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Ändringsförslag 270
Karin Kadenbach

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Effektivt främjande av hälsa, åtföljt av en 
solid faktabas, förebygger sjukdom, 
förbättrar välbefinnandet och är 
kostnadseffektivt. Främjande av hälsa och 
förebyggande av sjukdomar beror också på 
förståelse av bestämningsfaktorerna för 
hälsa, effektiva förebyggande verktyg som 
vacciner, effektiv hälso- och 
sjukdomsövervakning och -beredskap, 
effektiva program för undersökning och 
tillgång i rätt tid till lämplig och 
specialiserad behandling av hög kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 272
Christel Schaldemose

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Effektivt främjande av hälsa, åtföljt av en 
solid faktabas, förebygger sjukdom, 
förbättrar välbefinnandet och är 
kostnadseffektivt. Främjande av hälsa och 
förebyggande av sjukdomar beror också på 
förståelse av bestämningsfaktorerna för 
hälsa, bland dem fetma, som är en av de 
största orsakerna till många kroniska 
sjukdomar, samt av effektiva 
förebyggande verktyg som vacciner, 
effektiv hälso- och sjukdomsövervakning 
och -beredskap, och effektiva program för 
undersökning.

Or. da

Ändringsförslag 273
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 274
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Effektivt främjande av hälsa och 
upplysning om riskfaktorer förebygger 
sjukdom, förbättrar välbefinnandet och är 
kostnadseffektivt. Främjande av hälsa och 
förebyggande av sjukdomar beror också på 
förståelse av bestämningsfaktorerna för 
hälsa, europeiska data som bygger på 
gemensamma indikatorer, effektiva 
förebyggande verktyg som vacciner, 
effektiv hälso- och sjukdomsövervakning 
och -beredskap, och effektiva program för 
undersökning.

Or. fr

Ändringsförslag 275
Petru Constantin Luhan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

forskningsresultat på klinisk nivå, särskilt 
genom genomförande av kliniska tester.

Or. en

Ändringsförslag 276
Alda Sousa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Framgångsrika insatser för att förhindra, 
hantera, behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och nedsatt funktionsnivå 
bygger på den grundläggande förståelsen 
av deras bestämningsfaktorer och orsaker, 
förlopp och effekter, liksom av faktorer 
som ligger till grund för god hälsa och 
välbefinnande. Genom att bygga vidare på 
resultaten av biomedicinsk forskning 
kring utveckling av läkemedel mot olika 
sjukdomar och utöka med dem diagnos, 
behandling och hälso- och sjukvård som 
är tillgängliga för alla medborgare får 
man ett kraftfullt redskap, både för att 
göra hälso- och sjukvården mer 
heltäckande och effektiv och för att höja 
patienternas livskvalitet. Effektivt utbyte 
av uppgifter och kopplingen av dessa 
uppgifter till storskaliga kohortstudier är 
också väsentligt, liksom omsättningen av 
forskningsresultat på klinisk nivå, särskilt 
genom genomförande av kliniska tester.

Or. pt

Ändringsförslag 277
Karin Kadenbach

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



AM\906357SV.doc 7/89 PE492.613v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 278
Christel Schaldemose

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. da
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Ändringsförslag 279
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Framgångsrika insatser för att förhindra, 
hantera, behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och nedsatt funktionsnivå 
bygger på den grundläggande förståelsen 
av deras bestämningsfaktorer och orsaker, 
förlopp och effekter, liksom av faktorer 
som ligger till grund för god hälsa och 
välbefinnande. Effektivt utbyte av 
uppgifter och kopplingen av dessa 
uppgifter till storskaliga kohortstudier, 
framför allt europeiska sådana (enligt 
modell av Framinghamkohorten för 
hjärt- och kärlsjukdomar) är också 
väsentligt, liksom omsättningen av 
forskningsresultat på klinisk nivå, särskilt 
genom genomförande av
multicenterprövningar.

Or. fr

Ändringsförslag 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av individualiserad medicin 
behövs för att vi ska få nya förebyggande 
strategier och behandlingsstrategier, som 
kan anpassas efter patienternas krav, för 
att vi ska få ökade möjligheter att 
förebygga sjukdomar och upptäcka dem 
på ett tidigt stadium. Forskningen måste 
identifiera vilka faktorer som påverkar 
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beslutsfattandet om behandling samt 
ytterligare belysa och vidareutveckla dem.

Or. en

Ändringsförslag 281
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kroniska sjukdomar är det värsta hotet mot förverkligandet av EU:s mål om att Europas 
medborgare ska kunna leva ytterligare två år vid god hälsa senast 2020. Nämnas bör särskilt 
att det måste ses till att alla som lider av kroniska sjukdomar drar nytta av bättre 
beslutsfattande i frågor om sjukdomsförebyggande och -behandling, samt att bra lösningar 
vinner spridning och tekniska och sociala innovationer vinner insteg.
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Ändringsförslag 282
Petru Constantin Luhan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 283
Karin Kadenbach

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. Om effektiv 
hälsovård och omsorg ska kunna 
upprätthållas för alla åldrar krävs 
ansträngningar för att förbättra 
beslutsfattandet när det gäller 

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

beslutsfattandet när det gäller 
förebyggande och behandling, identifiera 
och främja spridning av bästa praxis inom 
hälso- och sjukvården och stödja integrerad 
vård (som vid behov ges i expertcentrum)
och en bred användning av tekniska, 
organisatoriska och sociala innovationer 
som ger framförallt äldre personer samt 
personer med funktionshinder möjlighet att 
förbli aktiva och oberoende. Detta kommer 
att bidra till att öka och förlänga deras 
fysiska, sociala och psykiska välbefinnande 
samt deras livskvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



PE492.613v01-00 12/89 AM\906357SV.doc

SV

Ändringsförslag 285
Christa Klaß

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 286
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. Om effektiv 
hälsovård och omsorg ska kunna 

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

upprätthållas för alla åldrar krävs 
ansträngningar för att förbättra 
beslutsfattandet när det gäller 
förebyggande och behandling, identifiera 
och främja spridning av bästa praxis inom 
hälso- och sjukvården, att med hjälp av 
hälsokompetens ge medborgare och 
patienter ökad egenmakt och stödja 
integrerad vård och en bred användning av 
tekniska, organisatoriska och sociala 
innovationer som ger framförallt äldre 
personer samt personer med 
funktionshinder möjlighet att förbli aktiva 
och oberoende. Detta kommer att bidra till 
att öka och förlänga deras fysiska, sociala 
och psykiska välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 287
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 288
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Alla dessa verksamheter ska genomföras 
på ett sådant sätt att de ger stöd under hela 
forsknings- och innovationscykeln samt 
stärker konkurrenskraften för 
europabaserad industri och utvecklingen av 
nya marknadsmöjligheter. Tonvikt 
kommer också att läggas vid att engagera 
alla som berörs av hälsofrågor, bland dem 
också patienter och patientorganisationer, 
för att utveckla en agenda för forskning 
och innovation där medborgarna aktivt 
kan medverka och där deras behov och 
förväntningar kommer fram.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 289
Christa Klaß

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



AM\906357SV.doc 15/89 PE492.613v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Alla dessa verksamheter ska genomföras 
på ett sådant sätt att de ger stöd under hela 
forsknings- och innovationscykeln samt 
stärker konkurrenskraften för 
europabaserad industri och utvecklingen av 
nya marknadsmöjligheter. Därför behövs 
det ofrånkomligen forskning på bred bas 
så vi får en hög nivå på 
konkurrenskraften och den framtida 
innovativiteten i Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 290
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 291
Vittorio Prodi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet miljö- och 
klimatrelaterade faktorer), ökat främjande 
av hälsa och förebyggande av sjukdomar, 
förståelse av ingångsportar för mänskliga
sjukdomar och av toxicitet samt förbättrad 
diagnostik och förståelse av biomarkörer 
och funktionssätt, utveckling av effektiva 
undersökningsprogram och förbättrad 
bedömning av mottaglighet för sjukdomar, 
förbättrad övervakning och beredskap 
utveckling av bättre förebyggande 
vacciner, användning av medicinska 
datormodeller (in silico) för förbättrad 
sjukdomskontroll och prognostisering, 
sjukdomsbehandling, överföring av 
kunskap till klinisk praxis och 
anpassningsbara innovationsinsatser, 
förbättrad användning av hälsodata, aktivt 
åldrande, självständigt boende och stöd i 
hemmet, individuellt självbestämmande för 
hantering av den egna hälsan, främjande av 
integrerad vård, förbättrade vetenskapliga 
verktyg och metoder med relevans för 
förståelsen av hälsa och sjukdom hos 
människan, till stöd för beslutsfattande 
och regleringsbehov, optimerad effektivitet 
och ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

Or. en

Ändringsförslag 292
Petru Constantin Luhan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 

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

för hälsan (inbegripet miljö-, samhälls-
och klimatrelaterade faktorer), ökat 
främjande av hälsa och förebyggande av 
sjukdomar, förståelse av sjukdomar och 
förbättrad diagnostik, utveckling av 
effektiva undersökningsprogram och 
förbättrad bedömning av mottaglighet för 
sjukdomar, förbättrad övervakning och 
beredskap utveckling av bättre 
förebyggande vacciner, användning av 
medicinska datormodeller (in silico) för 
förbättrad sjukdomskontroll och 
prognostisering, sjukdomsbehandling, 
överföring av kunskap till klinisk praxis 
och anpassningsbara innovationsinsatser, 
förbättrad användning av hälsodata, 
förståelse av brist på jämlikhet i fråga om 
vad slags hälso- och sjukvård och vilken 
behandling som finns att tillgå för 
funktionshindrade samt av hur lämplig 
den är och vilken kvalitet den har, liksom 
också av konsekvenserna för de 
funktionshindrade (t.ex. i form av att de 
förlorar sin självständighet), aktivt 
åldrande, självständigt boende och stöd i 
hemmet för äldre personer och personer 
med funktionshinder, framför allt sådana 
som behöver mycket stöd, individuellt 
självbestämmande för hantering av den 
egna hälsan, främjande av integrerad vård, 
förbättrade vetenskapliga verktyg och 
metoder till stöd för beslutsfattande och 
regleringsbehov, och optimerad effektivitet 
och ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder, bland annat undersökningar av 
de europeiska välfärdssystemen och hur 
effektivt de kan tillgodose de olika 
behoven hos personer med 
funktionshinder, bland annat i form av att 
låta dem delta och kvarstanna i 
arbetslivet.

Or. en
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Ändringsförslag 293
Alda Sousa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 294
Karin Kadenbach

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet miljö- och 
klimatrelaterade faktorer), ökat främjande 
av hälsa och förebyggande av sjukdomar, 
förståelse av sjukdomar och förbättrad 
diagnostik, utveckling och förbättring av 
tillgången till effektiva och specifika
undersökningsprogram och förbättrad 
bedömning av mottaglighet för sjukdomar, 
utveckling av botemedel mot försummade 
sjukdomar, förbättrad övervakning och 
beredskap användning av medicinska 
datormodeller (in silico) för förbättrad 
sjukdomskontroll och prognostisering, 
sjukdomsbehandling, överföring av 
kunskap till klinisk praxis och 
anpassningsbara innovationsinsatser, 
förbättrad användning av hälsodata, aktivt 
åldrande, självständigt boende och stöd i 
hemmet, individuellt självbestämmande för 
hantering av den egna hälsan, främjande av 
integrerad vård, bland annat vård och 
behandling som ges i tvärvetenskapliga 
expertcentrum som specialiserat sig på 
bestämda sjukdomar, förbättrade 
vetenskapliga verktyg och metoder till stöd 
för beslutsfattande och regleringsbehov, 
och optimerad effektivitet och 
ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis (till exempel om hur vården 
effektivast tillhandahålls, enligt 
patienternas egen uppskattning), och 
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innovativ teknik och innovativa metoder.

Or. en

Ändringsförslag 295
Christel Schaldemose

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet miljö- och 
klimatrelaterade faktorer och 
hormonstörande ämnen), ökat främjande 
av hälsa och förebyggande av sjukdomar, 
förståelse av sjukdomar och förbättrad 
diagnostik, utveckling av effektiva 
undersökningsprogram och förbättrad 
bedömning av mottaglighet för sjukdomar, 
förbättrad övervakning och beredskap 
utveckling av bättre förebyggande 
vacciner, användning av medicinska 
datormodeller (in silico) för förbättrad 
sjukdomskontroll och prognostisering, 
sjukdomsbehandling, överföring av 
kunskap till klinisk praxis och 
anpassningsbara innovationsinsatser, 
inberäknat psykosociala aspekter, 
förbättrad användning av hälsodata,
standardiserad teknik för dataanalys, 
aktivt åldrande, självständigt boende och 
stöd i hemmet, individuellt 
självbestämmande för hantering av den 
egna hälsan, främjande av integrerad vård, 
förbättrade vetenskapliga verktyg och 
metoder till stöd för beslutsfattande och 
regleringsbehov, och optimerad effektivitet 
och ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
skillnader i fråga om hälsa och
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
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metoder. Verksamheterna ska ta till vara 
alla tillbudsstående möjligheter till ett 
verkligt tvärvetenskapligt grepp där det 
sammanförs kunskaper från alla 
sex utmaningarna och de övriga pelarna 
för att garantera hållbara lösningar inom 
området. En aktiv medverkan från deras 
sida som tillhandahåller hälso- och 
sjukvård måste uppmuntras för att 
garantera att resultaten snabbt vinner 
insteg och genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 296
Peter Liese

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet miljö- och 
klimatrelaterade faktorer), ökat främjande 
av hälsa och förebyggande av sjukdomar, 
förståelse av sjukdomar och förbättrad 
diagnostik, utveckling av effektiva 
undersökningsprogram och förbättrad 
bedömning av mottaglighet för sjukdomar, 
förbättrad övervakning och beredskap, 
utveckling av bättre förebyggande 
vacciner, användning av medicinska 
datormodeller (in silico) för förbättrad 
sjukdomskontroll och prognostisering, 
sjukdomsbehandling, överföring av 
kunskap till klinisk praxis och 
anpassningsbara innovationsinsatser, 
förbättrad användning av hälsodata, aktivt 
åldrande, självständigt boende och stöd i 
hemmet, individuellt självbestämmande för 
hantering av den egna hälsan, främjande av 
integrerad vård, förbättrade vetenskapliga 
verktyg och metoder till stöd för 
beslutsfattande och regleringsbehov, och 

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

metoder till stöd för beslutsfattande och 
regleringsbehov, och optimerad effektivitet 
och ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

Or. en

Ändringsförslag 297
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet beteendemässiga 
samt miljö- och klimatrelaterade faktorer), 
förståelse av hälsokompetens och stöd till 
hithörande program som förbättrar 
EU-invånarnas hälsokompetens, ökat 
främjande av hälsa och sunda 
levnadsvanor och förebyggande av 
sjukdomar, förståelse av sjukdomar och 
förbättrad diagnostik, utveckling av 
effektiva undersökningsprogram och 
förbättrad bedömning av mottaglighet för 
sjukdomar, förbättrad övervakning och 
beredskap utveckling av bättre 
förebyggande vacciner, användning av 
medicinska datormodeller (in silico) för 
förbättrad sjukdomskontroll och 
prognostisering, sjukdomsbehandling, 
överföring av kunskap till klinisk praxis 
och anpassningsbara innovationsinsatser, 
förbättrad användning av hälsodata, aktivt 
åldrande, självständigt boende och stöd i 
hemmet, individuellt självbestämmande för 
hantering av den egna hälsan, främjande av 
integrerad vård, förbättrade vetenskapliga 
verktyg och metoder till stöd för 
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ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

beslutsfattande och regleringsbehov, och 
optimerad effektivitet och 
ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

Or. en

Ändringsförslag 298
Peter Liese

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

Or. en

Motivering

Det är inte till någon nytta om man forskar kring diagnostik om man inte också, åtminstone i 
vidare bemärkelse, griper sig an frågor om behandling. 

Ändringsförslag 299
Rolandas Paksas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet miljö- och 
klimatrelaterade faktorer), ökat främjande 
av hälsa och förebyggande av sjukdomar, 
förståelse av sjukdomar och förbättrad 
diagnostik, utveckling av effektiva 
undersökningsprogram och förbättrad 
bedömning av mottaglighet för sjukdomar, 
förbättrad övervakning och beredskap, 
utveckling av bättre förebyggande 
vacciner, användning av medicinska 
datormodeller (in silico) för förbättrad 
sjukdomskontroll och prognostisering, 
sjukdomsbehandling, överföring av 
kunskap till klinisk praxis och 
anpassningsbara innovationsinsatser, 
förbättrad användning av hälsodata, aktivt 
åldrande, självständigt boende och stöd i 
hemmet, individuellt självbestämmande för 
hantering av den egna hälsan, främjande av 
integrerad vård, förbättrade vetenskapliga 
verktyg och metoder till stöd för 
beslutsfattande och regleringsbehov, och 

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet miljö- och 
klimatrelaterade faktorer), ökat främjande 
av hälsa och förebyggande av sjukdomar, 
förståelse av sjukdomar och förbättrad 
diagnostik, utveckling av effektiva 
undersökningsprogram och förbättrad 
bedömning av mottaglighet för sjukdomar, 
förbättrad övervakning och beredskap 
utveckling av bättre förebyggande 
vacciner, användning av medicinska 
datormodeller (in silico) för förbättrad 
sjukdomskontroll och prognostisering, 
sjukdomsbehandling, överföring av 
kunskap till klinisk praxis och 
anpassningsbara innovationsinsatser, 
förbättrad användning av hälsodata, 
förståelse av brist på jämlikhet i fråga om 
vad slags hälso- och sjukvård och vilken 
behandling som finns att tillgå för 
funktionshindrade samt av hur lämplig 
den är och vilken kvalitet den har, liksom 
också av konsekvenserna för de 
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optimerad effektivitet och 
ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

funktionshindrade (t.ex. i form av att de 
förlorar sin självständighet), forskning 
om strategier och praxis för 
användarmedverkan vid 
tillhandahållandet av hälso- och sjukvård,
aktivt åldrande, självständigt boende och 
stöd i hemmet, individuellt 
självbestämmande för hantering av den
egna hälsan, främjande av integrerad vård, 
förbättrade vetenskapliga verktyg och 
metoder till stöd för beslutsfattande och 
regleringsbehov, och optimerad effektivitet 
och ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

Or. en

Ändringsförslag 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 301
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 302
Vittorio Prodi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 303
Christel Schaldemose
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 304
Elena Oana Antonescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro
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Ändringsförslag 305
Frédérique Ries

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det särskilda målet är att säkerställa 
tillräcklig försörjning av säkra och 
högkvalitativa livsmedel och andra 
biobaserade produkter genom utveckling 
av produktiva och resurseffektiva system 
för primärproduktion, sammanförande av 
kvantitativa och kvalitativa 
tillvägagångssätt samt konkurrenskraftiga 
och koldioxidsnåla försörjningskedjor.

Or. fr

Ändringsförslag 306
Vittorio Prodi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under de kommande årtiondena kommer 
Europa att ställas inför ökad konkurrens 
om begränsade och ändliga naturresurser, 
effekter av klimatförändringarna, särskilt 
på systemen för primärproduktion 
(jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk), och behovet av att 
tillhandahålla hållbar, säker och trygg 
livsmedelsförsörjning för befolkningen i 
Europa och för en allt större global 
befolkning. En ökning av världens 
livsmedelsförsörjning med 70 % är enligt 
beräkningarna nödvändig för att föda 
världens befolkning på 9 miljarder 
människor 2050. Jordbruket står för 
ungefär 10 % av unionens utsläpp av 

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

växthusgaser, och även om de minskar i 
Europa beräknas de globala utsläppen från 
jordbruket öka med upp till 20 % fram till 
2030. Dessutom kommer Europa att 
behöva säkerställa en tillräcklig försörjning 
av råvaror, energi och industriprodukter, 
samtidigt som tillgången på fossilt kol 
minskar (produktionen av olja och flytande 
gas förväntas minska med 60 % till 2050), 
och samtidigt bevara sin konkurrenskraft.
Bioavfall (uppskattningsvis upp till 
138 miljoner ton per år i unionen, varav 
upp till 40 % deponeras) utgör ett problem 
och en kostnad av enorma mått, trots sitt 
höga potentiella mervärde. T.ex. så 
kasseras uppskattningsvis 30 % av alla 
livsmedel som produceras i 
industriländerna. Stora förändringar krävs 
för att minska denna mängd med 50 % i 
unionen fram till 203026. Nationsgränser är 
dessutom betydelselösa i spridningen av 
skadedjur, växtskadegörare, djur- och 
växtsjukdomar, inbegripet zoonotiska 
sjukdomar, och livsmedelsburna patogener.
Även om effektiv nationell 
markövervakning, effektivt nationellt 
markskydd och effektiva nationella 
förebyggande åtgärder krävs är åtgärder på 
unionsnivå nödvändiga för fullständig 
kontroll och en effektivt fungerande inre 
marknad. Utmaningen är komplicerad, 
berör ett brett spektrum av sinsemellan 
förbundna sektorer och kräver en mångfald 
av tillvägagångssätt.

Or. en

Ändringsförslag 307
Frédérique Ries

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Europa att ställas inför ökad konkurrens 
om begränsade och ändliga naturresurser, 
effekter av klimatförändringarna, särskilt 
på systemen för primärproduktion 
(jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk), och behovet av att 
tillhandahålla hållbar, säker och trygg 
livsmedelsförsörjning för befolkningen i 
Europa och för en allt större global 
befolkning. En ökning av världens 
livsmedelsförsörjning med 70 % är enligt 
beräkningarna nödvändig för att föda 
världens befolkning på 9 miljarder 
människor 2050. Mot bakgrund av denna 
livsmedelskris är det inte berättigat vare 
sig med den obalans som nu råder mellan 
produktionen på nationell nivå som ofta 
uppvisar överskott och den ständigt 
ökande livsmedelsimporten eller med att 
världens näringsväv blir alltmer 
komplicerad. Därför är det viktigt för 
unionen att ha bättre kontroll på 
leveranskedjorna genom att prioritera 
enligt årstidernas växlingar, livsmedlens 
ursprung samt möjligheterna att spåra 
livsmedlen. Jordbruket står för ungefär 
10 % av unionens utsläpp av växthusgaser, 
och även om de minskar i Europa beräknas 
de globala utsläppen från jordbruket öka 
med upp till 20 % fram till 2030. Dessutom 
kommer Europa att behöva säkerställa en 
tillräcklig försörjning av råvaror, energi 
och industriprodukter, samtidigt som 
tillgången på fossilt kol minskar 
(produktionen av olja och flytande gas 
förväntas minska med 60 % till 2050), och 
samtidigt bevara sin konkurrenskraft.
Bioavfall (uppskattningsvis upp till 
138 miljoner ton per år i unionen, varav 
upp till 40 % deponeras) utgör ett problem 
och en kostnad av enorma mått, trots sitt 
höga potentiella mervärde. T.ex. så 
kasseras uppskattningsvis 30 % av alla 
livsmedel som produceras i 
industriländerna. Stora förändringar krävs 
för att minska denna mängd med 50 % i 
unionen fram till 203026. Nationsgränser är 
dessutom betydelselösa i spridningen av 
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skadedjur, växtskadegörare, djur- och 
växtsjukdomar, inbegripet zoonotiska 
sjukdomar, och livsmedelsburna patogener.
Även om effektiva nationella förebyggande 
åtgärder krävs är åtgärder på unionsnivå 
nödvändiga för fullständig kontroll och en 
effektivt fungerande inre marknad.
Utmaningen är komplicerad, berör ett brett 
spektrum av sinsemellan förbundna 
sektorer och kräver en mångfald av 
tillvägagångssätt.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 308
Vittorio Prodi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ekosystemtjänster från jordbruksmark, 
skogar, marina vatten och sötvatten genom 
integrering av agronomiska och 
miljömässiga mål i hållbar produktion.

Or. en

Ändringsförslag 309
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det behövs en produktionskedja med små 
avfallsmängder, vilken också kan trygga 
livsmedelsförsörjningen i en situation där 
klimatet förändras och befolkningen 
växer, med början från bättre 
hanteringssystem som kan minimera 
produktionsfaktorerna antingen på land 
eller i havet, och sedan utmed hela 
leveranskedjan. Jordbrukarnas 
gemensamma reserv av kunskaper om 
naturtillgångar, ekologiska processer och 
produktkvalitet kan tas som utgångspunkt 
för att minimera behovet av externa 
produktionsfaktorer. En produktionskedja 
med små avfallsmängder förutsätter också 
kortare kedjor inom jordbruket och 
livsmedelsproduktionen och kortare 
avstånd mellan producenter och 
konsumenter, något som också tillgodoser 
konsumenternas krav på livsmedel som 
håller hög kvalitet och samtidigt innebär 
respekt för djurens välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 310
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 311
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE492.613v01-00 34/89 AM\906357SV.doc

SV

livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk 
och bioekonomin generellt är europeiska 
och globala. Åtgärder på unionsnivå är 
avgörande för att kluster ska kunna 
sammanföras och den nödvändiga bredden 
och kritiska massan åstadkommas för att 
komplettera ansträngningar som gjorts av 
enstaka eller grupper av medlemsstater. En 
metod med flera aktörer kommer att 
säkerställa den nödvändiga 
korsbefruktningen med samverkan mellan 
forskare, företag, jordbrukare/tillverkare, 
rådgivare och slutanvändare. Unionsnivån 
krävs också för att säkerställa konsekvens 
när man tar itu med denna utmaning mellan 
sektorerna, och med starka kopplingar till 
relevant unionspolitik. Samordning av 
forskning och innovation på unionsnivå 
kommer att uppmuntra och hjälpa till att 
påskynda de förändringar som krävs i 
unionen.

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

Or. en

Ändringsförslag 312
Vittorio Prodi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett fullt fungerande europeisk bioekonomi 
– som omfattar hållbar produktion av 
förnybara resurser från mark och 
vattenmiljöer och deras omvandling till 

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

livsmedel, biobaserade produkter och 
bioenergi samt därmed relaterade 
kollektiva nyttigheter – kommer att skapa 
högt europeiskt mervärde. Om den 
förvaltas på ett hållbart sätt kan den minska 
primärproduktionens och 
försörjningskedjans sammanlagda 
fotavtryck i miljön. Den kan öka deras 
konkurrenskraft och skapa arbetstillfällen 
och affärsmöjligheter för utvecklingen av 
landsbygd och kustområden. De 
utmaningar som är förknippade med 
livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk 
och bioekonomin generellt är europeiska 
och globala. Åtgärder på unionsnivå är 
avgörande för att kluster ska kunna 
sammanföras och den nödvändiga bredden 
och kritiska massan åstadkommas för att 
komplettera ansträngningar som gjorts av 
enstaka eller grupper av medlemsstater. En 
öppen metod med flera aktörer kommer att 
säkerställa den nödvändiga 
korsbefruktningen med samverkan mellan 
forskare, företag, jordbrukare/tillverkare, 
rådgivare och slutanvändare. Unionsnivån 
krävs också för att säkerställa konsekvens 
när man tar itu med denna utmaning mellan 
sektorerna, och med starka kopplingar till 
relevant unionspolitik. Samordning av 
forskning och innovation på unionsnivå 
kommer att uppmuntra och hjälpa till att 
påskynda de förändringar som krävs i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett fullt fungerande europeisk bioekonomi 
– som omfattar hållbar produktion av 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 314
Vittorio Prodi

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 315
Yves Cochet, Jill Evans

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 316
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att producera tillräckligt med 
livsmedel, foder, biomassa och andra 
råvaror, samtidigt som naturresurser 
skyddas och ekosystemtjänster förbättras, 
inbegripet hantering och begränsning av 
klimatförändringar. Verksamheten ska 
inriktas på mer hållbara och produktiva 
system för jord- och skogsbruk som är 

Syftet är att producera tillräckligt med 
livsmedel, foder, biomassa och andra 
råvaror, samtidigt som naturresurser 
skyddas, bland dem också den biologiska 
mångfalden, ur europeisk och 
världsomfattande synvinkel betraktat, och 
ekosystemtjänster förbättras, inbegripet 
begränsning av klimatförändringar. 
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både resurseffektiva (även koldioxidsnåla) 
och stabila, samtidigt som tjänster, koncept 
och strategier utvecklas för blomstrande 
försörjning på landsbygden.

Verksamheten ska inriktas på mer hållbara, 
stabila och produktiva system för jord- och 
skogsbruk som är resurseffektiva (även 
koldioxidsnåla och föga krävande i fråga 
om externa produktionsfaktorer, samt 
system för ekologisk produktion), skyddar 
naturtillgångarna, är mångsidiga, kan 
anpassa sig till en miljö som är stadd i 
förändring och är stabila, samtidigt som 
tjänster, koncept och strategier utvecklas 
för olika livsmedelssystem och en
blomstrande försörjning på landsbygden.

Or. en

Ändringsförslag 317
Vittorio Prodi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Syftet är att producera tillräckligt med 
livsmedel, foder, biomassa och andra 
råvaror, samtidigt som naturresurser 
skyddas och ekosystemtjänster förbättras, 
mark- och vattentillgångarna skyddas och 
åtgärder vidtas mot de utmaningar som en 
begränsning av och anpassning till
klimatförändringar innebär. Verksamheten 
ska inriktas på mer hållbara och produktiva 
system för jord- och skogsbruk som är 
både resurseffektiva (även koldioxidsnåla) 
och stabila, samtidigt som tjänster, koncept 
och strategier utvecklas för blomstrande 
försörjning på landsbygden.

Or. en

Ändringsförslag 318
Corinne Lepage
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Syftet är att producera tillräckligt med 
livsmedel, foder, biomassa och andra 
råvaror, samtidigt som naturresurser 
skyddas på det globala planet och 
ekosystemtjänster förbättras, inbegripet 
skydd av biologisk mångfald och 
naturliga livsmiljöer och hantering och 
begränsning av klimatförändringar. 
Verksamheten ska gynna systeminriktade 
tillvägagångssätt och inriktas på mer 
hållbara och produktiva system för jord-
och skogsbruk, också ekologiskt jordbruk,
som är både resurseffektiva (även 
koldioxidsnåla samt föga krävande i fråga 
om produktionsfaktorer) och stabila, 
samtidigt som tjänster, koncept och 
strategier utvecklas för att garantera att 
det finns flera olika system för 
livsmedelsproduktion samt en blomstrande 
försörjning på landsbygden.

Or. en

Ändringsförslag 319
Glenis Willmott

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

livsmedelsbearbetning som använder 
mindre resurser och producerar mindre 
biprodukter, avfall och växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 320
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 321
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att uppfylla medborgarnas krav på 
säkra och hälsosamma livsmedel till 
rimliga priser, och att göra bearbetningen 
och distributionen av livsmedel och foder 
mer hållbar och livsmedelssektorn mer 

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

hållbar och livsmedelssektorn mer 
konkurrenskraftig. Verksamheten ska 
koncentreras på ett brett utbud av olika
hälsosamma, oförvanskade och säkra 
livsmedel av hög kvalitet för alla, 
informerade konsumentval och 
konkurrenskraftiga metoder för 
livsmedelsbearbetning som använder 
mindre resurser och tillsatsämnen och 
producerar mindre biprodukter, avfall och 
växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 322
Vittorio Prodi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 323
Yves Cochet, Jill Evans

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

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

Målet är att på ett hållbart sätt utnyttja 
levande akvatiska resurser för att maximera 
den sociala och ekonomiska nyttan 
av/avkastningen från Europas oceaner och 
hav och samtidigt skydda den biologiska 
mångfalden och ekosystemtjänsterna. 
Verksamheten ska inriktas på optimalt 
bidrag till en tryggad livsmedelsförsörjning 
genom utveckling av hållbart och 
miljövänligt fiske och europeiskt 
vattenbruk inom den globala ekonomin.
Miljöbetingade farhågor om 
användningen av bioteknik i öppna 
ekosystem i haven måste noggrant 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 324
Vittorio Prodi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 325
Corinne Lepage

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Målet är att på ett hållbart sätt utnyttja 
levande akvatiska resurser för att maximera 
den sociala och ekonomiska nyttan 
av/avkastningen från Europas oceaner och
hav. Verksamheten ska inriktas på optimalt 
bidrag till en tryggad livsmedelsförsörjning 
genom utveckling av hållbart och 
miljövänligt fiske och konkurrenskraftigt 
europeiskt vattenbruk inom den globala 
ekonomin och på att främja marin 
innovation genom bioteknik för att driva på 
smart ”blå” tillväxt. Såväl 
försiktighetsprincipen som farhågor från 
det civila samhället om användning och 
spridning av bioteknik i öppna ekosystem 
i haven måste beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 326
Frédérique Ries

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr
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Motivering

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

Ändringsförslag 327
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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

Syftet är att främja koldioxidsnål, 
resurseffektiv, hållbar och 
konkurrenskraftig europeisk biobaserad 
industri. Verksamheten ska inriktas på att 
främja bioekonomin genom att omvandla 
konventionella industriella processer och 
produkter till sådana som använder 
biobaserade resurser och är energieffektiva, 
utveckling av integrerad bioraffinering, där 
det produceras och används biomassa från 
primärproduktion, bioavfall och 
biobaserade industribiprodukter och 
öppnande av nya marknader genom att 
stödja standardisering, verksamhet för 
reglering och demonstration/fältförsök 
bl.a., och samtidigt ta hänsyn till 
bioekonomins konsekvenser för 
markanvändning och ändrad 
markanvändning.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av integrerad bioraffinering får inte begränsas till bara användningen.

Ändringsförslag 329
Corinne Lepage

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja koldioxidsnål, 
resurseffektiv, hållbar och 
konkurrenskraftig europeisk biobaserad 
industri. Verksamheten ska inriktas på att 
främja bioekonomin genom att omvandla 
konventionella industriella processer och 
produkter till sådana som använder 
biobaserade resurser och är energieffektiva, 
utveckling av integrerad bioraffinering, 

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

med användning av biomassa från 
primärproduktion, bioavfall och 
biobaserade industribiprodukter och 
öppnande av nya marknader genom att 
stödja standardisering, verksamhet för 
reglering och demonstration/fältförsök 
bl.a., och samtidigt ta hänsyn till 
bioekonomins konsekvenser för 
markanvändning och ändrad 
markanvändning, samt till synpunkter och 
farhågor från det civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 330
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Unionen har för avsikt att fram till 2020 
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 % under 1990 års nivåer. Dessutom bör 
förnybar energi motsvara 20 % av den 
slutliga energiförbrukningen 2020, vilket är 
kopplat till energibesparingsmålet på 20 %.
För uppnå dessa mål kommer en 
omarbetning av energisystemet att krävas, 
med en kombination av en profil för låga 
koldioxidutsläpp, energisäkerhet och 
överkomliga priser, samtidigt som Europas 
ekonomiska konkurrenskraft förstärks. En 
sådan omarbetning är nödvändig med 
tanke på att industrin och 
konsumenterna, med instabila energipriser 
på världsmarknaden (i kombination med 
oro för försörjningstryggheten), ökande 
skattetryck på energikällor och höga 
kostnader för anpassning till 
EU:s miljöpolitik, spenderar en ökande 
andel av sin inkomst på energi.
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leda till ett totalt beroende av olje- och 
gasimport 2050. Med instabila energipriser 
på världsmarknaden i kombination med oro 
för försörjningstryggheten spenderar 
industrin och konsumenterna en ökande 
andel av sin inkomst på energi.

Or. it

Ändringsförslag 331
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Unionen har för avsikt att fram till 2020 
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 % under 1990 års nivåer, och att minska 
dem ytterligare till 80–95 % senast 2050.
Dessutom bör förnybar energi motsvara 
20 % av den slutliga energiförbrukningen 
2020, vilket är kopplat till 
energibesparingsmålet på 20 %. Senast 
2050 bör utsläppen av växthusgaser ha 
minskat med mellan 80 och 95 procent. 
Alla scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp i energifärdplanen för 
2050 visar att förnybar energiteknik mot 
mitten av detta århundrade kommer att 
utgöra den största andelen av 
energiförsörjningstekniken och att 
effektiv slutanvändning av energi kommer 
att spela en utslagsgivande roll för att 
målen ska nås. Det är därför lämpligt att 
två tredjedelar av budgeten under denna 
utmaning går till forskning och 
innovation inom förnybar energi och 
effektiv slutanvändning av energi. För att 
uppnå dessa mål kommer en omarbetning 
av energisystemet att krävas, med en 
kombination av en profil för låga 
koldioxidutsläpp, energisäkerhet och 
överkomliga priser, samtidigt som Europas 
ekonomiska konkurrenskraft förstärks.
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andel av sin inkomst på energi. Europa är för närvarande långt ifrån detta
övergripande mål. 80 % av det europeiska 
energisystemet förlitar sig fortfarande på 
fossila bränslen, och sektorn producerar 
80 % av växthusgasutsläppen i unionen.
Varje år används 2,5 % av unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) till 
energiimport, och denna kommer sannolikt 
att öka. Denna utveckling skulle leda till ett 
totalt beroende av olje- och gasimport 
2050. Med instabila energipriser på 
världsmarknaden i kombination med oro 
för försörjningstryggheten spenderar 
industrin och konsumenterna en ökande 
andel av sin inkomst på energi.

Or. en

Ändringsförslag 332
Julie Girling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen har för avsikt att fram till 2020 
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 % under 1990 års nivåer, och att minska 
dem ytterligare till 80–95 % senast 2050.
Dessutom bör förnybar energi motsvara 
20 % av den slutliga energiförbrukningen 
2020, vilket är kopplat till 
energibesparingsmålet på 20 %. För uppnå 
dessa mål kommer en omarbetning av 
energisystemet att krävas, med en 
kombination av en profil för låga 
koldioxidutsläpp, energisäkerhet och 
överkomliga priser, samtidigt som Europas 
ekonomiska konkurrenskraft förstärks.
Europa är för närvarande långt ifrån detta 
övergripande mål. 80 % av det europeiska 
energisystemet förlitar sig fortfarande på 
fossila bränslen, och sektorn producerar 
80 % av växthusgasutsläppen i unionen.
Varje år används 2,5 % av unionens 

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

bruttonationalprodukt (BNP) till 
energiimport, och denna kommer sannolikt 
att öka. Denna utveckling skulle leda till ett 
totalt beroende av olje- och gasimport 
2050, om inte nya källor utvecklas inom 
EU på ett hållbart sätt. Med instabila 
energipriser på världsmarknaden i 
kombination med oro för 
försörjningstryggheten spenderar industrin 
och konsumenterna en ökande andel av sin 
inkomst på energi.

Or. en

Motivering

Än så länge har det inte fattats något beslut om vilket slutgiltigt mål man ska ha för 
minskningen av växthusgaser fram till 2050. Mål om 80–95 procent har önskats, men det är 
inte sagt de går att genomföra. Det finns också nya källor till gas och olja i Europa och för 
närvarande pågår beslutsfattandet om huruvida dessa källor får exploateras på ett hållbart 
sätt. De bör inte glömmas bort i Horisont 2020.

Ändringsförslag 333
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Färdplanen för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205027 visar att de 
riktade minskningarna av 
växthusgasutsläppen till stor del kommer 
att behöva uppfyllas inom unionen. Detta 
skulle innebära en minskning av 
koldioxidutsläppen med över 90 % till 
2050 i kraftsektorn, över 80 % i industrin, 
minst 60 % inom transportsektorn, och 
omkring 90 % i bostadssektorn och 
tjänstesektorn.

utgår

Or. it
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Motivering

Som framgår av namnet tar ramprogrammet sikte på 2020. Då finns det ingen mening att 
hänvisa till framtidsscenarier för kommande decennier.

Ändringsförslag 334
Julie Girling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 335
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att åstadkomma dessa minskningar För att åstadkomma dessa minskningar 
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måste betydande investeringar göras inom 
forskning, utveckling, demonstration och 
marknadsintroduktion för effektiva, säkra 
och tillförlitliga typer av energiteknik och 
energitjänster med låga koldioxidutsläpp.
Dessa måste gå hand i hand med 
icke-tekniska lösningar på både utbuds-
och efterfrågesidan. Allt detta måste vara 
en del av en integrerad politik för låga 
koldioxidutsläpp, inbegripet förmågan att 
bemästra viktig möjliggörande teknik, 
särskilt IKT-lösningar och avancerad 
tillverkning, bearbetning och material.
Målet är att skapa effektiv energiteknik och 
effektiva energitjänster som kan börja 
användas i stor utsträckning på europeiska 
och internationella marknader, och att 
införa intelligent efterfrågestyrning baserad 
på en öppen och transparent energimarknad 
och intelligenta styrsystem för 
energieffektivisering.

måste betydande investeringar göras inom 
forskning, utveckling, demonstration och 
prismässigt överkomlig 
marknadsintroduktion för effektiva, säkra 
och tillförlitliga typer av energiteknik och 
energitjänster med låga koldioxidutsläpp. 
Dessa måste gå hand i hand med 
icke-tekniska lösningar på både utbuds-
och efterfrågesidan. Allt detta måste vara 
en del av en integrerad politik för låga 
koldioxidutsläpp, inbegripet förmågan att 
bemästra viktig möjliggörande teknik, 
särskilt IKT-lösningar och avancerad 
tillverkning, bearbetning och material.
Målet är att skapa effektiv energiteknik och 
effektiva energitjänster som kan börja 
användas i stor utsträckning på europeiska 
och internationella marknader, och att 
införa intelligent efterfrågestyrning baserad 
på en öppen och transparent energimarknad 
och intelligenta styrsystem för 
energieffektivisering.

Or. it

Ändringsförslag 336
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3.1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

SET-planens europeiska mervärde sett ur 
ett resursoptimeringsperspektiv ligger i att 
separata budgetrubriker skapas för varje 
teknikslag som anges i planen.

Or. it

Ändringsförslag 337
Oreste Rossi
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 338
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 339
Theodoros Skylakakis

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

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

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

Or. xm

Ändringsförslag 340
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
teknik och värdekedjor för mer 
konkurrenskraftig och hållbar bioenergi, 
minskad tid före utsläppande på marknaden 
av vätgas och bränsleceller och utveckling 
av nya alternativ med långsiktig potential 
till mognadsstadiet.

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
teknik och värdekedjor för mer 
konkurrenskraftig och hållbar bioenergi, 
minskad tid före utsläppande på marknaden 
av biometan, vätgas och bränsleceller och 
utveckling av nya alternativ med långsiktig 
potential till mognadsstadiet.

Or. it

Ändringsförslag 341
Daciana Octavia Sârbu

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

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

Or. en

Ändringsförslag 342
Corinne Lepage

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 343
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på tillämpad 
innovation för att underlätta 
marknadslansering av energiteknik och 
-tjänster, undanröja icke-tekniska hinder 
och påskynda ett kostnadseffektivt 
genomförande av unionens energipolitik.

Verksamheterna ska inriktas på tillämpad 
innovation för att underlätta 
marknadslansering av energiteknik och 
-tjänster, undanröja icke-tekniska hinder 
och påskynda ett kostnadseffektivt 
genomförande av unionens energipolitik. I 
detta sammanhang ska programmet 
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Intelligent energi – Europa, som 
framgångsrikt genomförts via 
programmet för konkurrenskraft och 
innovation, fortsättas med hjälp av 
ambitiösa budgetanslag via det nuvarande 
programmet Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 344
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att skapa ett 
europeiskt transportsystem som är 
resurseffektivt, miljövänligt, säkert och 
sammanhängande till förmån för 
medborgarna, ekonomin och samhället.

Det särskilda målet är att skapa ett 
europeiskt transportsystem som är 
resurseffektivt, miljövänligt, säkert, rimligt 
prissatt och sammanhängande till förmån 
för medborgarna, ekonomin och samhället.

Or. en

Ändringsförslag 345
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4.1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett transportsystem ska utgå från 
tänkesättet om ”god hälsa och 
självständigt liv på gamla dagar” och 
således finnas att tillgå och bli till nytta 
för alla, oavsett ålder, kön och 
funktionshinder. 

Or. en
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Ändringsförslag 346
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 347
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
minska resursförbrukningen och utsläppen 
av växthusgaser och förbättra fordonens 
effektivitet, påskynda utvecklingen och 
införandet av en ny generation elektriska 
och andra fordon utan eller med låga 
utsläpp, inbegripet genom genombrott när 
det gäller motorer, batterier och 

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

genombrott när det gäller motorer, batterier 
och infrastruktur, utforska och utnyttja 
potentialen hos alternativa bränslen och 
innovativa och effektivare 
framdrivningssystem, inklusive 
bränsleinfrastruktur, optimera 
användningen av infrastruktur med hjälp av 
intelligenta transportsystem och intelligent 
utrustning, och att öka användningen av 
efterfrågestyrning och offentliga och 
icke-motoriserade transporter, särskilt i 
stadsområden.

Or. it

Ändringsförslag 348
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. KLIMATÅTGÄRDER, 
RESURSEFFEKTIVITET OCH 
RÅVAROR

5. KLIMATÅTGÄRDER, 
VATTENPOLITISKA ÅTGÄRDER, 
RESURSEFFEKTIVITET OCH 
RÅVAROR

Or. en

Motivering

Water innovation needs to be an absolutely clear priority for sustainability in Europe. EU’s 
citizens do recognize it as such: a clear majority (68%) feels that water-related problems are 
serious and 75% of all citizens strongly support EU-level action. In Rio+20 Europe puts 
water forward as one of the top five priority areas in which clear operational targets with 
agreed time frames are needed. As the world market is rapidly growing the opportunities are 
there when doing so. Therefore water issues need to be mentioned explicitly as being a part of 
the key societal challenges in Horizon 2020.

Ändringsförslag 350
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 351
Vittorio Prodi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att skapa en 
resurseffektiv och klimattålig ekonomi och 
en hållbar försörjning av råvaror för att 
tillgodose behoven hos en växande global 
befolkning inom de hållbara 
begränsningarna för jordens naturresurser.
Verksamheterna kommer att bidra till att 
öka Europas konkurrenskraft och förbättra 
välfärden och samtidigt garantera 
miljöintegritet och hållbarhet, samtidigt 

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

samtidigt som den globala uppvärmningen 
hålls under 2° C och man möjliggör för 
ekosystem och samhälle att anpassa sig till 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 353
Corinne Lepage

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det råder ett akut behov av innovationer 
på området integrerade vattensystem i 
Europa. Europas vatteninfrastruktur 
(både avlopps- och dricksvattennäten) 
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håller på att bli gamla och till detta 
kommer en värre vattenbrist, högre risk 
för översvämningar i tätortsområden, 
vattenförorening och ökande och mer 
specifika krav på vatten från jordbruket, 
industrin och tätortsbefolkningen. För att 
kunna bemöta samhällsutmaningarna (att 
garantera alla människor rimligt prissatt 
vatten av god kvalitet, att förse industrin 
och jordbruket med rätt vatten som håller 
rätt kvalitet och rätt pris och att minimera 
föroreningarna) måste Europa investera i 
en innovativ omläggning av 
vattensystemen.

Or. en

Ändringsförslag 355
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Ett ändringsförslag som ersätter ändringsförslag 29 i förslaget till betänkande.
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Ändringsförslag 356
Vittorio Prodi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 357
Vittorio Prodi
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 358
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 359
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

__________
30 KOM(2011)0112.

Or. it

Ändringsförslag 360
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens åtgärder ska därför inriktas på att 
stödja unionens viktigaste mål och politik, 
inbegripet Europa 2020-strategin, 

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

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

__________
36 KOM(2010)0245.

Or. en

Ändringsförslag 361
Julie Girling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på den gränsöverskridande och 
globala karaktären hos klimat och miljö, 
deras omfattning och komplexitet och den 
internationella dimensionen hos 
försörjningskedjan för råvaror måste 
verksamheten genomföras både inom och 
utanför unionen. Den ämnesövergripande 
karaktären hos den nödvändiga 
forskningen kräver att kompletterande 
kunskaper och resurser sammanförs för att 
man effektivt ska kunna ta itu med denna 
utmaning. För att minska 
resursanvändningen och de miljömässiga 
konsekvenserna, och samtidigt öka 
konkurrenskraften, kommer en avgörande 
samhällelig och teknisk övergång att 

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

krävas till en hållbar ekonomi baserad på 
ett ömsesidigt nyttigt förhållande mellan 
den biologiska mångfalden och den 
mänskliga befolkningen. Samordnad 
forsknings- och innovationsverksamhet 
kommer att förbättra förståelsen av och 
prognoserna för klimat- och 
miljöförändringar med ett systematiskt och 
sektorsövergripande perspektiv, minska 
osäkerheten, identifiera och bedöma 
sårbarhet, risker, kostnader och 
möjligheter, liksom att öka utbudet av och 
förbättra effektiviteten hos samhälleliga 
och politiska åtgärder och lösningar.
Insatserna kommer också att syfta till att ge 
aktörer på alla nivåer i samhället möjlighet 
att aktivt delta i denna process.

Or. en

Ändringsförslag 362
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 363
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 364
Elena Oana Antonescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att utveckla och utvärdera 
innovativa, kostnadseffektiva och hållbara 
anpassningsåtgärder och dämpande

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 365
Corinne Lepage

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5.3 – led b – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Säkerställa åtgärder som garanterar 
en hållbar omläggning, förvaltning och 
användning av vattentillgångar och 
vattentjänster.
Syftet är att förbättra en innovativ 
kunskapsbas om (omställningar av) 
vattenförsörjning, vattenrening, skapande 
av ett slutet kretslopp för vatten, 
återvinning av energi och råvaror samt 
förbättring av slutkonsumenternas 
engagemang och beteende för att 
tillgodose framtidens behov.

Or. en

Ändringsförslag 367
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 368
Yves Cochet, Jill Evans

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 369
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. it

Ändringsförslag 370
Anna Záborská

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det första finns fortfarande stora
ojämlikheter i unionen, både mellan länder 
och inom dem. Index för mänsklig 
utveckling – ett sammanlagt mått på 
framsteg inom hälsa, utbildning och 
inkomst – rankade 2010 unionens 
medlemsstater på mellan 0,743 och 0,895, 
vilket avspeglar betydande skillnader 
mellan länderna. Det finns även 
fortfarande stora brister i jämställdheten
mellan könen – t.ex. löneklyftan mellan 
könen ligger i unionen fortfarande på 
17,8 % till förmån för männen37. En av 
sex unionsmedborgare (ungefär 
80 miljoner människor) löper idag risken 
att drabbas av fattigdom. Under de senaste 
två decennierna har fattigdomen bland 
unga vuxna och barnfamiljer ökat.
Ungdomsarbetslösheten är över 20 %.
150 miljoner människor i Europa (cirka 
25 %) har aldrig använt internet och 
kommer eventuellt aldrig att få tillräckliga 
datakunskaper. Den politiska likgiltigheten 
och polariseringen i valen har också ökat, 
vilket återspeglar medborgarnas sviktande 
förtroende för nuvarande politiska system.
Dessa siffror tyder på att vissa sociala 
grupper och gemenskaper ständigt 
utelämnas från den sociala och ekonomiska 
utvecklingen och/eller demokratiska 

För det första finns fortfarande stora
ojämlikheter i unionen, både mellan länder 
och inom dem. Index för mänsklig 
utveckling – ett sammanlagt mått på 
framsteg inom hälsa, utbildning och 
inkomst – rankade 2010 unionens 
medlemsstater på mellan 0,743 och 0,895, 
vilket avspeglar betydande skillnader 
mellan länderna. Män och kvinnor har 
fortfarande inte heller lika möjligheter. En 
av sex unionsmedborgare (ungefär 
80 miljoner människor) löper idag risken 
att drabbas av fattigdom. Under de senaste 
två decennierna har fattigdomen bland 
unga vuxna och barnfamiljer ökat. 
Ungdomsarbetslösheten är över 20 %. 
150 miljoner människor i Europa (cirka 
25 %) har aldrig använt internet och 
kommer eventuellt aldrig att få tillräckliga 
datakunskaper. Den politiska likgiltigheten 
och polariseringen i valen har också ökat, 
vilket återspeglar medborgarnas sviktande 
förtroende för nuvarande politiska system. 
Dessa siffror tyder på att vissa sociala 
grupper och gemenskaper ständigt 
utelämnas från den sociala och ekonomiska 
utvecklingen och/eller demokratiska 
strategier.
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strategier.

__________
37 KOM(2010)0491.

Or. en

Ändringsförslag 371
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 
eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen, 
diskriminering på grundval av kön, ras,
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder, 
liksom det också brister i åtgärder för att 
undanröja hinder för funktionshindrades 
tillträde, eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.
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Or. en

Motivering

Över 15 procent av Europas befolkning utgörs av funktionshindrade. Kampen mot 
diskriminering på grundval av funktionshinder måste klart tas upp i förslagen i Horisont 2020 
(i enlighet med artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 
artikel 2 i EU-fördraget, artikel 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder). 

Ändringsförslag 372
Anna Záborská

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen 
av olika former av delning, 
diskriminering och ojämlikhet i de 
europeiska samhällena, t.ex. brister i 
jämställdheten mellan könen eller digitala 
klyftor eller innovationsklyftor, och i 
förhållande till andra regioner i världen.
Den ska särskilt bidra till genomförandet 
och anpassningen av Europa 2020-strategin 
och till unionens omfattande externa 
åtgärder. Särskilda åtgärder ska vidtas för 
att frigöra spetskompetens i mindre 
utvecklade regioner, och därigenom öka 
deltagandet i Horisont 2020.

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och social utslagning i de 
europeiska samhällena, t.ex. brister i 
jämställdheten mellan könen eller digitala 
klyftor eller innovationsklyftor, och i 
förhållande till andra regioner i världen. 
Den ska särskilt bidra till genomförandet 
och anpassningen av Europa 2020-strategin 
och till unionens omfattande externa 
åtgärder. Särskilda åtgärder ska vidtas för 
att frigöra spetskompetens i mindre 
utvecklade regioner, och därigenom öka 
deltagandet i Horisont 2020.

Or. en
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Ändringsförslag 373
Petru Constantin Luhan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 374
Petru Constantin Luhan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation,

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation,

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 376
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) förstärka säkerheten genom 
gränsförvaltning,

(b) förstärka säkerheten genom 
gränsförvaltning, med särskild hänvisning 
till bekämpandet av olaglig invandring till 
EU:s territorium,

Or. it

Ändringsförslag 377
Yves Cochet, Jill Evans

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

(d) öka Europas förmåga att stå emot kriser 
och katastrofer,

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

Or. en

Ändringsförslag 378
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Förslag till förordning
Bilaga I – del V – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 380
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

resultatinriktad strategi. De gällande 
reglerna för deltagande, utvärdering och 
övervakning av KI-grupperna möjliggör 
snabba affärsmässiga beslut.

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 381
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del V – punkt 3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s strategi och verksamhet ska drivas av 
en fokusering på samhällsutmaningar som 
är av yttersta vikt för framtiden, t.ex. 
klimatförändringar och hållbar energi.
Genom att ta itu med centrala 
samhällsutmaningar på ett övergripande 
sätt kommer EIT att främja 
tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga 
metoder och bidra till att fokusera den 
forskning som bedrivs av de partner som 
ingår i KI-grupperna.

EIT:s strategi och verksamhet ska drivas av 
en fokusering på samhällsutmaningar som 
är av yttersta vikt för framtiden. Genom att 
ta itu med centrala samhällsutmaningar på 
ett övergripande sätt kommer EIT att 
främja tvärvetenskapliga och 
mångvetenskapliga metoder och bidra till 
att fokusera den forskning som bedrivs av 
de partner som ingår i KI-grupperna.

Or. it

Ändringsförslag 382
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska fullt ut integrera utbildning i alla EIT ska fullt ut integrera utbildning i alla 
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stadier av karriären och utveckla nya och 
innovativa kursplaner för att återspegla 
behovet av nya profiler till följd av 
komplexa samhällsutmaningar och 
ekonomiska utmaningar. I det 
sammanhanget kommer EIT att spela en 
viktig roll för att uppmuntra erkännande av 
nya examina och utbildningsbevis i 
medlemsstaterna.

stadier av karriären och utveckla nya och 
innovativa kursplaner för att återspegla 
behovet av nya profiler till följd av den 
ständigt pågående utvecklingen i 
samhället, i ekonomin och på 
arbetsmarknaden. I det sammanhanget 
kommer EIT att spela en viktig roll för att 
uppmuntra erkännande av nya examina och 
utbildningsbevis i medlemsstaterna.

Or. it

Ändringsförslag 383
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del V – punkt 3 – led c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer också att spela en viktig roll 
i finjusteringen av begreppet 
”entreprenörskap”, via sina 
utbildningsprogram som främjar 
entreprenörskap i ett kunskapsintensivt 
sammanhang, bygger på innovativ 
forskning och bidrar till lösningar av stor 
relevans för samhället.

utgår

Or. it

Motivering

Det är riskfyllt och farligt att koppla begreppet ”entreprenörskap” uteslutande till 
utbildningsprogram, eftersom man på så vis i förväg bestämmer vem som är ”entreprenör” 
och vem som inte är det.

Ändringsförslag 384
Oreste Rossi

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

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

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

Or. it

Ändringsförslag 385
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 386
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga II – tabell

Kommissionens förslag

I Vetenskaplig spetskompetens, varav: 27818

1. Europeiska forskningsrådet 15008
2. Framtida och ny teknik 3505

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

6503

4. Europeiska forskningsinfrastrukturer (inbegripet 
e-infrastrukturer)

2802

II Industriellt ledarskap, varav: 20280

1. Ledarskap inom möjliggörande teknik och 
industriteknik*

15580 varav 500 för 
EIT

2. Tillgång till riskfinansiering** 4000
3. Innovation i små och medelstora företag 700

III Samhällsutmaningar, varav: 35888
1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 9077 varav 292 för 

EIT

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

4694 varav 150 för 
EIT

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

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

5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror 3573 varav 115 för 
EIT
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6. Inkluderande, innovativa och trygga samhällen 4317 varav 138 för 
EIT

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

TOTALT 87740

Ändringsförslag

I Vetenskaplig spetskompetens, varav: 29,3 %
1. Europeiska forskningsrådet 14,5 %

2. Framtida och ny teknik 3,9 %
3. Marie Curie-åtgärder för kompetens, utbildning och 

karriärutveckling
7,4 %

4. Europeiska forskningsinfrastrukturer (inbegripet 
e-infrastrukturer)

3,5 %

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

industriteknik*
17,7 %

2. Tillgång till riskfinansiering** 4,5 %

3. Innovation i små och medelstora företag 3 %
III Samhällsutmaningar, varav: 40,4 %

1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 12 % 
2. Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, havs- och 

sjöfartsforskning och bioekonomi
5,3 %

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

5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror 4,2 %
6. Inkluderande, innovativa och trygga samhällen 2,5 %

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 3 %
Gemensamma forskningscentrumets icke-nukleära åtgärder 2,1 %

TOTALT 100 %

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att trygga varje budgetposts respektive andel, eftersom den 
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totala budgeteringen ska fastställas som ett led i förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen. [Procentandelarna ska ersättas med motsvarande siffror, uttryckta i 
miljoner EUR, så fort man kommit överens om den totala budgeteringen, i enlighet med 
rådets förordning om fastställande av den fleråriga budgetramen 2014–2020.] 

Ändringsförslag 387
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga II – tabell

Kommissionens förslag

I Vetenskaplig spetskompetens, varav: 27 818
1. Europeiska forskningsrådet 15 008

2. Framtida och ny teknik 3 505
3. Marie Curie-åtgärder för kompetens, utbildning och 

karriärutveckling
6 503

4. Europeiska forskningsinfrastrukturer (inbegripet e-
infrastrukturer)

2 802

II Industriellt ledarskap, varav: 20 280

1. Ledarskap inom möjliggörande teknik och 
industriteknik*

15 580 varav 500 för 
EIT

2. Tillgång till riskfinansiering** 4 000

3. Innovation i små och medelstora företag 700
III Samhällsutmaningar, varav: 35 888

1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 9 077 varav 292 för 
EIT

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

4 694 varav 150 för 
EIT

3. Säker, ren och effektiv energi 6 537 varav 210 för 
EIT

4. Smarta, gröna och integrerade transporter 7 690 varav 247 för 
EIT

5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror 3 573 varav 115 för 
EIT

6. Inkluderande, innovativa och trygga samhällen 4 317 varav 138 för 
EIT

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 1 542 + 1 652***

Gemensamma forskningscentrumets icke-nukleära åtgärder 2 212

TOTALT 87 740
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Ändringsförslag

Or. en

Motivering

Slutsumman förblir densamma, men kommissionens prioriteringar bör justeras. För att målet 
om industriellt ledarskap ska kunna uppnås är det strategiskt viktigt att uppmuntra små och 
medelstora företag att delta genom att underlätta kredittillgången och öka anslagen till 
innovativa små och medelstora företag. Vad gäller målet samhällsutmaningar måste 
forskning på hälsoområdet prioriteras betydligt högre än vad kommissionen gör, och de 
tillhörande budgetanslagen måste öka. 

I Vetenskaplig spetskompetens, varav: 23 818

1. Europeiska forskningsrådet 10 008
2. Framtida och ny teknik 4 505

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

6 503

4. Europeiska forskningsinfrastrukturer (inbegripet e-
infrastrukturer)

2 802

II Industriellt ledarskap, varav: 25 280

1. Ledarskap inom möjliggörande teknik och 
industriteknik*

15 580 varav 500 för 
EIT

2. Tillgång till riskfinansiering** 6 000
3. Innovation i små och medelstora företag 3 700

III Samhällsutmaningar, varav: 34 388
1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 13 147 varav 292 för 

EIT
2. Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, havs- och 

sjöfartsforskning och bioekonomi
4 694 varav 150 för 
EIT

3. Säker, ren och effektiv energi 4 537 varav 140 för 
EIT

4. Smarta, gröna och integrerade transporter 6 690 varav 217 för 
EIT

5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror 1 003 varav 45 för EIT

6. Inkluderande, innovativa och trygga samhällen 4 317 varav 138 för 
EIT

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 1 042 + 1 482***

Gemensamma forskningscentrumets icke-nukleära åtgärder 2 212

TOTALT 87 740
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Ändringsförslag 388
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – tabell

Kommissionens förslag

I Vetenskaplig spetskompetens, varav: 27818

1. Europeiska forskningsrådet 15008
2. Framtida och ny teknik 3505

3. Marie Curie-åtgärder för kompetens, utbildning och 
karriärutveckling 6503

4. Europeiska forskningsinfrastrukturer (inbegripet e-
infrastrukturer) 2802

II Industriellt ledarskap, varav: 20280

1. Ledarskap inom möjliggörande teknik och 
industriteknik* 15580 varav 500 för EIT

2. Tillgång till riskfinansiering** 4000
3. Innovation i små och medelstora företag 700

III Samhällsutmaningar, varav: 35888

1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 9077 varav 292 för EIT
2. Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, havs- och 

sjöfartsforskning och bioekonomi 4694 varav 150 för EIT

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

4. Smarta, gröna och integrerade transporter 7690 varav 247 för EIT
5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror 3573 varav 115 för EIT
6. Inkluderande, innovativa och trygga samhällen 4317 varav 138 för EIT

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 1542 + 1652***

Gemensamma forskningscentrumets icke-nukleära åtgärder 2212
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TOTALT 87740

Ändringsförslag

I Vetenskaplig spetskompetens, varav: 31,8 %

1. Europeiska forskningsrådet 17,1 %
2. Framtida och ny teknik 4 %

3. Marie Curie-åtgärder för kompetens, utbildning och 
karriärutveckling 7,5 %

4. Europeiska forskningsinfrastrukturer (inbegripet e-
infrastrukturer) 3,2 %

II Industriellt ledarskap, varav: 23,3 %

1. Ledarskap inom möjliggörande teknik och
industriteknik* 17,8 %

2. Tillgång till riskfinansiering** 4,6 %
3. Innovation i små och medelstora företag 0,9 %

III Samhällsutmaningar, varav: 41,3 %

1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 10,3 %
2. Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, havs- och 

sjöfartsforskning och bioekonomi 5,3 %

3. Säker, ren och effektiv energi 7,5 %

4. Smarta, gröna och integrerade transporter 8,8 %
5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror 4,1 %
6. Inkluderande, innovativa och trygga samhällen 5,3 %

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 1,2 %
Gemensamma forskningscentrumets icke-nukleära åtgärder 2,5 %

TOTALT Horizon 2020 Pre-ITER 100 %

ITER 3,2 %
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TOTAL Horizon 2020 + ITER 103,2 %

Or. en

Motivering

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: ”inclusive 
innovation” (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m). ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Ändringsförslag 389
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga II – tabell – information till tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

* Inbegripet 8 975 miljoner euro för 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT) varav 1 795 miljoner euro för 
fotonik och mikro- och nanoelektronik, 
4 293 miljoner euro för nanoteknik, 
avancerade material och avancerad 
tillverkning och bearbetning, 
575 miljoner euro för bioteknik och 
1 737 miljoner euro för rymdsektorn.
Följaktligen kommer 6 663 miljoner euro
att vara tillgängliga för stöd till viktig 
möjliggörande teknik.

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

Or. en

Ändringsförslag 390
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga II – tabell – information till tabell
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

** Cirka 1 131 miljoner euro av detta 
belopp får gå till genomförandet av projekt 
inom ramen för den strategiska planen för 
energiteknik (SET-planen). Ungefär en 
tredjedel av detta får gå till små och 
medelstora företag.

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

Or. en

Ändringsförslag 391
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga II – tabell – information till tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en


