusive viktig 
möjliggörande teknik, kommer ett viktigt 
mål att vara att främja samverkan mellan 
tekniktyperna, och med tillämpningarna 
inom ramen för samhällsutmaningar. Detta 
ska beaktas fullt ut när dagordningarna och 
prioriteringarna utvecklas och genomförs. 
Det kräver att berörda parter som 
företräder olika perspektiv, även det civila 
samhället, är fullt delaktiga i fastställandet 
av prioriteringar och i genomförandet. I 
vissa fall kommer det också att kräva 
åtgärder som finansieras gemensamt av 
möjliggörande teknik och industriteknik, 
och av relevanta samhällsutmaningar. 
Detta kommer att innefatta gemensam 
finansiering av offentlig-privata 
partnerskap och partnerskap med det 
civila samhällets organisationer som 
syftar till att utveckla teknik och 
innovationer och tillämpa den för att ta itu 
med samhällsutmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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.
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 181
Daciana Octavia Sârbu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Energieffektivare IKT.

Or. en

Ändringsförslag 182
Frédérique Ries

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 
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.

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

Or. en

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.
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Ändringsförslag 183
Carl Schlyter

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 
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.

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

Or. en

Motivering

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 184
Frédérique Ries

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 
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tidigare otillgängliga lösningar för 
produktivitet och resurseffektivitet.

Or. en

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.

Ändringsförslag 185
Yves Cochet, Jill Evans

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.2.2. – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nanotekniken utgör ett spektrum av teknik 
under utveckling med bevisad potential, 
med revolutionerande effekter för t.ex. 
material, IKT, biovetenskap, hälsovård och 
konsumentvaror när väl forskningen 
omsätts i banbrytande produkter och 
produktionsprocesser.

Nanotekniken utgör ett spektrum av teknik 
under utveckling med bevisad potential, 
med eventuella revolutionerande effekter 
för t.ex. material, IKT, biovetenskap, 
hälsovård och konsumentvaror när väl 
forskningen omsätts i hållbara och 
konkurrenskraftiga produkter och 
produktionsprocesser.

Or. en

Ändringsförslag 186
Yves Cochet, Jill Evans

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.2.2. – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nanoteknik spelar en avgörande roll när 
det gäller att ta itu med de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020-strategin för 
smart och hållbar tillväxt för alla. Ett 
framgångsrikt införande av denna viktiga 
möjliggörande teknik kommer att bidra till 

Nanoteknik kan spela en roll när det gäller 
att ta itu med de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020-strategin för 
smart och hållbar tillväxt för alla. Ett 
framgångsrikt införande av denna viktiga 
möjliggörande teknik kan bidra till 
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konkurrenskraften hos unionens industri 
genom att möjliggöra nya och förbättrade 
produkter eller effektivare processer och 
tillhandahålla lösningar på framtida 
utmaningar.

konkurrenskraften hos unionens industri 
genom att möjliggöra nya och förbättrade 
produkter eller effektivare processer och 
tillhandahålla lösningar på framtida 
utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 187
Yves Cochet, Jill Evans

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.2.2. – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa måste nu säkra och bygga vidare på 
sin ställning på den globala marknaden 
genom att främja samarbete i stor skala 
inom och mellan många olika värdekedjor 
och mellan olika industrisektorer för att 
genomföra processen för spridning av 
denna teknik till bärkraftiga kommersiella 
produkter. Frågorna om riskbedömning och 
-hantering samt en ansvarsfull styrning 
växer fram som avgörande faktorer när det 
gäller nanoteknikens framtida effekter på 
samhälle och ekonomi.

Europa måste nu säkra och bygga vidare på 
sin ställning på den globala marknaden 
genom att främja samarbete i stor skala 
inom och mellan många olika värdekedjor 
och mellan olika industrisektorer för att 
genomföra processen för spridning av 
denna teknik till säkra, hållbara och
bärkraftiga kommersiella produkter. 
Frågorna om riskbedömning och -hantering 
samt en ansvarsfull styrning växer fram 
som avgörande faktorer när det gäller 
nanoteknikens framtida effekter på 
samhälle och ekonomi, och därför 
kommer främst verksamhet inom dessa 
områden att få stöd genom Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 188
Yves Cochet, Jill Evans

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.2.2. – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokus för verksamheten ska därför ligga på 
en utbredd och ansvarsfull tillämpning av 

Fokus för verksamheten ska därför ligga på 
en ansvarsfull och hållbar tillämpning av 
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nanotekniken i ekonomin, för att fördelarna 
med stora effekter för samhälle och 
industri ska kunna möjliggöras. För att de 
potentiella möjligheterna ska kunna 
garanteras, inbegripet att bilda nya företag 
och skapa nya arbetstillfällen, bör 
forskningen tillhandahålla de nödvändiga 
verktygen för att möjliggöra ett korrekt 
genomförande av standardisering och 
reglering.

nanotekniken i ekonomin, för att fördelarna 
med stora effekter för miljö, samhälle och 
industri ska kunna möjliggöras. För att de 
potentiella möjligheterna ska kunna 
garanteras, inbegripet att bilda nya företag 
och skapa nya arbetstillfällen, bör 
forskningen tillhandahålla de nödvändiga 
verktygen för att möjliggöra ett korrekt 
genomförande av standardisering och 
reglering.

Or. en

Ändringsförslag 189
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckla nästa generations 
nanomaterial, nanokomponenter och 
nanosystem

(a) Utveckla nästa generations 
nanomaterial, nanokomponenter och 
nanosystem med beaktande av 
försiktighetsprincipen

Or. en

Ändringsförslag 190
Frédérique Ries

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.

Or. fr
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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 191
Frédérique Ries

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, särskilt när den 
används vid tillverkning av produkter som 
kommer att komma i direkt kontakt med 
människokroppen.

Or. fr

Motivering

Hör ihop med ändringen i samma ämne i del II punkt 1.2.3 a första stycket i bilaga I.

Ändringsförslag 192
Daciana Octavia Sârbu

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

Or. en
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Ändringsförslag 193
Carl Schlyter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främja vetenskaplig kunskap om 
nanoteknikens och nanosystemens 
potentiella inverkan på hälsa eller miljö, 
och tillhandahålla redskap för bedömning 
och hantering av risker under hela 
livscykeln.

Främja vetenskaplig kunskap om 
nanoteknikens och nanosystemens 
potentiella inverkan på hälsa eller miljö, 
och tillhandahålla ändamålsenliga redskap 
som inte omfattar djurförsök för 
bedömning och hantering av risker under 
hela livscykeln.

Or. en

Motivering

Nanomaterial utvecklas och används i olika produkter i allt större utsträckning. Många av de 
testmetoder för toxicitet som finns i dag är emellertid olämpliga för bedömning av 
nanomaterial, och det finns därför ett brådskande behov av en ny testmetod för nanomaterial 
som är relevant för människor och inte omfattar djurförsök.

Ändringsförslag 194
Corinne Lepage

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokusera på förvaltning av nanoteknik till 
nytta för samhället.

Fokusera på förvaltning av nanoteknik till 
nytta för samhället, med beaktande av 
försiktighetsprincipen och bedömning av 
den sociala acceptansen för och 
relevansen av specifika tillämpningar.

Or. en
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Ändringsförslag 195
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokusera på nya förfaranden, smart 
integrering av nya och befintliga processer 
samt skalökning för massproduktion av 
produkter och anläggningar med flera 
syften som garanterar effektiv 
omvandling av kunskap till industriell 
innovation.

Fokusera på nya förfaranden, smart 
integrering av nya och befintliga processer.

Or. en

Ändringsförslag 196
Yves Cochet, Jill Evans

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 
industriell konkurrenskraft och för hållbar 
utveckling inom en rad olika tillämpningar 
och sektorer.

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

Or. en

Ändringsförslag 197
Yves Cochet, Jill Evans

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

Or. en

Ändringsförslag 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.3.3. – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Nya material för bevarande och 
restaurering av kulturarvet.

Or. en

Ändringsförslag 199
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.4.1. – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom bioteknik är att utveckla 
konkurrenskraftiga, hållbara och 
innovativa industriella produkter och 
processer samt att bidra som drivkraft för 
innovation inom en rad europeiska sektorer 
som jordbruk, livsmedel, kemikalier och 
hälsa.

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom bioteknik är att utveckla 
konkurrenskraftiga, hållbara och 
innovativa industriella produkter och 
processer samt att bidra som drivkraft för 
innovation inom en rad europeiska sektorer 
som jordbruk, livsmedel, kemikalier och 
hälsa, för att garantera en säker färdplan 
för tillämpning.

Or. en
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Ändringsförslag 200
Yves Cochet, Jill Evans

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.4.1. – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En stark bas för vetenskap, teknik och 
innovation inom biotekniken kommer att 
hjälpa europeiska industrier att säkra 
ledningen inom denna viktiga
möjliggörande teknik. Denna ställning 
kommer att förstärkas ytterligare genom 
integrering av aspekter rörande 
bedömningen och hanteringen av säkerhet 
när det gäller de övergripande riskerna vid 
användningen av bioteknik.

En stark bas för vetenskap, teknik och 
innovation inom biotekniken kommer att 
bidra till en förståelse för innebörden och 
följderna av denna teknik.  Denna ställning 
kommer att förstärkas genom integrering 
av aspekter rörande bedömningen och 
hanteringen av hälsa och säkerhet, de 
ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av användningen av 
tekniken samt när det gäller de 
övergripande och specifika riskerna vid 
användningen av bioteknik.

Or. en

Ändringsförslag 201
Yves Cochet, Jill Evans

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 
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 

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 
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 
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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.

av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Företagen i unionen kan dra 
nytta av potentialen hos biotekniska 
processer och biobaserade produkter för att 
minska koldioxidutsläppen, en potential
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 kan 
öppna vägar för att utnyttja 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.

Or. en

Ändringsförslag 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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 

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 
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 
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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.

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.

Or. en

Motivering

Bioteknik är också viktigt inom tillämpningar i jordbruket.

Ändringsförslag 203
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja modern bioteknik som en 
framtida drivkraft för innovation

(a) Främja modern bioteknik utan risk för 
påverkan på naturen och med beaktande 
av försiktighetsprincipen, som en framtida 
drivkraft för innovation

Or. en

Ändringsförslag 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 205
Julie Girling

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.

Or. en

Ändringsförslag 206
Vittorio Prodi

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 

Utveckling av plattformsteknik (t.ex. 
datorkemi och systembiologi, genomik, 
metagenomik, proteomik, högeffektiva in 
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ledningen och konkurrensfördelarna inom 
ett stort antal ekonomiska sektorer.

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.

Or. en

Ändringsförslag 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

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, genomik, metagenomik, 
proteomik, fenomik, molekylära redskap) i 
syfte att förstärka ledningen och 
konkurrensfördelarna inom ett stort antal 
ekonomiska sektorer.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 208
Peter Liese

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. 
genomik, metagenomik, proteomik, 
molekylära redskap) i syfte att förstärka 
ledningen och konkurrensfördelarna inom 
ett stort antal ekonomiska sektorer. 
Diagnostiska verktyg kommer att stödjas 
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om det finns en koppling till behandling.

Or. en

Ändringsförslag 209
Yves Cochet, Jill Evans

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.4.3. – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Miljöproblem, samhällsproblem och 
etiska problem
Målet är att forska om miljöproblem, 
samhällsproblem och etiska problem med 
hjälp av olika slags teknik genom 
utveckling av bedömningsprocesser som 
inbegriper ett brett samråd med berörda 
parter.

Or. en

Ändringsförslag 210
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.4.3. – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Samhällsproblem och etiska problem
Vid utformningen av politiken bör man ta 
fram bedömningskriterier och 
förfaranden för ett brett samråd med 
berörda parter, för att man ska kunna ha 
hänsyn till att vissa slag av teknik ger 
upphov till samhälleliga och etiska 
farhågor.

Or. en
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Ändringsförslag 211
Yves Cochet, Jill Evans

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.

Or. en

Ändringsförslag 212
Yves Cochet, Jill Evans

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 

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 
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industrisektorer fram till 2050. unionsomfattande minskningen av 
växthusgasutsläppen för industrisektorer 
fram till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 213
Yves Cochet, Jill Evans

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.

Or. en

Ändringsförslag 214
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minska energiförbrukningen och 
koldioxidutsläppen genom utveckling och 
införande av hållbar byggnadsteknik.

Öka energieffektiviteten och minska 
koldioxidutsläppen genom utveckling och 
införande av hållbar byggnadsteknik.

Or. it

Ändringsförslag 215
Yves Cochet, Jill Evans

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

Or. en

Ändringsförslag 216
Yves Cochet, Jill Evans

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 
områden.

Or. en

Ändringsförslag 217
Yves Cochet, Jill Evans

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 

Ett avsevärt ökat utnyttjande av data från 
europeiska satelliter kan åstadkommas om 
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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.

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 
klimatförändringsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 218
Corinne Lepage

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 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.

Or. en
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Ändringsförslag 219
Yves Cochet, Jill Evans

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 
myndigheter ofta är ägare till 
dataregister.

Or. en

Ändringsförslag 220
Richard Seeber

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 
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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.
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.
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Miljöinnovationsverksamhet inriktas på 
hållbara innovationer inom följande 
områden:
a) Leverans av miljövänlig energi.
b) Energieffektivitet.
c) Materialeffektivitet.
d) Miljövänliga transporter.
e) Vatten.
f) Avfall.

Or. en

Ändringsförslag 221
Frédérique Ries

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 

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 
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konkurrenskraft och tillväxt. ökad innovation i små och medelstora 
företag, och därigenom förbättra deras 
konkurrenskraft och tillväxt.

Or. fr

Ändringsförslag 222
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – led 3.3. – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till marknadsbaserad innovation för 
att förbättra ramvillkoren för innovation 
och undanröja de särskilda hinder som 
hindrar i synnerhet tillväxten av innovativa 
små och medelstora företag.

Stöd till marknadsbaserad innovation för 
att förbättra ramvillkoren för innovation 
och undanröja de särskilda hinder som 
hindrar i synnerhet tillväxten av innovativa 
små och medelstora företag, inbegripet 
bristen på samstämmighet mellan teknisk 
innovation och EU:s lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 223
Petru Constantin Luhan

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 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. Särskilt 
personer med funktionsnedsättning löper 
två till tre gånger så stor risk att vara 
arbetslösa som personer utan 
funktionsnedsättning. 
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Or. en

Ändringsförslag 224
Vittorio Prodi

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 och välbefinnande för alla, 
allomfattande, 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.

Or. en

Ändringsförslag 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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 psykisk och fysisk 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.

Or. en

Ändringsförslag 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête
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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 och välbefinnande för alla, 
högkvalitativa och ekonomiskt hållbara 
hälso- och sjukvårdsystem, 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.

Or. en

Motivering

Sociala aspekter kommer att öka i betydelse inom en nära framtid.

Ändringsförslag 227
Philippe Juvin

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 målen 
för stödet till forskning och innovation som 
reaktion på denna utmaning, och kommer 
att bidra avsevärt till Europa 2020.

Livslång hälsa och välbefinnande för alla, 
effektiva, högkvalitativa och ekonomiskt 
hållbara hälso- och sjukvårdsystem, lika 
och garanterad tillgång till hälso- och 
sjukvård inom hela EU 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.

Or. fr
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Ändringsförslag 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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 temperaturstigningar och 
klimatförändringar och som främst 
drabbar Medelhavsländerna men inte 
enbart dem.

Or. en

Ändringsförslag 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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.

Or. en

Ändringsförslag 230
Petru Constantin Luhan

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 

(Berör inte den svenska versionen.) 
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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.

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 231
Alda Sousa

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 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. Det 
saknas en hälsopolitik och politik inom 
andra områden som är inriktad på att 
främja livskvalitet. Det saknas också 
investeringar i forskning om 
sjukdomsstadierna efter det att diagnos 
ställts.
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Or. pt

Ändringsförslag 232
Karin Kadenbach

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 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 
på lämpligt och specialiserat sätt och 
hanteras på ett effektivt sätt, inklusive på 
expertcentrum.

Or. en

Ändringsförslag 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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 

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 
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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.

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 
psykisk och fysisk hälsa och välbefinnande 
för alla, och därmed på om sjukdomar och 
funktionshinder kan förebyggas, behandlas 
och hanteras på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 234
Antonyia Parvanova

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,
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.

Or. en

Ändringsförslag 235
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 2
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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 minskas eller 
bibehållas så att de inte blir ohållbara beror 
delvis på om man bättre kan informera 
och göra medborgarna ansvariga för 
faktorer som påverkar hälsan för att på 
bästa möjliga sätt uppnå livslång hälsa 
och välbefinnande för alla, och därmed på 
om sjukdomar och funktionshinder kan 
förebyggas, behandlas och hanteras på ett 
effektivt sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 236
Kartika Tamara Liotard

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 

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. 
Demografiska förändringar, särskilt 
åldrande, är en betydande könsfråga. 
Bland den äldre befolkningen är flertalet 
kvinnor och flest kvinnor är 
anhörigvårdare. Om man har en 
helhetssyn och beaktar faktorer såsom 
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och hanteras på ett effektivt sätt. kön och könsskillnader i frågan om hur
sjukdomar och funktionshinder kan 
förebyggas, behandlas och hanteras på ett 
effektivt sätt säkerställer man livslång 
hälsa och välbefinnande för alla och 
skulle därmed kunna minska dessa 
kostnader så att de inte blir ohållbara.

Or. en

Ändringsförslag 237
Philippe Juvin

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 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 i större 
utsträckning och behandlas och hanteras 
på ett effektivt sätt, samt om man kan öka 
medvetenheten om vilka faktorer som 
utgör en hälsorisk.

Or. fr

Ändringsförslag 238
Edite Estrela

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 3
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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, cancer, diabetes, 
reumatiska sjukdomar och muskel- och 
skelettsjukdomar, 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.

Or. en

Ändringsförslag 239
Glenis Willmott

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, cancer, diabetes, 
luftvägsbesvär, 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 icke-smittsamma sjukdomar står 
för 86 procent av dödsfallen i Europa 
enligt WHO.

Or. en

Ändringsförslag 240
Petru Constantin Luhan

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 241
Karin Kadenbach

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, 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.

Or. en

Ändringsförslag 242
Theodoros Skylakakis

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, 

Kroniska sjukdomar som t.ex. hjärt-
kärlsjukdomar, cancer, diabetes, 
reumatiska sjukdomar och muskel- och 
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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.

skelettsjukdomar, allergier, 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.

Or. 

Ändringsförslag 243
Peter Liese, Richard Seeber

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, cancer, diabetes, 
neurologiska och psykiska hälsobesvär, 
övervikt och fetma, fertilitetsproblem och 
olika funktionella begränsningar är de 
viktigaste orsakerna till 
funktionsnedsättning, ohälsa och för tidig 
död, och medför betydande sociala och 
ekonomiska kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 244
Cristian Silviu Buşoi

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 

Kroniska sjukdomar är de viktigaste 
orsakerna till funktionsnedsättning, ohälsa 
och för tidig död, och medför betydande 
sociala och ekonomiska kostnader.
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tidig död, och medför betydande sociala 
och ekonomiska kostnader.

Or. en

Motivering

Man kan omöjligt ha en uttömmande förteckning över sjukdomar som bör finansieras och det 
är därför att föredra att inga sjukdomar nämns, vilket lämnar dörren öppen för finansiering 
av alla kroniska sjukdomar.

Ändringsförslag 245
Philippe Juvin

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, cancer, diabetes, 
neurologiska och psykiska hälsobesvär, 
övervikt och fetma och olika funktionella 
begränsningar är de viktigaste orsakerna 
till funktionsnedsättning, ohälsa, dödlighet
och för tidig död, och medför betydande 
sociala och ekonomiska kostnader.

Or. fr

Ändringsförslag 246
Edite Estrela

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 

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 120 miljoner 
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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.

människor lider av reumatiska sjukdomar 
och muskel- och skelettsjukdomar i 
unionen och 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, och den totala kostnaden 
för reumatiska och muskel- och 
skelettsjukdomar till 240 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.

Or. en

Ändringsförslag 247
Glenis Willmott

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 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. Fyra riskfaktorer 
svarar för flertalet av kroniska icke-
smittsamma sjukdomar: tobak, 
obalanserad kost, alkohol och brist på 
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fysisk aktivitet.

Or. en

Ändringsförslag 248
Oreste Rossi

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, medan 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 Denna siffra 
kommer att fortsätta att stiga markant, till 
stor del till följd av Europas åldrande 
befolkning och de relaterade ökningarna 
av neurodegenerativa sjukdomar såsom 
Parkinsons sjukdom och Alzheimers 
sjukdom. 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. För andra tillstånd, framför allt 
neurodegenerativa sjukdomar, kommer 
dock effektiva förebyggande strategier 
först att kräva betydligt mer forskning om 
deras orsaker och utveckling av bättre 
metoder för tidig diagnostik och bättre 
behandlingsmetoder.

Or. en

Motivering

Det finns väldiga socioekonomiska faktorer kopplade till störningar i hjärnan och ett 
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motsvarande akut behov av att fördela betydande forskningsmedel till att fastställa orsaker, 
förbättra tidig diagnostik och utveckla bättre behandlingsmetoder. Detta gäller särskilt vid 
neurodegenerativa störningar, som kommer att bli allt vanligare och kosta hälso- och 
sjukvården mycket på grund av den åldrande befolkningen.

Ändringsförslag 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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 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. För andra tillstånd, 
framför allt neurodegenerativa 
sjukdomar, kommer dock effektiva 
förebyggande strategier först att kräva 
betydligt mer forskning om deras orsaker 
och utveckling av bättre metoder för tidig 
diagnostik och bättre 
behandlingsmetoder. 

Or. en

Motivering

Det är väldiga sociala och ekonomiska kostnader kopplade till störningar i hjärnan och ett 
motsvarande akut behov av att fördela betydande forskningsmedel till att fastställa orsaker, 
förbättra tidig diagnostik och utveckla bättre behandlingsmetoder. Detta gäller särskilt vid 
neurodegenerativa störningar, som kommer att bli allt vanligare och kosta hälso- och 
sjukvården mycket på grund av den åldrande befolkningen.
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Ändringsförslag 250
Christa Klaß

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 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. För andra tillstånd, 
framför allt neurodegenerativa 
sjukdomar, kommer dock effektiva 
förebyggande strategier först att kräva 
betydligt mer forskning om deras orsaker 
och utveckling av bättre metoder för tidig 
diagnostik och bättre 
behandlingsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 251
Peter Liese

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 

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
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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.

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. För andra tillstånd, 
framför allt neurodegenerativa 
sjukdomar, kommer dock effektiva 
förebyggande strategier först att kräva 
betydligt mer forskning om deras orsaker 
och utveckling av bättre metoder för tidig 
diagnostik och bättre 
behandlingsmetoder.

Or. en

Motivering

Det är en oerhörd börda för den enskilde och väldiga ekonomiska kostnader kopplade till 
störningar i hjärnan och ett motsvarande akut behov av att fördela betydande 
forskningsmedel till att fastställa orsaker, förbättra tidig diagnostik och utveckla bättre 
behandlingsmetoder. Detta gäller särskilt vid neurodegenerativa störningar, som kommer att 
bli allt vanligare och kosta hälso- och sjukvården mycket på grund av den åldrande 
befolkningen.

Ändringsförslag 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För andra tillstånd, framför allt 
neurodegenerativa sjukdomar, kommer 
effektiva förebyggande strategier först att 
kräva betydligt mer forskning om deras 
orsaker och utveckling av bättre metoder 
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för tidig diagnostik och bättre 
behandlingsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 253
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 4 a (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. En effektiv behandling kan bara 
utarbetas om medlemsstaterna samarbetar 
eftersom det inte finns tillräckligt antal 
fall i en viss medlemsstat för att bedriva 
effektiv forskning.

Or. en

Ändringsförslag 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 255
Peter Liese

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.

Or. en

Ändringsförslag 256
Philippe Juvin

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.

Spridningen av infektionssjukdomar (t.ex. 
hiv/aids och malaria) och återkomsten av 
infektionssjukdomar som nästan hade 
försvunnit (t.ex. syfilis och tuberkulos) 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.

Or. fr

Ändringsförslag 257
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 6
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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. Ihållande ojämlikhet i 
hälsa måste åtgärdas, och tillgång till 
effektiv och kompetent hälso- och 
sjukvård, dvs. tillgång till specialistvård, 
tidig diagnos, lämplig behandling och 
kvalitativ vård måste säkerställas för alla i 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 258
Antonyia Parvanova

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. Ihållande 
ojämlikhet i hälsa måste åtgärdas, och 
tillgång till effektiv och kompetent hälso-
och sjukvård måste säkerställas för alla i 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 259
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1. – stycke 6
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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. Ihållande ojämlikhet i 
hälsa måste åtgärdas, och tillgång till 
opartisk, bärkraftig och kompetent hälso-
och sjukvård måste säkerställas för alla i 
Europa.

Or. fr

Ändringsförslag 260
Carl Schlyter

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, och att de djurförsök 
som ligger till grund också är giltiga för 
människor ifrågasätts mer och mer. Det 
vetenskapliga regelverket måste 
förbättras. Ihållande ojämlikhet i hälsa 
måste åtgärdas, och tillgång till effektiv 
och kompetent hälso- och sjukvård måste 
säkerställas för alla i Europa.

Or. en

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 261
Christel Schaldemose
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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.

Or. da

Ändringsförslag 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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. 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 psykisk och fysisk
hälsa och välbefinnande för alla och 
placera Europa som ledare på de snabbt 
expanderande globala marknaderna för 
innovationer för hälsa och välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 263
Vittorio Prodi

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

Or. en

Ändringsförslag 264
Alda Sousa

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 

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 
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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.

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, 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.

Or. pt

Ändringsförslag 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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 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, effektiva 
och åtkomliga 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.

Or. en

Motivering

Om forskningen ska kunna erbjuda största möjliga fördelar för samhället bör den komma 
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med innovativa och effektiva lösningar, och resultaten bör också vara åtkomliga för den 
breda allmänheten.

Ändringsförslag 266
Antonyia Parvanova

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 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. 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.

Or. en

Ändringsförslag 267
Karin Kadenbach

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 

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 
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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.

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, vård 
som tillhandahålls i tvärvetenskapliga 
expertcentrum, i behandlingen av sällsynta 
sjukdomar och tillhandahållandet av 
lösningar för stöd i hemmet och 
självständigt boende.

Or. en

Ändringsförslag 268
Antonyia Parvanova

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 

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 



AM\906315SV.doc 67/67 PE492.608v01-00

SV

tillhandahållandet av lösningar för stöd i 
hemmet och självständigt boende.

och/eller individualiserad medicin, 
behandlingen av sällsynta sjukdomar och 
tillhandahållandet av lösningar för stöd i 
hemmet och självständigt boende.

Or. en

Ändringsförslag 269
Karin Kadenbach

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 
samverka, 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.

Or. en


