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Ändringsförslag 128
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklingen av screeningprogram är 
avhängig av att tidiga biomarkörer för risk 
och sjukdomsutbrott kan identifieras, och 
av testning och validering av 
screeningmetoder och -program. Genom att 
identifiera enskilda individer och 
befolkningsgrupper som löper hög risk att 
drabbas av sjukdom kan anpassade, 
stratifierade och kollektiva strategier för 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva 
sjukdomsförebyggande åtgärder utvecklas.

Utvecklingen av screeningprogram är inte 
enbart avhängig av att tidiga biomarkörer 
för risk och sjukdomsutbrott kan 
identifieras utan även centrala 
spridningsvägar, och av testning och 
validering av screeningmetoder och 
-program. Genom att identifiera enskilda 
individer och befolkningsgrupper som 
löper hög risk att drabbas av sjukdom kan 
anpassade, stratifierade och kollektiva 
strategier för ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande 
åtgärder utvecklas.

Or. en

Ändringsförslag 129
Peter Liese

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklingen av screeningprogram är 
avhängig av att tidiga biomarkörer för risk 
och sjukdomsutbrott kan identifieras, och 
av testning och validering av 
screeningmetoder och -program.  Genom 
att identifiera enskilda individer och 
befolkningsgrupper som löper hög risk att 
drabbas av sjukdom kan anpassade, 
stratifierade och kollektiva strategier för 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva 
sjukdomsförebyggande åtgärder utvecklas. 

Utvecklingen av screeningprogram är 
avhängig av att tidiga biomarkörer för risk 
och sjukdomsutbrott kan identifieras, och 
av testning och validering av 
screeningmetoder och -program.  Genom 
att identifiera enskilda individer och 
befolkningsgrupper som löper hög risk att 
drabbas av sjukdom kan anpassade, 
stratifierade och kollektiva strategier för 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva 
sjukdomsförebyggande åtgärder utvecklas. 
Sådana screeningprogram ska prioriteras 
genom vilka den berörda personen kan 
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erbjudas en preventiv eller terapeutisk 
behandling eller då utvecklingen av 
sådana behandlingar är sannolik.

Or. de

Motivering

Screeningprogram utan terapeutiska eller preventiva följder är ingen lösning utan ger upphov 
till ytterligare problem, till exempel när det gäller skydd av personuppgifter. 

Ändringsförslag 130
Peter Liese, Richard Seeber

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2a. Hantering av orsakerna till sterilitet 
-
Det finns ett behov av forskning för att 
utveckla sätt att mer effektivt förebygga, 
diagnostisera och hantera sjukdomar som 
är relaterade till sterilitet. Forskningen 
ska fokusera på områden såsom orsaker 
till sterilitet, inbegripet sterilitet från 
fosterstadiet och andra relaterade 
sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2b. Preventivmetoder för män -
Preventivmetoder är vanligtvis kvinnors 
ansvar och börda. I vissa fall leder detta 
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till allvarliga problem, exempelvis 
biverkningar och kontraindikation. Av 
denna anledning bör även 
preventivmetoder för män prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 132
Christel Schaldemose

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befolkningsgrupper hotas av nya och allt 
mer utbredda infektioner (bland annat 
infektioner som beror på 
klimatförändringarna), läkemedelsresistens 
mot befintliga patogener och andra direkta 
och indirekta följder av 
klimatförändringarna. Förbättrade 
övervakningsmetoder, nätverk för tidiga 
varningar, förbättrad hälso- och 
sjukvårdsorganisation och kampanjer för 
ökad beredskap behövs för modellering av 
epidemier, effektiva och snabba insatser 
vid pandemier samt insatser mot icke-
infektionssjukdomar som uppkommer till 
följd av klimatförändringar. Dessutom 
krävs åtgärder för att upprätthålla och 
förbättra förmågan att bekämpa 
läkemedelsresistenta infektionssjukdomar.

Befolkningsgrupper hotas av nya och allt 
mer utbredda infektioner (bland annat
infektioner som beror på 
klimatförändringarna), läkemedelsresistens 
mot befintliga patogener och andra direkta 
och indirekta följder av 
klimatförändringarna. Förbättrade 
övervakningsmetoder, på både det 
humanmedicinska och det 
veterinärmedicinska området när det 
gäller läkemedelsresistens, nätverk för 
tidiga varningar, förbättrad hälso- och 
sjukvårdsorganisation och kampanjer för 
ökad beredskap behövs för modellering av 
epidemier, effektiva och snabba insatser 
vid pandemier samt insatser mot icke-
infektionssjukdomar som uppkommer till 
följd av klimatförändringar. Dessutom 
krävs åtgärder för att upprätthålla och 
förbättra förmågan att bekämpa 
läkemedelsresistenta infektionssjukdomar.

Or. da

Ändringsförslag 133
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett behov av bättre förståelse av 
hälsa och sjukdom hos människor i alla 
åldrar, för att nya och förbättrade 
förebyggande åtgärder, diagnostik och 
behandlingar ska kunna utvecklas. 
Interdisciplinär, överbryggande forskning 
om sjukdomars patofysiologi är avgörande 
för att förbättra förståelsen av alla aspekter 
av sjukdomsprocesser, inbegripet en 
omklassificering av normala variationer 
och sjukdomar som bygger på uppgifter 
om molekylärstruktur, samt för validering 
och användning av forskningsresultat i 
kliniska tillämpningar.

Det finns ett behov av bättre förståelse av 
hälsa och sjukdom hos människor i alla 
åldrar, för att nya och förbättrade 
förebyggande åtgärder, diagnostik och 
behandlingar ska kunna utvecklas. 
Interdisciplinär, överbryggande forskning 
om sjukdomars patofysiologi som 
använder sig av verktyg och metoder 
baserade på människans biologi är 
avgörande för att förbättra förståelsen av 
alla aspekter av sjukdomsprocesser, 
inbegripet en omklassificering av normala 
variationer och sjukdomar som bygger på 
uppgifter om molekylärstruktur, samt för 
validering och användning av 
forskningsresultat i kliniska tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 134
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett behov av bättre förståelse av 
hälsa och sjukdom hos människor i alla 
åldrar, för att nya och förbättrade 
förebyggande åtgärder, diagnostik och 
behandlingar ska kunna utvecklas. 
Interdisciplinär, överbryggande forskning 
om sjukdomars patofysiologi är avgörande 
för att förbättra förståelsen av alla aspekter 
av sjukdomsprocesser, inbegripet en 
omklassificering av normala variationer 
och sjukdomar som bygger på uppgifter 
om molekylärstruktur, samt för validering 
och användning av forskningsresultat i 
kliniska tillämpningar.

Det finns ett behov av bättre förståelse av 
hälsa och sjukdom hos människor i alla 
åldrar, för att nya och förbättrade 
förebyggande åtgärder, diagnostik och 
behandlingar ska kunna utvecklas. 
Interdisciplinär, överbryggande forskning 
om sjukdomars patofysiologi är avgörande 
för att förbättra förståelsen av alla aspekter 
av sjukdomsprocesser, inbegripet en 
omklassificering av normala variationer 
och sjukdomar som bygger på uppgifter 
om molekylärstruktur, samt för validering 
och användning av forskningsresultat i 
kliniska tillämpningar. Överbryggande 
forskningsprojekt med syfte att tillämpa 
laboratorieresultat snabbare och på ett 
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mer effektivt sätt i läkares yrkesutövning 
bör särskilt stödjas, i synnerhet inom 
områden med stora icke tillgodosedda 
behov, så som hematologi/onkologi, 
ovanliga sjukdomar och antimikrobiell 
resistens.

Or. sl

Ändringsförslag 135
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den stödjande grundforskningen ska 
omfatta och uppmuntra utveckling och 
användning av nya verktyg och arbetssätt 
för att generera biomedicinska data, och 
innefatta arbete med "omik-forskning", 
high throughput-forskning och 
systemmedicin. Denna verksamhet 
förutsätter nära kopplingar mellan 
grundforskning och klinisk forskning samt 
med långsiktiga kohortstudier (och 
motsvarande forskningsområden) enligt 
beskrivningen ovan. Nära kopplingar till 
infrastrukturer för forskning och 
medicinskt arbete (databaser, biobanker 
osv.) är också nödvändiga för 
standardisering, lagring och delning av 
samt tillgång till data, vilket är en 
förutsättning för att maximera datanyttan 
och för att stimulera mer innovativa och 
effektiva sätt att analysera och kombinera 
datauppsättningar.

Den stödjande grundforskningen ska 
omfatta och uppmuntra utveckling och 
användning av nya verktyg och arbetssätt 
för att generera biomedicinska data, och 
innefatta arbete med "omik-forskning" 
baserat på människans biologi, high 
throughput-forskning och systemmedicin. 
Denna verksamhet förutsätter nära 
kopplingar mellan grundforskning och 
klinisk forskning samt med långsiktiga 
kohortstudier (och motsvarande 
forskningsområden) enligt beskrivningen 
ovan. Nära kopplingar till infrastrukturer 
för forskning och medicinskt arbete 
(databaser, biobanker osv.) är också 
nödvändiga för standardisering, lagring och 
delning av samt tillgång till data, vilket är 
en förutsättning för att maximera 
datanyttan och för att stimulera mer 
innovativa och effektiva sätt att analysera 
och kombinera datauppsättningar.

Or. en

Ändringsförslag 136
Christel Schaldemose
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Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den stödjande grundforskningen ska 
omfatta och uppmuntra utveckling och 
användning av nya verktyg och arbetssätt 
för att generera biomedicinska data, och 
innefatta arbete med "omik-forskning", 
high throughput-forskning och 
systemmedicin. Denna verksamhet 
förutsätter nära kopplingar mellan 
grundforskning och klinisk forskning samt
med långsiktiga kohortstudier (och 
motsvarande forskningsområden) enligt 
beskrivningen ovan. Nära kopplingar till 
infrastrukturer för forskning och 
medicinskt arbete (databaser, biobanker 
osv.) är också nödvändiga för 
standardisering, lagring och delning av 
samt tillgång till data, vilket är en 
förutsättning för att maximera datanyttan 
och för att stimulera mer innovativa och 
effektiva sätt att analysera och kombinera 
datauppsättningar.

Den stödjande grundforskningen ska 
omfatta och uppmuntra utveckling och 
användning av nya verktyg och arbetssätt 
för att generera biomedicinska data, och 
innefatta arbete med "omik-forskning", 
high throughput-forskning och 
systemmedicin. Denna verksamhet 
förutsätter nära kopplingar mellan 
grundforskning och klinisk forskning samt 
med långsiktiga kohortstudier (och 
motsvarande forskningsområden) enligt 
beskrivningen ovan. Nära kopplingar till 
infrastrukturer för forskning och 
medicinskt arbete (databaser, biobanker 
osv.) är också nödvändiga för 
standardisering, lagring och delning av 
samt fri tillgång till rådata, vilket är en 
förutsättning för att maximera datanyttan 
och för att stimulera mer innovativa och 
effektiva sätt att analysera och kombinera 
datauppsättningar.

Or. da

Ändringsförslag 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främjande av individanpassade 
läkemedel för svårartad sjukdom
Individanpassade läkemedel används för 
att utveckla nya förebyggande och 
terapeutiska strategier som kan anpassas 
efter behoven hos enskilda grupper av 
patienter, för att göra behandlingar mer 
effektiva, säkra och ekonomiska. 
Faktorerna som påverkar beslutandet om 
terapeutiska åtgärder måste identifieras 
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och ytterligare kartläggas och utvecklas 
med hjälp av forskning.

Or. en

Ändringsförslag 138
Zofija Mazej Kukovič

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett behov av mer effektiva 
preventiva vaccin (eller alternativa
förebyggande insatser) och 
evidensbaserade vaccinationsprogram för 
fler sjukdomar än i dag. Detta ska grundas 
på en bättre förståelse av sjukdomar och 
sjukdomsprocesser och efterföljande 
epidemier, och på genomförande av 
kliniska prövningar och associerade 
studier.

Det finns ett behov av att stödja 
utvecklingen av effektiva preventiva 
vaccin (eller alternativa förebyggande 
insatser) och evidensbaserade 
vaccinationsprogram för fler sjukdomar än 
i dag, innefattande fattigdomsrelaterade 
sjukdomar så som HIV/AIDS, tuberkulos, 
malaria och försummade sjukdomar.  På 
liknande vis kan kunskap om de främsta 
riskfaktorerna för sjukdom, samt 
beteendevetenskap, användas för att ta 
fram effektiva strategier för att förebygga 
sjukdom, som behandlar dessa 
riskfaktorer och har som syfte att främja 
hälsosamma levnadssätt och vikten av 
hälsosam kost. Detta har synnerligen stor 
potential att minska den börda som 
kroniska sjukdomar utgör, men utgår 
från en bättre förståelse av sjukdomar och 
sjukdomsprocesser och efterföljande 
epidemier, och genomförande av kliniska 
prövningar och associerade studier.

Or. sl

Ändringsförslag 139
Peter Liese

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett behov av bättre förståelse av 
hälsa, sjukdom och sjukdomsprocesser hos 
människor i alla åldrar för att utveckla ny 
och mer effektiv diagnostik. Innovativa 
och befintliga tekniker ska utvecklas i syfte 
att avsevärt förbättra sjukdomsutfall genom 
tidigare och mer korrekta diagnoser, och 
mer patientanpassade behandlingar ska 
möjliggöras. 

Det finns ett behov av bättre förståelse av 
hälsa, sjukdom och sjukdomsprocesser hos 
människor i alla åldrar för att utveckla ny 
och mer effektiv diagnostik. Innovativa 
och befintliga tekniker ska utvecklas i syfte 
att avsevärt förbättra sjukdomsutfall genom 
tidigare och mer korrekta diagnoser, och 
mer patientanpassade behandlingar ska 
möjliggöras.  Tyngdpunkten ska läggas på 
diagnostikmetoder där det finns 
preventiva eller terapeutiska åtgärder för 
de berörda personerna eller där sådana 
åtgärder är sannolika inom den nära 
framtiden.

Or. de

Ändringsförslag 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett behov av bättre förståelse av 
hälsa, sjukdom och sjukdomsprocesser hos 
människor i alla åldrar för att utveckla ny 
och mer effektiv diagnostik. Innovativa 
och befintliga tekniker ska utvecklas i syfte 
att avsevärt förbättra sjukdomsutfall genom 
tidigare och mer korrekta diagnoser, och 
mer patientanpassade behandlingar ska 
möjliggöras.

Det finns ett behov av bättre förståelse av 
hälsa, sjukdom och sjukdomsprocesser hos 
människor i alla åldrar för att utveckla ny 
och mer effektiv in vitro- och 
bilddiagnostik. Innovativa och befintliga 
tekniker ska utvecklas i syfte att avsevärt 
förbättra sjukdomsutfall genom tidigare 
och mer korrekta diagnoser, och mer 
patientanpassade behandlingar ska 
möjliggöras.

Or. en

Motivering

Beprövade diagnostiserande verktyg som redan framgångsrikt är i bruk och kring vilka man 
satsar på forskning  för att förkorta tiden från att symtom uppkommer till diagnos ska stödjas 
i detta förslag.
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Ändringsförslag 141
Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett behov av att stödja 
förbättringen av övergripande stödtekniker 
för läkemedel, vacciner och andra 
terapeutiska åtgärder, inbegripet 
transplantation, gen- och cellterapi; att 
åstadkomma större framsteg inom 
utvecklingsprocesserna för läkemedel och 
vacciner (inbegripet alternativa metoder 
som ersättning för klassisk säkerhets- och 
effektivitetstestning (t.ex. utveckling av 
nya metoder); att utveckla metoder inom 
regenerativ medicin, inbegripet sådana som 
innefattar stamceller; att utveckla 
förbättrade medicinska hjälpmedel och 
hjälpmedelssystem; att upprätthålla och 
förbättra förmågan att bekämpa 
smittsamma, sällsynta, allvarliga och 
kroniska sjukdomar och genomföra 
medicinska insatser som är beroende av 
tillgången på verksamma antimikrobiella 
läkemedel; samt att utveckla övergripande 
metoder för att behandla samsjuklighet vid 
alla åldrar och undvika polyfarmaci. Dessa 
förbättringar ska underlätta utvecklingen 
av nya, mer effektiva, verksamma och 
hållbara behandlingar av sjukdomar, samt 
leda till bättre hantering av 
funktionshinder.

Det finns ett behov av att stödja 
förbättringen av övergripande stödtekniker 
för läkemedel, vacciner och andra 
terapeutiska åtgärder, inbegripet 
transplantation, gen- och cellterapi; att 
åstadkomma större framsteg inom 
utvecklingsprocesserna för läkemedel och 
vacciner (inbegripet alternativa metoder 
som ersättning för klassisk säkerhets- och 
effektivitetstestning (t.ex. utveckling av 
nya metoder); att utveckla metoder inom 
regenerativ medicin, inbegripet sådana som 
innefattar stamceller; att utveckla 
förbättrade medicinska hjälpmedel och 
hjälpmedelssystem; att upprätthålla och 
förbättra förmågan att bekämpa 
smittsamma, sällsynta, allvarliga och 
kroniska sjukdomar och genomföra 
medicinska insatser som är beroende av 
tillgången på verksamma antimikrobiella 
läkemedel; att  främja en mer effektiv och 
bättre användning av existerande och nya 
diagnostiserande verktyg för att motarbeta 
antimikrobiell resistens; samt att utveckla 
övergripande metoder för att behandla 
samsjuklighet vid alla åldrar och undvika 
polyfarmaci. Dessa förbättringar ska 
underlätta utvecklingen av nya, mer 
effektiva, verksamma och hållbara 
behandlingar av sjukdomar, samt leda till 
bättre hantering av funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 142
Peter Liese
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Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett behov av att stödja 
förbättringen av övergripande stödtekniker 
för läkemedel, vacciner och andra 
terapeutiska åtgärder, inbegripet 
transplantation, gen- och cellterapi; att 
åstadkomma större framsteg inom 
utvecklingsprocesserna för läkemedel och 
vacciner (inbegripet alternativa metoder 
som ersättning för klassisk säkerhets- och 
effektivitetstestning (t.ex. utveckling av 
nya metoder); att utveckla metoder inom 
regenerativ medicin, inbegripet sådana som 
innefattar stamceller; att utveckla 
förbättrade medicinska hjälpmedel och 
hjälpmedelssystem; att upprätthålla och 
förbättra förmågan att bekämpa 
smittsamma, sällsynta, allvarliga och 
kroniska sjukdomar och genomföra 
medicinska insatser som är beroende av
tillgången på verksamma antimikrobiella 
läkemedel; samt att utveckla övergripande 
metoder för att behandla samsjuklighet vid 
alla åldrar och undvika polyfarmaci.  Dessa 
förbättringar ska underlätta utvecklingen 
av nya, mer effektiva, verksamma och 
hållbara behandlingar av sjukdomar, samt 
leda till bättre hantering av 
funktionshinder.

Det finns ett behov av att stödja 
förbättringen av övergripande stödtekniker 
för läkemedel, vacciner och andra 
terapeutiska åtgärder, inbegripet 
transplantation, gen- och cellterapi, 
framför allt behandling med adulta
stamceller, behandlingar med celler från 
navelsträngsblod och iPS-celler; att 
åstadkomma större framsteg inom 
utvecklingsprocesserna för läkemedel och 
vacciner (inbegripet alternativa metoder 
som ersättning för klassisk säkerhets- och 
effektivitetstestning (t.ex. utveckling av 
nya metoder); att utveckla metoder inom 
regenerativ medicin, inbegripet sådana som 
innefattar stamceller; att utveckla 
förbättrade medicinska hjälpmedel och 
hjälpmedelssystem; att upprätthålla och 
förbättra förmågan att bekämpa 
smittsamma, sällsynta, allvarliga och 
kroniska sjukdomar och genomföra 
medicinska insatser som är beroende av 
tillgången på verksamma antimikrobiella 
läkemedel; samt att utveckla övergripande 
metoder för att behandla samsjuklighet vid 
alla åldrar och undvika polyfarmaci.  Dessa 
förbättringar ska underlätta utvecklingen 
av nya, mer effektiva, verksamma och 
hållbara behandlingar av sjukdomar, samt 
leda till bättre hantering av 
funktionshinder. Det finns behov av att 
utveckla metoder för regenerativ medicin 
(särskilt på grundval av adulta stamceller, 
celler från navelsträngsblod och iPS-
celler).

Or. de

Ändringsförslag 143
Peter Liese
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Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom kliniska prövningar kan 
biomedicinska kunskaper omsättas till 
tillämpningar för patienter. Därför ges stöd 
till sådana prövningar och till förbättring 
av praxis vid prövningar.  Stödet innefattar 
till exempel utveckling av bättre metoder 
så att kliniska prövningar kan fokuseras på 
relevanta befolkningsgrupper, inbegripet 
de som lider av flera samtidiga sjukdomar 
och/eller redan genomgår behandling, 
fastställande av den relativa effektiviteten 
hos olika insatser och lösningar, samt 
förbättrad användning av databaser och 
elektroniska patientjournaler som 
datakällor för prövningar och 
kunskapsöverföring. Dessutom kommer 
stöd att ges till omsättning av andra typer 
av insatser, till exempel sådana insatser 
som rör omsättning av självständigt boende 
till verkliga miljöer.

Genom kliniska prövningar kan 
biomedicinska kunskaper omsättas till 
tillämpningar för patienter. Därför ges stöd 
till sådana prövningar och till förbättring 
av praxis vid prövningar.  Stödet innefattar 
till exempel utveckling av bättre metoder 
så att kliniska prövningar kan fokuseras på 
relevanta befolkningsgrupper, inbegripet 
de som lider av flera samtidiga sjukdomar 
och/eller redan genomgår behandling, 
fastställande av den relativa effektiviteten 
hos olika insatser och lösningar, samt 
förbättrad användning av databaser och 
elektroniska patientjournaler som 
datakällor för prövningar och 
kunskapsöverföring. Dessutom kommer 
stöd att ges till omsättning av andra typer 
av insatser, till exempel sådana insatser 
som rör omsättning av självständigt boende 
till verkliga miljöer. Särskilt stor vikt 
kommer att läggas vid kliniska prövningar 
inom området för sällsynta sjukdomar och 
barnsjukdomar, däribland prematurfödda 
barn.

Or. de

Motivering

Ett europeiskt samarbete är särskilt viktigt inom området för sällsynta sjukdomar och 
barnsjukdomar eftersom medlemsstaterna ensamma inte har tillräckliga möjligheter, eftersom 
de inte har så många fall av sjukdomarna som behövs.

Ändringsförslag 144
Christel Schaldemose

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd kommer att ges till integrering av Stöd kommer att ges till integrering av 
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infrastrukturer och informationsstrukturer 
och källor (inbegripet sådana som härletts 
från kohortstudier, protokoll, 
datasamlingar, indikatorer osv.) samt till 
datastandardisering, förbättrad 
interoperabilitet och lagring av och tillgång 
till data, så att hälsodata kan användas på 
rätt sätt. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt databehandling, 
kunskapshantering, modellering och 
visualisering.

infrastrukturer och informationsstrukturer 
och källor (inbegripet sådana som härletts 
från kohortstudier, protokoll, 
datasamlingar, indikatorer osv.) samt till 
datastandardisering, förbättrad 
interoperabilitet och lagring av och fri 
tillgång till rådata, så att hälsodata kan 
användas på rätt sätt. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt 
databehandling, kunskapshantering, 
modellering och visualisering.

Or. da

Ändringsförslag 145
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns behov av att stödja utvecklingen 
av vetenskapliga verktyg och metoder samt 
statistik för snabba, korrekta och 
förutsägande bedömningar av säkerheten, 
effekten och kvaliteten för olika 
hälsotekniker, bland annat nya läkemedel, 
biologi, avancerade terapier och 
medicintekniska produkter. Detta är 
särskilt relevant för den senaste 
utvecklingen på områden som bland annat 
vacciner, cell-/vävnads- och genterapier, 
organ och transplantationer, 
specialisttillverkning, biobanker, nya 
medicintekniska produkter, diagnos-
/behandlingsprocedurer, genetisk testning, 
interoperabilitet och e-hälsa, inbegripet 
sekretessaspekter. Likaså behövs stöd för 
förbättrade metoder för riskbedömning, 
testningsmetoder och strategier som rör 
miljö och hälsa. Dessutom finns det ett 
behov att stödja utvecklingen av relevanta 
metoder som understödjer bedömning av 
etiska aspekter för ovanstående områden.

Det finns behov av att stödja utvecklingen 
av vetenskapliga verktyg och metoder samt 
statistik för snabba, korrekta och 
förutsägande bedömningar av säkerheten, 
effekten och kvaliteten för olika 
hälsotekniker, bland annat nya läkemedel, 
biologi, avancerade terapier och 
medicintekniska produkter. Detta är 
särskilt relevant för den senaste 
utvecklingen på områden som bland annat 
vacciner, cell-/vävnads- och genterapier, 
organ och transplantationer, 
specialisttillverkning, biobanker, nya 
medicintekniska produkter, diagnos-
/behandlingsprocedurer, genetisk testning, 
interoperabilitet, telemedicin och e-hälsa, 
inbegripet sekretessaspekter. Likaså 
behövs stöd för förbättrade metoder för 
riskbedömning, testningsmetoder och 
strategier som rör miljö och hälsa.
Dessutom finns det ett behov att stödja 
utvecklingen av relevanta metoder som 
understödjer bedömning av etiska aspekter 
för ovanstående områden.
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Or. sl

Ändringsförslag 146
Carl Schlyter

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns behov av att stödja utvecklingen 
av vetenskapliga verktyg och metoder samt 
statistik för snabba, korrekta och 
förutsägande bedömningar av säkerheten, 
effekten och kvaliteten för olika 
hälsotekniker, bland annat nya läkemedel, 
biologi, avancerade terapier och 
medicintekniska produkter. Detta är 
särskilt relevant för den senaste 
utvecklingen på områden som bland annat 
vacciner, cell-/vävnads- och genterapier, 
organ och transplantationer, 
specialisttillverkning, biobanker, nya 
medicintekniska produkter, diagnos-
/behandlingsprocedurer, genetisk testning, 
interoperabilitet och e-hälsa, inbegripet 
sekretessaspekter. Likaså behövs stöd för 
förbättrade metoder för riskbedömning, 
testningsmetoder och strategier som rör 
miljö och hälsa. Dessutom finns det ett 
behov att stödja utvecklingen av relevanta 
metoder som understödjer bedömning av 
etiska aspekter för ovanstående områden.

Det finns behov av att stödja utvecklingen 
av vetenskapliga verktyg och metoder samt 
statistik för snabba, korrekta och 
förutsägande bedömningar av säkerheten, 
effekten och kvaliteten för olika 
hälsotekniker, bland annat nya läkemedel, 
biologi, avancerade terapier och 
medicintekniska produkter. Detta är 
särskilt relevant för den senaste 
utvecklingen på områden som bland annat 
vacciner, cell-/vävnads- och genterapier, 
organ och transplantationer, 
specialisttillverkning, biobanker, nya 
medicintekniska produkter, diagnos-
/behandlingsprocedurer, genetisk testning, 
interoperabilitet och e-hälsa, inbegripet 
sekretessaspekter. Likaså behövs stöd för 
moderna metoder för riskbedömning och 
farobedömning, testningsmetoder och 
strategier som rör bedömning av 
kemikalier med tanke på deras effekter på
miljö och hälsa. Dessutom finns det ett 
behov att stödja utvecklingen av relevanta 
metoder som understödjer bedömning av 
etiska aspekter för ovanstående områden.

Or. en

Motivering

Forskning på EU-nivå ska stödja 2000-talets paradigmskifte inom biomedicinsk forskning och 
toxikologisk testning från djurförsök till modern toxikologisk testning. Framsteg inom 
molekylärbiologi, bioteknik, och inom andra områden banar väg för betydande förbättringar 
av vetenskapsmäns möjligheter att bedöma hälsoriskerna hos potentiellt giftiga kemikalier. 
Dessa framsteg kan leda till snabbare och mindre kostsam toxikologisk testning, som är mer 
direkt relevant för exponering som drabbar människor.  
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Ändringsförslag 147
Edite Estrela

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Multidisciplinärt, avancerat och tillämpat 
forsknings- och innovationsarbete som 
innefattar såväl beteendevetenskap, 
gerontologi och digitalteknik som andra 
vetenskaper krävs för att skapa 
användarvänliga lösningar för aktiva, 
självständiga liv (hemma, på arbetsplatsen 
osv,) med nödvändigt stöd för den åldrande 
befolkningen och människor med 
funktionshinder. Detta gäller i en mängd 
olika miljöer, samt för tekniker, system och 
tjänster som förbättrar livskvalitet och 
funktionsnivåer för människor, inbegripet 
rörlighet, smarta anpassade stödtekniker, 
robotteknik för tjänster och sociala 
funktioner samt IT-stöd i hemmet. Stöd 
kommer att ges till forsknings- och 
innovationspilotprojekt som bedömer 
graden av genomförande och allmän 
användning av lösningar.

Multidisciplinärt, avancerat och tillämpat 
forsknings- och innovationsarbete som 
innefattar såväl beteendevetenskap, 
gerontologi och digitalteknik som andra 
vetenskaper krävs för att skapa 
användarvänliga lösningar för aktiva, 
självständiga liv (hemma, på arbetsplatsen 
osv,) med nödvändigt stöd för den åldrande 
befolkningen och människor med 
funktionshinder. Detta gäller i en mängd 
olika miljöer, samt för tekniker, system och 
tjänster som förbättrar livskvalitet och 
funktionsnivåer för människor, inbegripet 
rörlighet, smarta anpassade stödtekniker, 
robotteknik för tjänster och sociala 
funktioner samt IT-stöd i hemmet. Stöd 
kommer att ges till forsknings- och 
innovationspilotprojekt som bedömer 
graden av genomförande och allmän 
användning av lösningar, med förtur given 
till projekt som inbegriper äldre personer
och människor med funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 148
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Multidisciplinärt, avancerat och tillämpat 
forsknings- och innovationsarbete som 
innefattar såväl beteendevetenskap, 

Multidisciplinärt, avancerat och tillämpat 
forsknings- och innovationsarbete som 
innefattar såväl beteendevetenskap, 
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gerontologi och digitalteknik som andra 
vetenskaper krävs för att skapa 
användarvänliga lösningar för aktiva, 
självständiga liv (hemma, på arbetsplatsen 
osv,) med nödvändigt stöd för den åldrande 
befolkningen och människor med 
funktionshinder. Detta gäller i en mängd 
olika miljöer, samt för tekniker, system och 
tjänster som förbättrar livskvalitet och 
funktionsnivåer för människor, inbegripet 
rörlighet, smarta anpassade stödtekniker, 
robotteknik för tjänster och sociala 
funktioner samt IT-stöd i hemmet. Stöd 
kommer att ges till forsknings- och 
innovationspilotprojekt som bedömer 
graden av genomförande och allmän 
användning av lösningar.

gerontologi och digitalteknik som andra 
vetenskaper krävs för att skapa 
användarvänliga lösningar för aktiva, 
självständiga liv (hemma, på arbetsplatsen 
osv,) med nödvändigt stöd för den åldrande 
befolkningen och människor med 
funktionshinder. Detta gäller i en mängd 
olika miljöer, samt för tekniker, system och 
tjänster som förbättrar livskvalitet och 
funktionsnivåer för människor, inbegripet 
rörlighet, smarta anpassade stödtekniker, 
robotteknik för tjänster och sociala 
funktioner samt IT-stöd i hemmet, utan att 
äventyra kapaciteten för och kvaliteten på 
relationer med andra människor för 
patienter och människor som ges stöd. 
Stöd kommer att ges till forsknings- och 
innovationspilotprojekt som bedömer 
graden av genomförande och allmän 
användning av lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 149
Edite Estrela

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att stärka enskilda individers egenmakt 
och förmåga att förbättra och sköta sin 
hälsa genom hela livet leder till minskade 
kostnader inom hälso- och 
sjukvårdssystemen genom att kroniska 
sjukdomar kan behandlas utanför 
vårdinrättningar och befolkningens hälsa 
allmänt förbättras. För detta krävs 
forskning i beteendemässiga och sociala 
modeller, sociala attityder och ambitioner i 
relation till personanpassade hälsotekniker, 
mobila och/eller bärbara verktyg, nya 
diagnostiska metoder och anpassade 
tjänster som främjar en hälsosam livsstil, 
välfärd, egenvård, förbättrad interaktion 

Att stärka enskilda individers egenmakt 
och förmåga att förbättra och sköta sin 
hälsa genom hela livet leder till minskade 
kostnader inom hälso- och 
sjukvårdssystemen genom att kroniska 
sjukdomar kan behandlas utanför 
vårdinrättningar och befolkningens hälsa 
allmänt förbättras. För detta krävs 
forskning i beteendemässiga och sociala 
modeller, sociala attityder och ambitioner i 
relation till personanpassade hälsotekniker, 
mobila och/eller bärbara verktyg, nya 
diagnostiska metoder, vårdlösningar och 
rehabilitering och anpassade tjänster som 
främjar en hälsosam livsstil, välfärd, 
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mellan medborgare och hälso- och 
sjukvårdspersonal, anpassade program för 
hantering av sjukdom och funktionshinder 
samt stöd för kunskapsinfrastrukturer.

egenvård, förbättrad interaktion mellan 
medborgare och hälso- och 
sjukvårdspersonal, anpassade program för 
hantering av sjukdom och funktionshinder 
samt stöd för kunskapsinfrastrukturer.

Or. en

Ändringsförslag 150
Antonyia Parvanova

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att stärka enskilda individers egenmakt 
och förmåga att förbättra och sköta sin 
hälsa genom hela livet leder till minskade 
kostnader inom hälso- och 
sjukvårdssystemen genom att kroniska 
sjukdomar kan behandlas utanför 
vårdinrättningar och befolkningens hälsa 
allmänt förbättras. För detta krävs 
forskning i beteendemässiga och sociala 
modeller, sociala attityder och ambitioner i 
relation till personanpassade hälsotekniker, 
mobila och/eller bärbara verktyg, nya 
diagnostiska metoder och anpassade 
tjänster som främjar en hälsosam livsstil, 
välfärd, egenvård, förbättrad interaktion 
mellan medborgare och hälso- och 
sjukvårdspersonal, anpassade program för 
hantering av sjukdom och funktionshinder 
samt stöd för kunskapsinfrastrukturer.

Att stärka enskilda individers egenmakt 
och förmåga att förstå, förbättra och sköta 
sin hälsa genom hela livet leder till 
minskade kostnader inom hälso- och 
sjukvårdssystemen genom att de hålls 
friska och kan förebygga sjukdom, samt 
till att kroniska sjukdomar kan behandlas 
utanför vårdinrättningar och befolkningens 
hälsa allmänt förbättras. För detta krävs 
forskning i hälsokunskap, insatser för 
folkhälsan, beteendemässiga och sociala 
modeller, sociala attityder och ambitioner i 
relation till personanpassade hälsotekniker, 
mobila och/eller bärbara verktyg, nya 
diagnostiska metoder och anpassade 
tjänster som främjar en hälsosam livsstil, 
välfärd, egenvård, förbättrad interaktion 
mellan medborgare och hälso- och 
sjukvårdspersonal, anpassade program för 
hantering av sjukdom och funktionshinder 
samt stöd för kunskapsinfrastrukturer.

Or. en

Ändringsförslag 151
Edite Estrela
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till behandling av kroniska sjukdomar 
utanför vårdinrättningar förutsätter också 
ett förbättrat samarbete mellan vårdgivare 
och social omsorg eller informell vård. 
Stöd kommer att ges till forskning och 
innovativa tillämpningar för 
beslutsfattande som baseras på distribuerad 
information, och för att tillhandahålla bevis 
för storskaliga driftsättningar och 
marknadsutnyttjande av nya lösningar, 
inbegripet interoperabla teletjänster för 
hälso- och sjukvård. Forskning och 
innovationer i syfte att förbättra 
organisationen av långsiktig vårdleverans 
kommer också att stödjas.

Stöd till behandling av kroniska sjukdomar 
inom och utanför vårdinrättningar 
förutsätter också ett förbättrat samarbete 
mellan vårdgivare och social omsorg eller 
informell vård. Stöd kommer att ges till 
forskning och innovativa tillämpningar för 
beslutsfattande som baseras på distribuerad 
information, och för att tillhandahålla bevis 
för storskaliga driftsättningar och 
marknadsutnyttjande av nya lösningar, 
inbegripet interoperabla teletjänster för 
hälso- och sjukvård. Forskning om 
organisering och tillhandahållande av 
hälso- och sjukvårdstjänster ska stödjas 
för att främja bättre integrering och 
samordning mellan vårdpersonal och 
-tjänster, vilket, bland annat, kommer att 
underlätta tidig remittering av patienter 
från allmänpraktiserande läkare till 
specialister för att bättre hantera 
sjukdomar. Forskning och innovationer i 
syfte att förbättra organisationen av 
långsiktig vårdleverans kommer också att 
stödjas.

Or. en

Ändringsförslag 152
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett behov av att stödja 
utvecklingen av hälsoteknikbedömningar 
och hälsoekonomi, samt att samla bevis 
och sprida bästa praxis och innovativa 
tekniker och arbetssätt inom vårdsektorn, 
inbegripet IKT och tillämpningar av e-

Det finns ett behov av att stödja 
utvecklingen av hälsoteknikbedömningar 
och hälsoekonomi. Det finns även ett 
behov av att stödja forskning om nya sätt 
att tillhandahålla mer effektiv hälso- och 
sjukvård som skulle kunna ligga till 
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hälsa. Stöd kommer att ges till komparativa 
analyser av reformerna inom de offentliga 
vårdsystemen i Europa och i tredjeländer, 
samt bedömningar av reformernas 
ekonomiska och sociala effekter på 
medellång och lång sikt. Stöd ges också till 
analyser av framtida behov av 
vårdpersonal, såväl i reella tal som i 
nödvändig kompetens, i relation till nya 
vårdmönster. Stöd kommer att ges till 
studier av ojämlikhetsaspekter inom 
vården, deras samverkan med andra 
ekonomiska och sociala ojämlikheter, samt 
effektiviteten hos de politiska åtgärder som 
vidtas för att minska dessa ojämlikheter i 
Europa och tredje land. Slutligen finns ett 
behov av att stödja bedömningar av 
patientsäkerhetslösningar och system för 
kvalitetssäkring, inbegripet patienternas 
roll i vårdens säkerhet och kvalitet.

grund för reformer av de nationella 
allmänna hälso- och sjukvårdssystemen,
samt att samla bevis och sprida bästa praxis 
och innovativa tekniker och arbetssätt inom 
vårdsektorn, inbegripet IKT och 
tillämpningar av e-hälsa.  Stöd kommer att 
ges till komparativa analyser av reformerna 
inom de offentliga vårdsystemen i Europa 
och i tredjeländer, samt bedömningar av 
reformernas ekonomiska och sociala 
effekter på medellång och lång sikt, samt 
av deras resultat i form av det allmänna 
hälso- och sjukvårdssystemets effektivitet. 
Stöd ges också till analyser av framtida 
behov av vårdpersonal, såväl i reella tal 
som i nödvändig kompetens, i relation till 
nya vårdmönster. Stöd kommer att ges till 
studier av ojämlikhetsaspekter inom 
vården, deras samverkan med andra 
ekonomiska och sociala ojämlikheter, samt 
effektiviteten hos de politiska åtgärder som 
vidtas för att minska dessa ojämlikheter i 
Europa och tredje land. Slutligen finns ett 
behov av att stödja bedömningar av 
patientsäkerhetslösningar och system för 
kvalitetssäkring, inbegripet patienternas 
roll i vårdens säkerhet och kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 153
Alda Sousa

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.16 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillräcklig finansiering ska riktas till 
forskningsområden som är direkt 
förbundna med den postdiagnostiska 
fasen, i synnerhet vid cancerfall och 
hjärt- och kärlsjukdomar samt 
luftvägssjukdomar, och till att förbättra 
livskvalitet.
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Or. pt

Ändringsförslag 154
Zofija Mazej Kukovič

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Livsmedelssäkerhet, hälsosam kost och 
livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, 
havs- och bergsforskning och bioekonomi

Or. sl

Ändringsförslag 155
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – 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

Ändringsförslag 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga kunskaper, verktyg, tjänster och 
innovationer krävs för att stödja mer 
produktiva, resurseffektiva och 

Lämpliga kunskaper, verktyg, tjänster och 
innovationer krävs för att stödja mer 
produktiva, resurseffektiva och 
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motståndskraftiga system för jord- och 
skogsbruk som kan leverera tillräckliga 
mängder livsmedel, foder, biomassa och 
andra råmaterial och leverera 
ekosystemtjänster samtidigt som man 
stöder utvecklingen av levande 
landsbygdssamhällen. Forskning och 
innovationer ger goda möjligheter att 
integrera agronomiska och miljömässiga 
mål i en hållbar produktion, till exempel 
genom följande: ökad produktivitet och 
resurseffektivitet i jordbruket, minskade 
utsläpp av växthusgaser från jordbruk, 
minskad urlakning av näringsämnen från 
odlad mark till land- och vattenmiljöer,
minskat beroende av internationella 
importer av växtprotein till Europa, samt 
ökad biologisk mångfald i primära 
produktionssystem.

motståndskraftiga system för jord- och 
skogsbruk som kan leverera tillräckliga 
mängder livsmedel, foder, biomassa och 
andra råmaterial och leverera 
ekosystemtjänster samtidigt som man 
stöder utvecklingen av levande 
landsbygdssamhällen. Forskning och 
innovationer ger goda möjligheter att 
integrera agronomiska och miljömässiga 
mål i en mer hållbar produktion, till 
exempel genom följande: främjad genetisk 
potential hos växter för att bättre anpassa
dem till biotisk och abiotisk stress, ökad 
produktivitet och resurseffektivitet i 
jordbruket, minskade utsläpp av 
växthusgaser från jordbruk, effektivare 
användning av näringsämnen och vatten, 
minskat beroende av internationella 
importer av växtprotein till Europa, samt 
ökad biologisk mångfald i primära 
produktionssystem.

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1.1. Ökad produktionseffektivitet och 
förbättrad hantering av klimatförändringar, 
samtidigt som hållbarhet och 
motståndskraft säkras

2.1.1. Ökad produktionseffektivitet,
livsmedelskvalitet och livsmedelssäkerhet 
och förbättrad hantering av 
klimatförändringar, samtidigt som 
hållbarhet och motståndskraft säkras

Or. en
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Motivering

Livsmedelskvalitet och livsmedelssäkerhet så som sundhet hos växter, sensoriska egenskaper 
och näringsegenskaper (vitaminer, mikronäringsämnen).

Ändringsförslag 158
Julie Girling

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Multidisciplinära arbetssätt ska eftersträvas 
för att förbättra kvaliteten på växter, djur 
och mikroorganismer samtidigt som en 
effektiv resursanvändning (vatten, näring, 
energi) och landsbygdens ekologiska 
integritet säkerställs. Fokus ska placeras på 
integrerade och olikartade 
produktionssystem och agronomiska 
arbetssätt, inbegripet användning av 
precisionsteknik och ekologisk 
intensifiering till nytta för såväl 
konventionellt som ekologiskt jordbruk. 
För genetiska förbättringar av växter och 
djur för förbättrad anpassning och 
produktivitet krävs användning av samtliga 
tillämpliga konventionella och moderna 
avels- och odlingsmetoder samt en bättre 
användning av genetiska resurser. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas markhantering 
på gårdarna för att öka jordens bördighet 
och därmed även grödornas avkastning. 
Djur- och växthälsa ska främjas och 
integrerade åtgärder för bekämpning av 
sjukdomar och skadegörare ska utvecklas 
vidare. Strategier för utrotning av 
djursjukdomar, inbegripet zoonoser, 
kommer att utarbetas tillsammans med 
forskning om antimikrobiell resistens. 
Studier av olika arbetssätt och deras 
effekter på djurens välfärd kan bidra till 
diskussionen kring viktiga samhällsfrågor. 
De områden som nämns ovan ska stödjas 
av mer grundläggande forskning om 

Multidisciplinära arbetssätt ska eftersträvas 
för att förbättra kvaliteten på växter, djur 
och mikroorganismer samtidigt som en 
effektiv resursanvändning (vatten, näring, 
energi) och landsbygdens ekologiska 
integritet säkerställs. Fokus ska placeras på 
integrerade och olikartade 
produktionssystem och agronomiska 
arbetssätt, inbegripet användning av 
precisionsteknik och ekologisk 
intensifiering till nytta för såväl
konventionellt som ekologiskt jordbruk. 
För genetiska förbättringar av växter och 
djur för förbättrad anpassning och 
produktivitet krävs användning av samtliga 
tillämpliga konventionella och moderna 
avels- och odlingsmetoder samt en bättre 
användning av genetiska resurser. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas markhantering 
på gårdarna för att öka jordens bördighet 
och därmed även grödornas avkastning. 
Djur- och växthälsa ska främjas och 
integrerade åtgärder för bekämpning av 
sjukdomar och skadegörare ska utvecklas 
vidare. Strategier för utrotning av 
djursjukdomar, inbegripet zoonoser, 
kommer att utarbetas tillsammans med 
forskning om antimikrobiell resistens. 
Studier av olika arbetssätt och deras 
effekter på djurens välfärd kan bidra till 
såväl diskussionen kring logistiska och 
praktiska frågor för kommersiella 
användare som viktiga samhällsfrågor för 
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relevanta biologiska frågor, som även 
understödjer utvecklingen och 
genomförandet av politiska åtgärder inom 
EU.

invånarna i medlemsländerna. De 
områden som nämns ovan ska stödjas av 
mer grundläggande forskning om relevanta 
biologiska frågor, som även understödjer 
utvecklingen och genomförandet av 
politiska åtgärder inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 2.1 – punkt 2.1.2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1.2. Tillhandahålla ekosystemtjänster 
och kollektiva nyttigheter

2.1.2. Stärka diversiteten inom 
jordbrukssektorn, inbegripet
ekosystemtjänster och kollektiva 
nyttigheter

Or. en

Motivering

Diversitet som ett samlat grepp för att kombinera användningen av jordbruk med 
ekosystemtjänster. Av omsorg om konsekvens med den gemensamma jordbrukspolitiken och 
forskningsprogram.

Ändringsförslag 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 2.1 – punkt 2.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbruk och skogsbruk är unika system 
som inte bara levererar kommersiella 
produkter, utan även kollektiva nyttigheter 
för samhället i stort (inbegripet kultur- och 
rekreationsvärden) och viktiga ekologiska 
tjänster, som funktionell och in situ 
biologisk mångfald, pollinering, 

Jordbruk och skogsbruk är unika system 
som inte bara levererar kommersiella 
produkter, utan även kollektiva nyttigheter 
för samhället i stort (inbegripet kultur- och 
rekreationsvärden) och viktiga ekologiska 
tjänster, som funktionell och in situ 
biologisk mångfald, pollinering, 
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vattenreglering, landskapstjänster, minskad 
erosion och kolupptagning/begränsning av 
växthusgasutsläpp. 
Forskningsverksamheten ska bidra till 
tillhandahållandet av dessa kollektiva 
nyttigheter och tjänster, genom leverans av 
förvaltningslösningar, verktyg för 
beslutsstöd samt bedömning av deras icke 
marknadsmässiga värden. Bland de 
specifika frågor som ska behandlas finns 
identifiering av vilka jordbruks-
/skogssystem och landskapsmönster som 
mest sannolikt bidrar till att uppnå dessa 
mål. Förändringar i den aktiva 
förvaltningen av jordbrukssystem -
inbegripet teknikanvändning och 
förändrade arbetssätt - bidrar till 
begränsningen av växthusgasutsläpp och 
öka jordbrukssektorns anpassningsförmåga 
när det gäller klimatförändringens negativa 
följder.

vattenreglering, landskapstjänster, minskad 
erosion och kolupptagning/begränsning av 
växthusgasutsläpp. 
Forskningsverksamheten ska bidra till 
tillhandahållandet av dessa kollektiva 
nyttigheter och tjänster, genom leverans av 
förvaltningslösningar, verktyg för 
beslutsstöd samt bedömning av deras icke 
marknadsmässiga värden. Bland de 
specifika frågor som ska behandlas finns 
identifiering av vilka jordbruks-
/skogssystem och landskapsmönster som 
mest sannolikt bidrar till att uppnå dessa 
mål. Socioekonomisk och jämförande 
bedömning av jordbruks-
/skogsbrukssystem och deras hållbarhet 
kommer att tas upp. [ST1] [ST1]Denna 
mening tagen ur Ändringsförslag 12
Förändringar i den aktiva förvaltningen av 
jordbrukssystem - inbegripet 
teknikanvändning och förändrade arbetssätt 
- bidrar till begränsningen av 
växthusgasutsläpp och ökar 
jordbrukssektorns anpassningsförmåga när 
det gäller klimatförändringens negativa 
följder. Bioteknik kan exempelvis 
förbättra effektiv användning av 
existerande resurser inom jordbruk och 
skogsbruk i EU genom att öka förståelsen 
för biologiska system och erbjuda flera 
verktyg för att främja hållbarhet och 
produktivitet inom jordbruk och 
skogsbruk.  Bioteknik garanterar även 
tillräcklig tillgång till livsmedel och foder, 
vilket är avgörande sett till den tidigare 
och framtida turbulensen på de globala 
marknaderna. Kombinationen av 
fördelarna hos de olika teknikerna som 
används inom jordbruket ska uppmuntras 
för att man på allvar ska kunna dra nytta 
av dem sett till människors hälsa och 
miljön.

Or. en
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Ändringsförslag 161
Glenis Willmott

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumenters behov av säkra och 
hälsosamma livsmedel till rimliga priser 
ska behandlas, samtidigt som effekterna av 
livsmedelsrelaterade 
konsumtionsbeteenden samt livsmedels-
och foderproduktion på mänsklig hälsa och 
det totala ekosystemet beaktas. 
Livsmedelstrygghet och fodersäkerhet, 
konkurrenskraften hos den europeiska 
jordbruksbaserade livsmedelsindustrin 
samt hållbarhetsaspekter för 
livsmedelsproduktion och -försörjning ska 
behandlas, inbegripet hela 
livsmedelskedjan och relaterade tjänster, 
såväl konventionella som ekologiska, från 
primär produktion till konsumtion. Detta 
arbetssätt ska bidra till att (a) uppnå 
livsmedelssäkerhet och tryggad försörjning 
för alla européer och utrota hungern i 
världen (b) minska förekomsten av 
livsmedels- och kosthållningsrelaterade 
sjukdomar genom att främja en övergång 
till en hälsosam, hållbar kosthållning, 
genom konsumentutbildning och 
innovationer inom livsmedelsindustrin (c) 
minska vatten- och energiförbrukningen 
inom bearbetning, transport och 
distribution av livsmedel, samt att (d) 
minska livsmedelsavfallet med 50 % senast 
2030.

Konsumenters behov av säkra och 
hälsosamma livsmedel till rimliga priser 
ska behandlas, samtidigt som effekterna av 
livsmedelsrelaterade 
konsumtionsbeteenden samt livsmedels-
och foderproduktion på mänsklig hälsa och 
det totala ekosystemet beaktas. 
Livsmedelstrygghet och fodersäkerhet, 
konkurrenskraften hos den europeiska 
jordbruksbaserade livsmedelsindustrin 
samt hållbarhetsaspekter för 
livsmedelsproduktion och -försörjning ska 
behandlas, inbegripet hela 
livsmedelsförsörjningskedjan och 
relaterade tjänster, såväl konventionella 
som ekologiska, från primär produktion till 
konsumtion. Detta arbetssätt ska bidra till 
att (a) uppnå livsmedelssäkerhet och 
tryggad försörjning för alla européer och 
utrota hungern i världen (b) minska 
förekomsten av livsmedels- och 
kosthållningsrelaterade sjukdomar genom 
att främja en övergång till en hälsosam, 
hållbar kosthållning, genom 
konsumentutbildning, öka tillgången till 
näringsrika livsmedel och innovationer 
inom livsmedelsindustrin (c) minska 
vatten- och energiförbrukningen inom 
produktion, transport och distribution av 
livsmedel, samt att (d) minska 
livsmedelsavfallet med 50 % senast 2030.

Or. en

Ändringsförslag 162
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumenters behov av säkra och 
hälsosamma livsmedel till rimliga priser 
ska behandlas, samtidigt som effekterna av 
livsmedelsrelaterade 
konsumtionsbeteenden samt livsmedels-
och foderproduktion på mänsklig hälsa och 
det totala ekosystemet beaktas. 
Livsmedelstrygghet och fodersäkerhet, 
konkurrenskraften hos den europeiska 
jordbruksbaserade livsmedelsindustrin 
samt hållbarhetsaspekter för 
livsmedelsproduktion och -försörjning ska 
behandlas, inbegripet hela 
livsmedelskedjan och relaterade tjänster, 
såväl konventionella som ekologiska, från 
primär produktion till konsumtion. Detta 
arbetssätt ska bidra till att (a) uppnå 
livsmedelssäkerhet och tryggad försörjning 
för alla européer och utrota hungern i 
världen (b) minska förekomsten av 
livsmedels- och kosthållningsrelaterade 
sjukdomar genom att främja en övergång 
till en hälsosam, hållbar kosthållning, 
genom konsumentutbildning och 
innovationer inom livsmedelsindustrin (c) 
minska vatten- och energiförbrukningen 
inom bearbetning, transport och 
distribution av livsmedel, samt att (d) 
minska livsmedelsavfallet med 50 % senast 
2030.

Konsumenters behov av säkra och 
hälsosamma livsmedel till rimliga priser 
ska behandlas, samtidigt som effekterna av 
livsmedelsrelaterade 
konsumtionsbeteenden samt livsmedels-
och foderproduktion på mänsklig hälsa och 
det totala ekosystemet beaktas. 
Livsmedelstrygghet och fodersäkerhet, 
konkurrenskraften hos den europeiska 
jordbruksbaserade livsmedelsindustrin 
samt hållbarhetsaspekter för 
livsmedelsproduktion och -försörjning ska 
behandlas, inbegripet hela 
livsmedelskedjan och relaterade tjänster, 
såväl konventionella hållbart intensiva 
som ekologiska, från primär produktion till 
konsumtion. Detta arbetssätt ska bidra till 
att (a) uppnå livsmedelssäkerhet och 
tryggad försörjning för alla européer och 
utrota hungern i världen (b) minska 
förekomsten av livsmedels- och 
kosthållningsrelaterade sjukdomar genom 
att främja en övergång till en hälsosam, 
hållbar kosthållning, genom 
konsumentutbildning och innovationer 
inom jordbrukets livsmedelsindustri (c) 
minska vatten- och energiförbrukningen 
inom bearbetning, transport och 
distribution av livsmedel, samt att (d) 
minska livsmedelsavfallet med 50 % senast 
2030.

Or. en

Ändringsförslag 163
Glenis Willmott

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 2.2 – punkt 2.2.2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Näringsbehov och olika livsmedels 
inverkan på fysiologiska funktioner samt 
fysiska och mentala prestationer ska 
behandlas, liksom kopplingarna mellan 
kosthållning, åldrande, kroniska sjukdomar 
och matvanor. Kosthållningsrelaterade 
lösningar och innovationer som leder till 
förbättrad hälsa och välfärd ska 
identifieras. Kemiska och mikrobiella 
föroreningar av livsmedel och foder, risker 
och exponeringar ska bedömas, övervakas, 
kontrolleras och spåras genom hela 
leveranskedjan för livsmedel och 
dricksvatten från produktion och lager till 
bearbetning, förpackning, distribution, 
catering och tillagning i hemmet. 
Innovationer för livsmedelssäkerhet, 
förbättrade verktyg för riskkommunikation 
och förbättrade livsmedelsstandarder ska 
medföra ökat konsumentförtroende och 
konsumentskydd i Europa. Globalt 
förbättrade standarder för 
livsmedelstrygghet ska också bidra till att 
stärka den europeiska livsmedelsindustrins 
konkurrenskraft.

Näringsbehov och olika livsmedels 
inverkan på fysiologiska funktioner samt 
fysiska och mentala prestationer ska 
behandlas, liksom kopplingarna mellan 
kosthållning, åldrande, kroniska sjukdomar 
och matvanor. Kosthållningsrelaterade 
lösningar och innovationer som leder till 
förbättrad hälsa och välfärd ska 
identifieras. Åtgärder som underlättar 
omvandlingen av livsmedelsprodukter 
med ett högt fett-, socker- eller 
saltinnehåll för att främja en balanserad 
kost kommer att stödjas. Kemiska och 
mikrobiella föroreningar av livsmedel och 
foder, risker och exponeringar ska 
bedömas, övervakas, kontrolleras och 
spåras genom hela leveranskedjan för 
livsmedel och dricksvatten från produktion 
och lager till bearbetning, förpackning, 
distribution, catering och tillagning i 
hemmet. Innovationer för 
livsmedelssäkerhet, förbättrade verktyg för 
riskkommunikation och förbättrade 
livsmedelsstandarder ska medföra ökat 
konsumentförtroende och konsumentskydd 
i Europa. Globalt förbättrade standarder för 
livsmedelstrygghet och nutrition ska också 
bidra till att stärka den europeiska 
livsmedelsindustrins konkurrenskraft, samt 
hälsan och produktiviteten hos invånarna 
i medlemsländerna.

Or. en

Ändringsförslag 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 2.2 – punkt 2.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Näringsbehov och olika livsmedels Näringsbehov och olika livsmedels 
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inverkan på fysiologiska funktioner samt 
fysiska och mentala prestationer ska 
behandlas, liksom kopplingarna mellan 
kosthållning, åldrande, kroniska sjukdomar 
och matvanor. Kosthållningsrelaterade 
lösningar och innovationer som leder till 
förbättrad hälsa och välfärd ska 
identifieras. Kemiska och mikrobiella 
föroreningar av livsmedel och foder, risker 
och exponeringar ska bedömas, övervakas, 
kontrolleras och spåras genom hela 
leveranskedjan för livsmedel och 
dricksvatten från produktion och lager till 
bearbetning, förpackning, distribution, 
catering och tillagning i hemmet. 
Innovationer för livsmedelssäkerhet, 
förbättrade verktyg för riskkommunikation 
och förbättrade livsmedelsstandarder ska 
medföra ökat konsumentförtroende och 
konsumentskydd i Europa. Globalt 
förbättrade standarder för 
livsmedelstrygghet ska också bidra till att 
stärka den europeiska livsmedelsindustrins 
konkurrenskraft.

inverkan på fysiologiska funktioner samt 
fysiska och mentala prestationer ska 
behandlas, liksom kopplingarna mellan 
kosthållning, åldrande, kroniska sjukdomar 
och matvanor. Kosten ska göras 
näringsrikare och få bättre kvalitet genom 
att man undersöker och förbättrar
näringsrika föreningar hos växter (t.ex. 
sekundära metaboliter) och hälsostatusen 
för odlade växter. Kosthållningsrelaterade 
lösningar och innovationer som leder till 
förbättrad hälsa och välfärd ska 
identifieras. Kemiska och mikrobiella 
föroreningar av livsmedel och foder, risker 
och exponeringar ska bedömas, övervakas, 
kontrolleras och spåras genom hela 
leveranskedjan för livsmedel och 
dricksvatten från produktion och lager till 
bearbetning, förpackning, distribution, 
catering och tillagning i hemmet. 
Innovationer för livsmedelssäkerhet, 
förbättrade verktyg för riskkommunikation 
och förbättrade livsmedelsstandarder ska 
medföra ökat konsumentförtroende och 
konsumentskydd i Europa. Globalt 
förbättrade standarder för 
livsmedelstrygghet ska också bidra till att 
stärka den europeiska livsmedelsindustrins 
konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 2.2 – punkt 2.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedels- och foderindustrins behov av 
att hantera sociala, miljömässiga, 
klimatrelaterade och ekonomiska 
förändringar från lokal till global nivå ska 
uppmärksammas i alla stadier av 
produktionskedjan för livsmedel och foder, 

Livsmedels- och foderindustrins behov av 
att hantera sociala, miljömässiga, 
klimatrelaterade och ekonomiska 
förändringar från lokal till global nivå ska 
uppmärksammas i alla stadier av 
produktionskedjan för livsmedel och foder, 
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inbegripet livsmedelsdesign, 
livsmedelsförädling, förpackning, 
processkontroll, avfallsreducering, 
biproduktsvalorisering och säker 
användning och kassering av animaliska 
biprodukter. Resultatet ska bli innovativa, 
hållbara och resurseffektiva processer och 
diversifierade, säkra produkter med hög 
kvalitet till rimliga priser. Detta ska stärka 
innovationspotentialen i den europeiska 
livsmedelsförsörjningskedjan, öka dess 
konkurrenskraft, skapa ekonomisk tillväxt 
och arbetstillfällen och underlätta 
anpassningar inom den europeiska 
livsmedelsindustrin. Andra aspekter som 
ska behandlas är spårbarhet, logistik och 
tjänster, socioekonomiska faktorer, 
livsmedelskedjans motståndskraft mot 
miljömässiga och klimatrelaterade risker, 
samt begränsning av de negativa 
miljöeffekter som verksamheter inom 
livsmedelskedjan och förändringar inom 
kosthållning och produktionssystem kan 
medföra.

inbegripet jordbruksproduktion,
livsmedelsdesign, livsmedelsförädling, 
förpackning, processkontroll, 
avfallsreducering, biproduktsvalorisering 
och säker användning och kassering av 
animaliska biprodukter. Resultatet ska bli 
innovativa, hållbara och resurseffektiva 
processer och diversifierade, säkra 
produkter med hög kvalitet till rimliga 
priser. Detta ska stärka 
innovationspotentialen i den europeiska
livsmedelsförsörjningskedjan, öka dess 
konkurrenskraft, skapa ekonomisk tillväxt 
och arbetstillfällen och underlätta 
anpassningar inom den europeiska 
livsmedelsindustrin. Andra aspekter som 
ska behandlas är spårbarhet, logistik och 
tjänster, socioekonomiska faktorer, 
livsmedelskedjans motståndskraft mot 
miljömässiga och klimatrelaterade risker, 
samt begränsning av de negativa 
miljöeffekter som verksamheter inom 
livsmedelskedjan och förändringar inom 
kosthållning och produktionssystem kan 
medföra.

Or. en

Ändringsförslag 166
Julie Girling

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 2.3 – punkt 2.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vattenbruk har en stor inneboende 
potential för utveckling av hälsosamma, 
säkra och konkurrenskraftiga produkter 
som skräddarsytts efter konsumenters 
behov och önskemål, samt för 
miljörelaterade tjänster (biologisk rening, 
land- och vattenvård osv.) och 
energiproduktion - en potential som 
behöver realiseras ytterligare i Europa. 
Kunskap och teknik ska stärkas inom alla 

Vattenbruk har en stor inneboende 
potential för utveckling av hälsosamma, 
säkra och konkurrenskraftiga produkter 
som skräddarsytts efter konsumenters 
behov och önskemål, samt för 
miljörelaterade tjänster (biologisk rening, 
land- och vattenvård osv.) och 
energiproduktion - en potential som 
behöver realiseras ytterligare i Europa. 
Kunskap och teknik ska stärkas inom alla 



AM\906857SV.doc 31/57 PE492.615v02-00

SV

aspekter av domesticering av etablerade 
arter och diversifiering för nya arter, med 
beaktande av samverkan mellan vattenbruk 
och akvatiska ekosystem samt effekterna 
av klimatförändringar och hur sektorn kan 
anpassas till dessa. Innovationer ska också 
främjas för hållbara produktionssystem i 
inlandet, i kustområdet och offshore. Fokus 
ska också läggas på förståelse av sektorns 
sociala och ekonomiska dimensioner, för 
att stödja kostnads- och energieffektiv 
produktion i samklang med marknadens 
och konsumenternas krav, samtidigt som 
konkurrenskraft och attraktiva 
framtidsutsikter för investerare och 
producenter säkerställs.

aspekter av domesticering av etablerade 
arter och diversifiering för nya arter, med 
beaktande av samverkan mellan vattenbruk 
och akvatiska ekosystem samt effekterna 
av klimatförändringar och hur sektorn på 
bästa sätt kan anpassas till dessa. 
Innovationer ska också främjas för hållbara 
produktionssystem i inlandet, i 
kustområdet och offshore. Fokus ska också 
läggas på förståelse av sektorns sociala och 
ekonomiska dimensioner, för att stödja 
kostnads- och energieffektiv produktion i 
samklang med marknadens och 
konsumenternas krav, samtidigt som 
konkurrenskraft och attraktiva 
framtidsutsikter för investerare och 
producenter säkerställs.

Or. en

Ändringsförslag 167
Julie Girling

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 2.3 – punkt 2.3.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mer än 90 % av den marina mångfalden är 
fortfarande outforskad, vilket innebär en 
enorm potential för upptäckt av nya arter 
och tillämpningar inom marin bioteknik, 
vilket förväntas generera en årlig tillväxt 
om 10 % för den här sektorn. Stöd kommer 
att ges till vidare utforskande och 
utnyttjande av den stora potential som den 
marina mångfalden och den akvatiska 
biomassan innebär för att skapa nya 
innovativa processer, produkter och 
tjänster för marknaden, med möjliga 
tillämpningar i många sektorer, bland annat 
kemi, material, läkemedel, fiskeri och 
vattenbruk, energiförsörjning och 
kosmetika.

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. en

Ändringsförslag 168
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 2.4 – punkt 2.4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd kommer att ges till verksamhet som 
främjar hållbara bioprodukter, 
mellanprodukter och bioenergi/-bränslen, 
med särskilt fokus på kaskadarbetssätt och 
prioritering av produkter med mycket högt 
mervärde. Tekniker och strategier ska 
utvecklas för att säkerställa leveransen av 
råmaterial. Utökade möjligheter att 
använda biomassa i andra och tredje 
generationens bioraffinaderier, inbegripet 
skogsbruk, bioavfall och industriella 
biprodukter, bidrar till att minska 
konflikterna mellan mat och bränsle och 
underlättar ekonomisk utveckling i 
landsbygds- och kustområden inom EU.

Stöd kommer att ges till verksamhet som 
främjar hållbara bioprodukter, 
mellanprodukter och bioenergi/-bränslen, 
med särskilt fokus på kaskadarbetssätt och 
prioritering av produkter med mycket högt 
mervärde. Tekniker och strategier ska 
utvecklas för att säkerställa leveransen av 
råmaterial. Ökad tillgång till och
möjligheter att använda förbättrad
biomassa i andra och tredje generationens 
bioraffinaderier, inbegripet jordbruk, 
trädgårdsodling, skogsbruk, bioavfall och 
industriella biprodukter, bidrar till att 
minska konflikterna mellan mat och 
bränsle och underlättar ekonomisk 
utveckling i landsbygds- och kustområden 
inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 169
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 –  del III –  punkt 3.1 – punkt 3.1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att minska energiförbrukningen och 
eliminera energiavfall och samtidigt 
tillhandahålla de tjänster som behövs för 
samhället och ekonomin kräver att fler 
effektiva, kostnadsmässigt 
konkurrenskraftiga, miljövänliga och 

Att öka energieffektiviteten och eliminera 
energiavfall och samtidigt tillhandahålla de 
tjänster som behövs för samhället och 
ekonomin kräver att fler effektiva, 
kostnadsmässigt konkurrenskraftiga, 
miljövänliga och smartare produkter och 
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smartare produkter och tjänster når 
massmarknaden, och dessutom att 
komponenter och enheter integreras och 
kombineras på ett sådant sätt att den 
allmänna energianvändningen i byggnader, 
tjänster och industri optimeras.

tjänster når massmarknaden, och dessutom 
att komponenter och enheter integreras och 
kombineras på ett sådant sätt att den 
allmänna energianvändningen i byggnader, 
tjänster och industri optimeras.

Or. it

Ändringsförslag 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 3.1 – punkt 3.1.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stadsområdena är några av de största 
energikonsumenterna inom unionen, och 
därifrån kommer en motsvarande stor del 
av utsläppen av växthusgaser, vilket 
dessutom medför stora mängder 
luftföroreningar. Samtidigt påverkas 
stadsområdena av den allt sämre 
luftkvaliteten och klimatförändringarna och 
särskilda hanterings- och 
anpassningsstrategier måste utvecklas. För 
omställningen till ett koldioxidsnålt 
samhälle är det därför avgörande att skapa 
innovativa energilösningar 
(energieffektivitet, elektricitet och 
försörjningssystem för 
uppvärmning/kylning) som integreras med 
transporter, avfallshantering och 
vattenberedning samt IKT-lösningar för 
stadsmiljöer. Målinriktade initiativ för att 
främja konvergensen av industrins 
förädlingskedjor inom energi-, transport-
och IKT-sektorn till smarta urbana 
tillämpningar måste planeras in. Nya 
tekniska modeller, organisations-, 
planerings- och affärsmodeller måste 
samtidigt utvecklas och testas i full skala i 
enlighet med de behov och resurser som 
finns i städer och samhällen. Dessutom 
behövs forskning för att förstå de sociala, 

Stadsområdena är några av de största 
energikonsumenterna inom unionen, och 
därifrån kommer en motsvarande stor del 
av utsläppen av växthusgaser, vilket 
dessutom medför stora mängder 
luftföroreningar. I detta sammanhang 
finns det ett behov av att främja 
integrerade, systemiska strategier för 
stadsutveckling som beaktar: 
energieffektivitet, tillgänglighet, 
grönområden, anpassning av 
stadsboendet och social integrering. 
Samtidigt påverkas stadsområdena av den 
allt sämre luftkvaliteten och 
klimatförändringarna och särskilda 
hanterings- och anpassningsstrategier 
måste utvecklas. För omställningen till ett 
koldioxidsnålt samhälle är det därför 
avgörande att skapa innovativa 
energilösningar (energieffektivitet, 
elektricitet och försörjningssystem för 
uppvärmning/kylning) som integreras med 
transporter, avfallshantering och 
vattenberedning samt IKT-lösningar för 
stadsmiljöer. Målinriktade initiativ för att 
främja konvergensen av industrins 
förädlingskedjor inom energi-, transport-
och IKT-sektorn till smarta urbana 
tillämpningar måste planeras in. Nya 
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ekonomiska och kulturella aspekterna 
kring den här omvandlingen.

tekniska modeller, organisations-, 
planerings- och affärsmodeller måste 
samtidigt utvecklas och testas i full skala i 
enlighet med de behov och resurser som 
finns i städer och samhällen. Dessutom 
behövs forskning för att förstå de sociala, 
ekonomiska och kulturella aspekterna 
kring den här omvandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 171
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 
kostnaderna, med förbättrade prestanda och 
hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp.

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som minskar kostnaderna så att 
produktionen blir tillgänglig och 
konkurrenskraftig, med förbättrade 
prestanda och hållbarhet, för att öka 
intresset på marknaden för elproduktion 
med låga koldioxidutsläpp.

Or. it

Ändringsförslag 172
Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektricitet spelar en avgörande roll i Elektricitet spelar en avgörande roll i 
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omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 
kostnaderna, med förbättrade prestanda och 
hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp. Särskilda verksamheter:

omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 
kostnaderna, med förbättrade prestanda och 
hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp samt att utveckla 
kostnadseffektiva metoder för 
energilagring. Särskilda verksamheter:

Or. en

Ändringsförslag 173
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för vindenergiproduktionen är att 
minska kostnaden för elproduktion från 
land- och havsbaserad vindkraft med upp 
till 20 % år 2020 jämfört med 2010, att öka 
andelen havsbaserad vindkraft och att 
möjliggöra verklig integration i elnätet. 
Fokus kommer att läggas på utveckling, 
testning och demonstration av nästa 
generations storskaliga system för 
vindenergiomvandling, förbättrad 
omvandlingseffektivitet och bättre 
tillgänglighet för såväl land- som 
havsbaserade vindkraftverk (även på 
avlägsna platser och under svåra 
väderförhållanden) samt nya 
serietillverkningsprocesser.

Målet för vindenergiproduktionen är att 
minska kostnaden för elproduktion från 
land- och havsbaserad vindkraft med upp 
till 20 % år 2020 jämfört med 2010, att öka 
andelen havsbaserad vindkraft och att 
möjliggöra verklig integration i elnätet. 
Fokus kommer att läggas på utveckling, 
testning och demonstration av nästa 
generations storskaliga system för 
vindenergiomvandling, förbättrad 
omvandlingseffektivitet och bättre 
tillgänglighet för såväl land- som 
havsbaserade vindkraftverk (även på 
avlägsna platser och under svåra 
väderförhållanden) samt nya 
serietillverkningsprocesser. I syfte att 
lättare kunna bedöma om vindkraften kan 
uppnå detta mål ägnas en särskild 
budgetpost åt europeiska 
näringslivsinitiativ inom området för 
vindkraft i enlighet med SET-planen. 
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Or. it

Ändringsförslag 174
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaden för solenergi, inbegripet 
fotovoltaik (PV) och koncentrerad 
solenergi (CSP), ska halveras till år 2020 
jämfört med 2010, i syfte att öka 
solenergiandelen på elmarknaden.

Kostnaden för solenergi, inbegripet 
fotovoltaik (PV) och koncentrerad 
solenergi (CSP), ska åtminstone halveras 
till år 2020 jämfört med 2010, i syfte att 
öka solenergiandelen på elmarknaden.

Or. it

Ändringsförslag 175
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För PV kräver detta långsiktig forskning 
om nya koncept och system samt 
demonstration och testning av 
massproduktion för att åstadkomma 
användning i större skala.

För PV kräver detta långsiktig forskning 
om nya koncept och system samt 
demonstration och testning av 
massproduktionens fördelar för att 
åstadkomma användning i större skala, till 
överkomliga och konkurrenskraftiga 
priser.

Or. it

Ändringsförslag 176
Julie Girling

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För PV kräver detta långsiktig forskning 
om nya koncept och system samt 
demonstration och testning av 
massproduktion för att åstadkomma 
användning i större skala.

För PV kräver detta forskning om nya 
koncept och system samt demonstration 
och testning av massproduktion för att 
åstadkomma användning i större skala.

Or. en

Motivering

Om avsikten är att det ovannämnda målet ska uppnås senast 2020 kan vi inte benämna det 
”långsiktig” forskning.

Ändringsförslag 177
Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För CSP läggs fokus på att utveckla sätt att 
öka effektiviteten och samtidigt minska 
miljöpåverkan, för att få upp demonstrerad 
teknik till industriell skala genom att bygga 
kraftverk som är de första av sitt slag. 
Lösningar för att effektivt kombinera 
elproduktion från solenergi med 
vattenavsaltning ska testas.

För CSP läggs fokus på att utveckla sätt att 
öka effektiviteten och samtidigt minska 
miljöpåverkan, för att få upp demonstrerad 
teknik till industriell skala genom att bygga 
kraftverk som är de första av sitt slag. 
Lösningar för att effektivt kombinera 
elproduktion från solenergi med 
vattenavsaltning ska testas. Lösningar för 
att lagra solenergi på ett effektivt sätt ska 
även testas.

Or. en

Ändringsförslag 178
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 –  del III –  punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – stycke 3a (nytt)



PE492.615v02-00 38/57 AM\906857SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att lättare kunna bedöma om 
solenergi kan uppnå de uppställda målen, 
ägnas en särskild budgetpost åt 
europeiska näringslivsinitiativ inom 
området för solenergi i enlighet med 
SET-planen. 

Or. it

Ändringsförslag 179
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 3.2 – punkt 3.2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.3. Utveckla konkurrenskraftig, 
miljömässigt säker teknik för infångning, 
transport och lagring av koldioxid

utgår

Infångning och lagring av koldioxid 
(CCS) är en nyckelmetod som behöver 
distribueras brett och kommersiellt på 
global nivå för att möta utmaningen med 
kraftproduktion utan kol och en industri 
med låga koldioxidutsläpp, och nå målen 
år 2050. Målet är att minimera 
extrakostnaden för CCS inom 
kraftsektorn för kol- och gasdrivna 
kraftverk jämfört med likvärdiga 
kraftverk utan CCS och energiintensiva 
industriinstallationer.
Stöd kommer främst att ges till 
demonstration av hela CCS-kedjan för en 
representativ portfölj med olika tekniska 
alternativ för infångning, transport och 
lagring. Detta ska kompletteras med 
forskning för vidareutveckling av dessa 
tekniker och i syfte att leverera mer 
konkurrenskraftiga infångningstekniker, 
bättre komponenter, integrerade system 
och processer, säker geologisk lagring 
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och rationella lösningar för storskalig 
återanvändning av infångad koldioxid, 
för att möjliggöra en ökad kommersiell 
användning av CCS-tekniker vid 
kraftverk som drivs med fossila bränslen 
och andra kolintensiva industrier som tas 
i bruk efter 2020.

Or. it

Ändringsförslag 180
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 3.2 – punkt 3.2.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Geotermisk energi, vattenkraft och marin 
energi samt andra förnybara energikällor 
kan bidra till en mer koldioxidsnål 
energiförsörjning i Europa, samtidigt som 
försörjningssystemen blir mer flexibla för 
olika typer av energiproduktion och -
användning. Målet är att åstadkomma 
kommersiellt mogna, kostnadseffektiva 
och hållbara tekniker för att möjliggöra 
storskalig användning i industriella 
sammanhang, inbegripet integrering i 
elnätet. Havets energi, som tidvatten, 
strömmar och vågor, erbjuder verklig 
förutsägbar nollutsläppsenergi. 
Forskningen bör omfatta innovativ 
forskning på laboratorienivå om billiga och 
tillförlitliga komponenter och material för 
den högkorrosiva beväxningsutsatta miljön 
i havet, men också demonstration under de 
olika villkor som råder i Europas vatten.

Geotermisk energi, vattenkraft och marin 
energi samt andra förnybara energikällor 
kan bidra till en mer koldioxidsnål 
energiförsörjning i Europa, samtidigt som 
försörjningssystemen blir mer flexibla för 
olika typer av energiproduktion och -
användning. Målet är att åstadkomma 
kommersiellt mogna, kostnadseffektiva 
och hållbara tekniker för att möjliggöra 
storskalig användning i industriella 
sammanhang, inbegripet integrering i 
elnätet. Havets energi, som tidvatten, 
strömmar och vågor, erbjuder verklig 
förutsägbar nollutsläppsenergi. 
Forskningen bör omfatta innovativ 
forskning på laboratorienivå om billiga och 
tillförlitliga komponenter och material för 
den högkorrosiva beväxningsutsatta miljön 
i havet, men också demonstration under de 
olika villkor som råder i Europas vatten.
För att lättare kunna bedöma om 
vattenkraft, geotermisk energi och marin 
energi samt de andra förnybara 
energikällorna kan uppnå de uppställda 
målen ägnas en särskild budgetpost för 
europeiska näringslivsinitiativ inom 
området för dessa energikällor i enlighet 
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med SET-planen.

Or. it

Ändringsförslag 181
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 3.3 – punkt 3.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för bioenergi är att utveckla de mest 
lovande teknikerna till kommersiell 
mognad så att det blir möjligt med 
storskalig hållbar produktion av 
avancerade andra generationens 
biobränslen samt högeffektiv kraftvärme 
från biomassa, inbegripet CCS. Syftet är 
att utveckla och demonstrera olika 
bioenergitekniker på olika skalor, med 
hänsyn till olikartade geografiska och 
klimatmässiga förhållanden och logistiska 
begränsningar. Med långsiktig forskning 
ska utvecklingen av en hållbar 
bioenergiindustri fram till och efter 2020 
stödjas. Denna verksamhet ska komplettera 
grundforskning (råmaterial, bioresurser) 
och industriell forskning (integrering i 
fordonsbestånd) som genomförs inom 
andra relevanta samhälleliga utmaningar.

Målet för bioenergi är att utveckla de mest 
lovande teknikerna till kommersiell 
mognad så att det blir möjligt med 
storskalig hållbar produktion av 
avancerade andra generationens 
biobränslen samt högeffektiv kraftvärme 
från biomassa. Syftet är att utveckla och 
demonstrera olika bioenergitekniker på 
olika skalor, med hänsyn till olikartade 
geografiska och klimatmässiga 
förhållanden och logistiska begränsningar. 
Med långsiktig forskning ska utvecklingen 
av en hållbar bioenergiindustri fram till och 
efter 2020 stödjas. Denna verksamhet ska 
komplettera grundforskning (råmaterial, 
bioresurser) och industriell forskning 
(integrering i fordonsbestånd) som 
genomförs inom andra relevanta 
samhälleliga utmaningar.

Or. it

Ändringsförslag 182
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 3.3 – punkt 3.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bränsleceller och vätgas rymmer en stor 
potential för att möta de energiutmaningar 

Bränsleceller och vätgas rymmer en stor 
potential för att möta de energiutmaningar 
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som Europa står inför. För att få ut denna 
typ av tekniker på marknaden snabbare 
krävs markant minskade kostnader. 
Kostnaden för bränslecellsystem för 
transporter måste till exempel minskas med 
en faktor på 10 under de närmaste tio åren. 
För att detta ska bli möjligt kommer stöd 
att ges till storskaliga demonstrationer och 
åtgärder i det förkommersiella stadiet för 
bärbara och stationära tillämpningar samt 
transporttillämpningar och relaterade 
tjänster, liksom långsiktig forskning och 
teknisk utveckling för att bygga upp en 
konkurrenskraftig bränslecellskedja och en 
hållbar vätgasproduktion och -infrastruktur 
i hela EU. Ett omfattande nationellt och 
internationellt samarbete krävs för att 
möjliggöra marknadsgenombrott i 
tillräckligt stor skala, inbegripet utveckling 
av lämpliga standarder.

som Europa står inför. För att få ut denna 
typ av tekniker på marknaden snabbare 
krävs markant minskade kostnader. 
Kostnaden för bränslecellsystem för 
transporter måste till exempel minskas med 
en faktor på minst 10 under de närmaste tio 
åren. För att detta ska bli möjligt kommer 
stöd att ges till storskaliga demonstrationer 
och åtgärder i det förkommersiella stadiet 
för bärbara och stationära tillämpningar 
samt transporttillämpningar och relaterade 
tjänster, liksom långsiktig forskning och 
teknisk utveckling för att bygga upp en 
konkurrenskraftig bränslecellskedja och en 
hållbar vätgasproduktion och -infrastruktur 
i hela EU. Ett omfattande nationellt och 
internationellt samarbete krävs för att 
möjliggöra marknadsgenombrott i 
tillräckligt stor skala, inbegripet utveckling 
av lämpliga standarder.

Or. it

Ändringsförslag 183
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fram till år 2050 ska koldioxidutsläppen 
minskas med 60 % bland annat genom att 
användningen av bilar som drivs med 
konventionella drivmedel i städer ska 
halveras, och att stadslogistiken i större 
stadskärnor ska vara i princip koldioxidfri 
år 2030. Användningen av bränslen med 
lågt kolinnehåll inom luftfarten ska ha 
uppnått 40 % år 2050, och 
koldioxidutsläppen från bunkerolja från 
sjöfart ska minska med 40 % fram till 
2050.

utgår

Or. it
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Motivering

Målet för programmet begränsas till 2020. Det är därför onödigt att ta upp framtida 
scenarier för efterföljande decennier.

Ändringsförslag 184
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovationer ska i hög grad 
bidra till utveckling och ökande 
användning av nödvändiga lösningar för 
samtliga transportsätt vilket kommer att 
leda till en kraftig minskning av 
miljöskadliga transportutsläpp (av till 
exempel koldioxid, kväve- och 
svaveloxider), minskat beroende av fossila 
bränslen inom transportbranschen, minskad 
inverkan från transporter på den biologiska 
mångfalden och bättre hushållning med 
naturresurser. 

Forskning och innovationer ska i hög grad 
bidra till utveckling och ökande 
användning av nödvändiga lösningar för 
samtliga transportsätt vilket kommer att 
leda till konkurrenskraftiga
marknadspriser, en kraftig minskning av 
miljöskadliga transportutsläpp (av till 
exempel koldioxid, kväve- och 
svaveloxider), minskat beroende av fossila 
bränslen inom transportbranschen, minskad 
inverkan från transporter på den biologiska 
mångfalden och bättre hushållning med 
naturresurser. 

Or. it

Ändringsförslag 185
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 4.1 – stycke 3 – punkt 4.1.1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling och ökad användning av 
renare framdrivningstekniker är viktigt för 
att minska eller eliminera koldioxidutsläpp 
och föroreningar från transporter. Nya, 
innovativa lösningar krävs som bygger på 
elektriska motorer och batterier, 
bränsleceller eller hybriddrift. Tekniska 

(a) Utveckling och ökad användning av 
renare framdrivningstekniker är viktigt för 
att minska eller eliminera koldioxidutsläpp 
och föroreningar från transporter. Nya, 
innovativa lösningar till 
konkurrenskraftiga  marknadspriser krävs 
som bygger på elektriska motorer och 
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genombrott kan också bidra till att förbättra 
miljöprestanda för traditionella 
framdrivningssystem.

batterier, bränsleceller eller hybriddrift. 
Tekniska genombrott kan också bidra till 
att förbättra miljöprestanda för traditionella 
framdrivningssystem.

Or. it

Ändringsförslag 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 5 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
råvaror

5. Klimatåtgärder och vattenåtgärder, 
resurseffektivitet och råvaror

Or. en

Ändringsförslag 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 5.1 – punkt 5.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kunskaperna om samhällets och 
ekonomins förmåga till anpassning efter
klimatförändringar är ofullständiga. 
Effektiva, rättvisa och samhälleligt 
acceptabla åtgärder för att skapa en 
klimatsäker miljö och ett klimatsäkert 
samhälle kräver integrerade analyser av de 
aktuella och framtida effekter, sårbarheter, 
befolkningsexponering, risker, kostnader 
och möjligheter som är kopplade till 
klimatförändringar och -variationer, med 
beaktande av extrema händelser och 
relaterade klimatbetingade faror och 
huruvida de är återkommande. Sådana 
analyser ska också utvecklas kring de 
negativa effekter som klimatförändringar 

Kunskaperna om samhällets och 
ekonomins förmåga till anpassning efter 
klimatförändringar är ofullständiga. 
Effektiva, rättvisa och samhälleligt 
acceptabla åtgärder för att skapa en 
klimatsäker miljö och ett klimatsäkert 
samhälle kräver integrerade analyser av de 
aktuella och framtida effekter, sårbarheter, 
befolkningsexponering, risker, kostnader 
och möjligheter som är kopplade till 
klimatförändringar och -variationer, med 
beaktande av extrema händelser och 
relaterade klimatbetingade faror och 
huruvida de är återkommande. Sådana 
analyser ska också utvecklas kring de 
negativa effekter som klimatförändringar 
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medför för den biologiska mångfalden, 
ekosystem och ekosystemtjänster, 
infrastrukturer, ekonomiska tillgångar och 
naturtillgångar. Fokus ska placeras på de 
mest värdefulla naturliga ekosystemen och 
konstruerade miljöerna, samt viktiga 
samhälleliga, kulturella och ekonomiska 
sektorer i Europa. Verksamheten ska 
utreda effekterna av klimatförändringarna 
och de ökande koncentrationerna av 
växthusgaser i atmosfären, och de förhöjda 
risker för folkhälsan som detta medför. 
Forskningen ska utvärdera innovativa, 
rättvist fördelade och kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning efter 
klimatförändringar, inbegripet skydd och 
anpassning av naturresurser och 
ekosystem, samt relaterade effekter, i syfte 
att informera om och stödja utveckling och 
genomförande av sådana åtgärder på alla 
nivåer och skalor. Detta innefattar också 
möjliga effekter, kostnader och risker med 
s.k. geo-engineering. De komplexa 
inbördes sambanden, konflikterna och 
synergieffekterna av politiskt beslutade 
anpassningsåtgärder och riskförebyggande 
åtgärder samt andra former av klimat- och 
sektorspolitik ska undersökas, inbegripet 
effekter på sysselsättning och 
levnadsstandard inom riskgrupper.

medför för den biologiska mångfalden, 
ekosystem och ekosystemtjänster, 
infrastrukturer, ekonomiska tillgångar och 
naturtillgångar. Fokus ska placeras på de 
mest värdefulla naturliga ekosystemen, 
arkeologiska utgrävningarna, och 
bebyggelsen och stadslandskapen och -
arvet, samt kulturella resurser, viktiga 
samhälleliga och ekonomiska sektorer i 
Europa. Verksamheten ska utreda 
effekterna av klimatförändringarna och de 
ökande koncentrationerna av växthusgaser 
i atmosfären, och de förhöjda risker för 
folkhälsan som detta medför. Forskningen 
ska utvärdera innovativa, rättvist fördelade 
och kostnadseffektiva åtgärder för 
anpassning efter klimatförändringar, 
inbegripet skydd och anpassning av 
naturresurser och ekosystem, samt 
relaterade effekter, i syfte att informera om 
och stödja utveckling och genomförande av 
sådana åtgärder på alla nivåer och skalor. 
Detta innefattar också möjliga effekter, 
kostnader och risker med s.k. 
geo-engineering. De komplexa inbördes 
sambanden, konflikterna och 
synergieffekterna av politiskt beslutade 
anpassningsåtgärder och riskförebyggande 
åtgärder samt andra former av klimat- och 
sektorspolitik ska undersökas, inbegripet 
effekter på sysselsättning och 
levnadsstandard inom riskgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 188
Julie Girling

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU:s övergång till en konkurrenskraftig, 
resurseffektiv och klimatsäker ekonomi år 
2050 kräver utformning av effektiva, 

EU:s övergång till en konkurrenskraftig, 
resurseffektiv och klimatsäker ekonomi år 
2050 kräver utformning av effektiva, 
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långsiktiga strategier för låga utsläpp och 
betydande framsteg i vår 
innovationskapacitet. Forskning ska 
användas för att bedöma de miljömässiga 
och socioekonomiska risker, möjligheter 
och effekter som kommer av 
bekämpningsåtgärder mot 
klimatförändringar. Forskningen ska stödja 
utveckling och validering av nya 
klimat-energi-ekonomi-modeller, med 
beaktande av ekonomiska instrument och 
relevanta externa effekter, i syfte att testa 
olika politiska åtgärder för bekämpning av 
klimatförändringar och olika typer av 
koldioxidsnål teknik i olika skalor och för 
de viktigaste ekonomiska och samhälleliga 
sektorerna på EU-nivå och globalt. 
Verksamheten ska underlätta tekniska, 
institutionella och socioekonomiska 
innovationer genom att stärka kopplingarna 
mellan forskning och tillämpningar samt 
mellan entreprenörer, slutanvändare, 
forskare och kunskapsinstitutioner.

långsiktiga strategier för låga utsläpp och 
betydande framsteg i vår 
innovationskapacitet. Forskning ska 
användas för att bedöma de miljömässiga 
och socioekonomiska risker, möjligheter 
och effekter som kommer av 
bekämpningsåtgärder mot 
klimatförändringar. Forskning med fokus 
på minskade koldioxidutsläpp ska alltid 
beakta problemets brådskande karaktär 
samt standardernas höga kvalitet och 
reaktionshastighet. Forskningen ska stödja 
utveckling och validering av nya 
klimat-energi-ekonomi-modeller, med 
beaktande av ekonomiska instrument och 
relevanta externa effekter, i syfte att testa 
olika politiska åtgärder för bekämpning av 
klimatförändringar och olika typer av 
koldioxidsnål teknik i olika skalor och för 
de viktigaste ekonomiska och samhälleliga 
sektorerna på EU-nivå och globalt. 
Verksamheten ska underlätta tekniska, 
institutionella och socioekonomiska 
innovationer genom att stärka kopplingarna 
mellan forskning och tillämpningar samt 
mellan entreprenörer, slutanvändare, 
forskare och kunskapsinstitutioner.

Or. en

Ändringsförslag 189
Cristina Gutiérrez-Cortines 

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klimatförändringar och 
vattenförvaltningsfrågor.
Klimatförändringsfrågan bör kopplas till 
vattenförvaltningsfrågor. De största 
framtida utmaningarna för 
vattenforskningen kommer i första hand 
att uppkomma av behovet av att i allt 
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högre grad behandla frågan i relation till 
frågor gällande globala förändringar, 
klimatförändringar, vattnets tilltagande 
geopolitiska betydelse samt energi- och 
hälsoaspekter.
Vattenresurser ska betraktas och förvaltas 
på ett helhetsmässigt sätt. Detta 
inbegriper naturområden och ekologiska 
frågor, en förståelse för ekosystemtjänster 
som en process, skydd av  
dricksvattenkvalitet och olika politiska 
system och institutionella strukturer.
Kunskapsbasen ska integrera konceptet 
”miljöflöden” och beakta de 
ekosystemtjänster som stöds av vatten. 
Parlamentet betonar behovet av att beakta 
att förändringar i vattnets kretslopp är 
beroende av livsmiljö och att detta 
påverkar andelen vatten som återvinns.

Or. en

Ändringsförslag 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.1.3a. Det är väsentligt att studera de 
regionala effekterna av 
klimatförändringar på ekosystemet, 
vattenresurser, jordbruk och skogsbruk, 
för att analysera deras effekt på mänskligt 
liv, hälsa och andra socioekonomiska 
frågor, men även att undersöka globala 
förändringars direkta och indirekta 
påverkan  på ekosystemets dynamik och 
kapacitet.

Or. en
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Ändringsförslag 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällets funktion i dag riskerar att 
orsaka miljöförändringar som inte kan 
återställas och som förändrar ekosystemen 
i grunden. Det är avgörande att vi kan 
förutse dessa risker genom att bedöma, 
övervaka och prognostisera mänskliga 
verksamheters inverkan på miljön, och 
miljöförändringarnas inverkan på 
människors välfärd. Forskning på marina 
ekosystem (från kustområden till 
djuphavsområden), färskvattensystem, 
terrestra ekosystem och ekosystem i städer, 
inbegripet grundvattenberoende ekosystem, 
ska förbättra vår förståelse av de komplexa 
interaktionerna mellan naturresurser och 
sociala, ekonomiska och ekologiska 
system, inbegripet naturliga
jämviktspunkter, samt motståndskraften 
eller sårbarheten i mänskliga och 
biologiska system. Forskningen ska 
undersöka hur ekosystem fungerar och 
reagerar på antropogen inverkan, hur de 
kan återställas och hur detta kommer att 
påverka ekonomier och människors 
välfärd. Dessutom ska lösningar för 
hantering av resursutmaningar undersökas. 
Forskningen ska bidra till politiska åtgärder 
och praxis som säkerställer att samhällelig 
och ekonomisk verksamhet genomförs 
inom gränserna för vad den biologiska 
mångfaldens hållbarhet och 
anpassningsförmåga tillåter.

Samhällets funktion i dag riskerar att 
orsaka miljöförändringar som inte kan 
återställas och som förändrar ekosystemen 
i grunden. Det är avgörande att vi kan 
förutse dessa risker genom att bedöma, 
övervaka och prognostisera mänskliga 
verksamheters inverkan på miljön, och 
miljöförändringarnas inverkan på 
människors välfärd. Forskning på marina 
ekosystem (från kustområden till 
djuphavsområden), färskvattensystem, 
terrestra ekosystem och ekosystem i städer, 
inbegripet grundvattenberoende ekosystem, 
ska förbättra vår förståelse av de komplexa 
interaktionerna mellan naturresurser och 
sociala, ekonomiska och ekologiska 
system, inbegripet naturliga 
jämviktspunkter, samt motståndskraften 
eller sårbarheten i mänskliga och 
biologiska system. Forskningen ska 
undersöka hur ekosystem fungerar och 
reagerar på antropogen inverkan, hur de 
kan återställas och hur detta kommer att 
påverka ekonomier och människors 
välfärd. Dessutom ska lösningar för 
hantering av resursutmaningar undersökas. 
Innovationer är nödvändiga för att skapa 
nya modeller för vattenförvaltning som 
ska garantera insyn. Detta ska inbegripa: 
information om vattnets ursprung, jämlik 
distribution och förfarande för 
försäljning och användning. Forskningen 
ska bidra till politiska åtgärder och praxis 
som säkerställer att samhällelig och 
ekonomisk verksamhet genomförs inom 
gränserna för vad den biologiska 
mångfaldens hållbarhet och 
anpassningsförmåga tillåter.
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Or. en

Ändringsförslag 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällssystemen, de ekonomiska 
systemen och styrningssystemen måste 
fortfarande behandla såväl utarmning av 
resurser som skador på ekosystemen. 
Forskning och innovationer kan utgöra en 
grund för de politiska beslut som krävs för 
förvaltning av naturresurser och ekosystem 
för att undvika, eller anpassa verksamhet 
efter, svåra klimat- och miljöförändringar, 
och för att främja institutionella, 
ekonomiska, beteendemässiga och tekniska 
förändringar som säkerställer hållbarhet. 
Särskild vikt kommer att läggas vid 
avgörande och politiskt relevanta 
ekosystem och ekosystemtjänster, som 
färskvatten, hav och oceaner, luftkvalitet, 
biologisk mångfald, markanvändning och 
jord. Samhällens och ekosystems 
motståndskraft mot katastrofer, inbegripet 
naturrisker, ska stödjas genom förbättrad 
kapacitet för prognostisering, tidiga 
varningar och bedömning av sårbarheter 
och effekter, inbegripet situationer med 
flera risker. Forskning och innovationer 
ska därför bidra med stöd för miljö- och 
resurseffektivitetspolitik, och olika 
åtgärder för effektiv, evidensbaserad 
styrning inom gränserna för en säker 
verksamhet. Innovativa metoder ska 
utvecklas för att öka konsekvensen i 
politiken, hantera kompromisser och 
motstridiga intressen samt öka 
allmänhetens medvetenhet om 
forskningsresultat och medborgarnas 
deltagande i beslutsfattande.

Samhällssystemen, de ekonomiska 
systemen och styrningssystemen måste 
fortfarande behandla såväl utarmning av 
resurser som skador på ekosystemen. 
Forskning och innovationer kan utgöra en 
grund för de politiska beslut som krävs för 
förvaltning av naturresurser och ekosystem 
för att undvika, eller anpassa verksamhet 
efter, svåra klimat- och miljöförändringar, 
och för att främja institutionella, 
ekonomiska, beteendemässiga och tekniska 
förändringar som säkerställer hållbarhet. 
Särskild vikt kommer att läggas vid 
avgörande och politiskt relevanta 
ekosystem och ekosystemtjänster, som 
färskvatten, hav och oceaner, luftkvalitet, 
biologisk mångfald, markanvändning och 
jord. Samhällens och ekosystems 
motståndskraft mot katastrofer, inbegripet 
naturrisker, ska stödjas genom förbättrad 
kapacitet för prognostisering, tidiga 
varningar och bedömning av sårbarheter 
och effekter, inbegripet situationer med 
flera risker. Forskning och innovationer 
ska därför bidra med stöd för miljö- och 
resurseffektivitetspolitik, och olika 
åtgärder för effektiv, evidensbaserad 
styrning inom gränserna för en säker 
verksamhet. Innovativa metoder ska 
utvecklas för att öka konsekvensen i 
politiken, hantera kompromisser och 
motstridiga intressen samt öka 
allmänhetens medvetenhet om 
forskningsresultat och medborgarnas 
deltagande i beslutsfattande.
Tillgängligheten och produktiviteten hos 
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alla de väsentliga resurserna måste 
analyseras med de olika relevanta
territoriella måttstockarna:  globalt, 
regionalt och lokalt och de relaterade 
socioekonomiska följderna ska analyseras 
för att utarbeta alternativ för politiska 
åtgärder. 

Or. en

Ändringsförslag 193
Julie Girling

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 5 – punkt 5.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna verksamhet är därför att 
förbättra kunskapsbasen om råmaterial och 
att utveckla innovativa lösningar för 
kostnadseffektiv och miljövänlig 
prospektering, utvinning, bearbetning och 
återvinning av råmaterial, samt för att 
ersätta råvaror med ekonomiskt attraktiva 
alternativ med lägre miljöpåverkan.

Syftet med denna verksamhet är därför att 
förbättra kunskapsbasen om råmaterial och 
att utveckla innovativa lösningar för 
kostnadseffektiv, öppen och miljövänlig 
prospektering, utvinning, bearbetning och 
återvinning av råmaterial, samt för att 
ersätta råvaror med ekonomiskt attraktiva 
alternativ med lägre miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 194
Julie Girling

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation krävs under hela 
livscykeln för material, för att säkerställa 
tillförlitlig och hållbar råvaruförsörjning 
och -bearbetning till ett rimligt pris när det 
gäller råvaror som är avgörande för 
europeiska industrier. Utveckling och 
spridning av ekonomiskt livskraftiga, 

Forskning och innovation krävs under hela 
livscykeln för material, för att säkerställa 
tillförlitlig och hållbar råvaruförsörjning 
och -bearbetning till ett rimligt pris när det 
gäller råvaror som är avgörande för 
europeiska industrier. Utveckling och 
spridning av ekonomiskt livskraftiga, 
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miljövänliga och samhälleligt acceptabla 
tekniker för prospektering, utvinning och 
bearbetning kommer att främja en 
effektivare resursanvändning. Dessutom 
ökar potentialen i så kallade ”urban mines” 
(utvinning ur kommunalt avfall). Nya och 
ekonomiskt livskraftiga 
materialåtervinningstekniker, 
affärsmodeller och processer bidrar också 
till att minska EU:s beroende av 
försörjning av primära råvaror. Detta 
inbegriper ett behov av längre 
användningstid och högkvalitativ 
återvinning samt behov av kraftigt minskat 
resursspill. En livscykelinriktad syn ska 
användas, från försörjningen av tillgängliga 
råvaror till livscykelns slut, med 
minimikrav på energi och resurser.

miljövänliga och samhälleligt acceptabla 
tekniker för prospektering, utvinning och 
bearbetning kommer att främja en 
effektivare resursanvändning. Dessutom 
ökar potentialen i så kallade ”urban mines” 
(utvinning ur kommunalt avfall). Nya och 
ekonomiskt livskraftiga 
materialåtervinningstekniker, 
affärsmodeller och processer bidrar också 
till att minska EU:s beroende av 
försörjning av primära råvaror. Detta 
inbegriper ett behov av längre 
användningstid och högkvalitativ 
återvinning samt behov av kraftigt minskat 
resursspill. En livscykelinriktad syn ska 
användas, från försörjningen av tillgängliga 
råvaror till livscykelns slut, med 
minimikrav på energi och resurser och full 
insyn och spårbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 195
Julie Girling

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möta risken för minskad global 
tillgänglighet för vissa råvaror, på grund av 
till exempel handelsbegränsningar, ska 
hållbara ersättningsmöjligheter och 
alternativ till viktiga råvaror (med liknande 
funktioner och egenskaper) undersökas och 
utvecklas. Detta minskar EU:s beroende av 
primära råvaror och minskar 
miljöpåverkan.

För att möta risken för minskad global 
tillgänglighet för vissa råvaror, på grund av 
till exempel handelsbegränsningar, ska 
hållbara ersättningsmöjligheter och 
alternativ till viktiga råvaror (med liknande 
funktioner och egenskaper) undersökas och 
utvecklas. Detta minskar EU:s beroende av 
primära råvaror och minskar all negativ
miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 196
Oreste Rossi
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 5 – punkt 5.4 – punkt 5.4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd kommer att ges till alla typer av 
innovation, såväl inkrementell som radikal, 
som kombinerar tekniska, 
organisationsrelaterade, samhälleliga, 
beteendemässiga, affärsrelaterade och 
politiska innovationer, och som stärker 
civilsamhällets deltagande. Detta 
underlättar en mer cirkulär ekonomi, 
samtidigt som miljöpåverkan minskas och 
bieffekter på miljön beaktas. Detta 
innefattar affärsmodeller, industriell 
symbios, produktservicesystem, 
produktdesign, livscykelperspektiv och 
från vaggan till graven-strategier. Syftet är 
att förbättra resurseffektiviteten genom att 
minska (i absoluta termer) införsel, spill 
och utsläpp av skadliga ämnen inom 
värdekedjan och främja återanvändning, 
återvinning och resursersättningar. Särskild 
tonvikt ska läggas vid att underlätta 
övergången från forskning till marknad 
med deltagande från industrin, framför allt 
små och medelstora företag, från 
utvecklingen av prototyper till introduktion 
på marknaden och kopiering. Nätverk för 
miljöinnovatörer ska också bildas för att 
öka spridningen av kunskap och skapa 
bättre kopplingar mellan utbud och 
efterfrågan.

Stöd kommer att ges till alla typer av 
innovation, såväl inkrementell som radikal, 
som kombinerar tekniska, 
organisationsrelaterade, samhälleliga, 
beteendemässiga, affärsrelaterade och 
politiska innovationer, och som stärker 
civilsamhällets deltagande. Detta 
underlättar en mer cirkulär ekonomi, 
samtidigt som miljöpåverkan minskas och 
bieffekter på miljön beaktas. Detta 
innefattar affärsmodeller, industriell 
symbios, produktservicesystem, 
produktdesign, livscykelperspektiv och 
från vaggan till graven-strategier. Syftet är 
att förbättra resurseffektiviteten genom att 
minska (i absoluta termer) införsel, spill 
och utsläpp av skadliga ämnen inom 
värdekedjan och främja återanvändning, 
återvinning och resursersättningar. Särskild 
tonvikt ska läggas vid att underlätta 
övergången från forskning till marknad 
med deltagande från industrin, framför allt 
små och medelstora företag, från 
utvecklingen av prototyper till introduktion 
på marknaden till överkomliga priser och 
kopiering. Nätverk för miljöinnovatörer 
ska också bildas för att öka spridningen av 
kunskap och skapa bättre kopplingar 
mellan utbud och efterfrågan.

Or. it

Ändringsförslag 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 5 – punkt 5.5 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Omfattande globala system för 
miljöobservation och -information krävs 
för att säkerställa leverans av den 
långsiktiga information som behövs för att 
åtgärda den här utmaningen. De här 
systemen ska användas för att bedöma och 
förutsäga tillstånd, status och trender för 
klimatet, naturresurser inbegripet råvaror, 
ekosystem och ekosystemtjänster, samt för 
att utvärdera politiska åtgärder för 
koldioxid- och 
klimatförändringsbegränsande politiska 
åtgärder och andra åtgärder inom alla 
ekonomiska sektorer. Information och 
kunskaper från dessa system ska användas 
för att stimulera smart användning av 
strategiska resurser, för att stödja 
utvecklingen av evidensbaserad politik, för 
att främja nya miljö- och klimatrelaterade 
tjänster, samt för att utveckla nya 
möjligheter på globala marknader.

Omfattande globala system för 
miljöobservation och -information krävs 
för att säkerställa leverans av den 
långsiktiga information som behövs för att 
åtgärda den här utmaningen. De här 
systemen ska användas för att bedöma och 
förutsäga tillstånd, status och trender för 
klimatet, naturresurser inbegripet råvaror, 
ekosystem och ekosystemtjänster, samt för 
att utvärdera politiska åtgärder för 
koldioxid- och 
klimatförändringsbegränsande politiska 
åtgärder och andra åtgärder inom alla 
ekonomiska sektorer. Information och 
kunskaper från dessa system ska användas 
för att stimulera smart användning av 
strategiska resurser, för att stödja 
utvecklingen av evidensbaserad politik, för 
att främja nya miljö- och klimatrelaterade 
tjänster, för att stödja digital teknik för 
övervakning, uppföljning och förvaltning 
av vattenresurser via satellit, samt för att 
utveckla nya möjligheter på globala 
marknader.

Or. en

Ändringsförslag 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 5.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.3a Utveckla nästa generation av 
vattensystem
Det finns ett brådskande behov av att 
integrera innovativa vattensystem i 
Europa. Vatten är en central sektor för ett 
sunt samhälle, välmående ekonomi och 
gröna ekosystem. Klimatförändringar har 
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en stor effekt på vattnets kretslopp, vilket 
gör dess förlopp mer oförutsägbara och 
väsentligt förändrar de existerande 
vattenresurserna.  Europa står inför en 
åldrande vatteninfrastruktur (vilket gäller 
både avloppssystemen och
dricksvattenförsörjningen) och 
utmaningar för vattenförvaltning såsom 
ökad vattenbrist, ökad risk för 
översvämningar (i städer), 
vattenföroreningar och ett växande och 
mer specificerat vattenbehov. 
Investeringar i vattensystem är stora och 
har lång återbetalningstid.
Forsknings- och 
innovationsverksamheterna kommer att 
organiseras med fokus på stadsområden 
och landsbygdsområden, industri och 
tematiskt övergripande frågor och 
kommer att fokusera på:
5.3.1. Att tillhandahålla säkert, 
tillgängligt vatten till överkomligt pris för 
alla samtidigt som tillräckligt med vatten 
för miljön garanteras.
Vattenförvaltning i städer blir alltmer 
problematisk till följd av ökande 
urbanisering (över 80 % av befolkningen i 
EU-länderna förväntas bo i 
tätortsområden år 2050). 
Landsbygdsområden står inför flera 
utmaningar då det gäller vatten för 
jordbruket, att förebygga föroreningar 
och sanering samt tillgång till 
dricksvatten. Det finns ett behov av en 
integrerad strategi med vattnets kretslopp 
i centrum, som inbegriper slutanvändare 
och intressenter för att tackla 
vattenutmaningar.
5.3.2 Att uppnå relativ frikoppling av 
utarmningen av vattenresurser från
nivån på ekonomisk aktivitet inom 
centrala sektorer inom EU (innefattande
energi, jordbruk och
kemikalier).
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Innovationer inom industriella processer, 
IKT-tillämpningar och ny (viktig 
möjliggörande) teknik kommer att leda till 
minskade kostnader, energibehov och 
föroreningar.
5.3.3 Att upprätthålla och främja den 
goda status som vattnet i alla 
avrinningsområden inom EU åtnjuter –
då det gäller kvalitet, kvantitet och 
användning, sett till det ökade trycket på
vattenresurser.
5.3.4 Global ledning för den europeiska 
vattenindustrin

Or. en

Ändringsförslag 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 6.1 – punkt 6.1.1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De största samhällsutmaningarna är inte 
abstrakta, de har en territoriell dimension. 
Det finns dessutom ett behov av särskilt 
hänsynstagande enligt betydelsen av 
stadsproblematiken sett till kreativitet, 
innovation, sociala, ekonomiska, kultur-
och miljöfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 200
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 6.3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU, dess medborgare och internationella 
partner är utsatta för många olika typer av 
säkerhetshot, som kriminalitet, terrorism 
och krissituationer som beror på mänskliga 
misstag eller naturkrafter. De här hoten kan 
vara gränsöverskridande och vara inriktade 
på fysiska mål eller cyberrymden. Attacker 
mot myndigheters eller privata webbplatser 
på Internet underminerar till exempel inte 
bara medborgarnas förtroende, utan kan 
även påverka viktiga sektorer som energi, 
transport, hälsa, finans eller 
telekommunikationer.

EU, dess medborgare och internationella 
partner är utsatta för många olika typer av 
säkerhetshot, som kriminalitet, terrorism, 
illegal invandring och krissituationer som 
beror på mänskliga misstag eller 
naturkrafter. De här hoten kan vara 
gränsöverskridande och vara inriktade på 
fysiska mål eller cyberrymden. Attacker 
mot myndigheters eller privata webbplatser 
på Internet underminerar till exempel inte 
bara medborgarnas förtroende, utan kan 
även påverka viktiga sektorer som energi, 
transport, hälsa, finans eller 
telekommunikationer.

Or. it

Ändringsförslag 201
Theodoros Skylakakis

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 6.3.1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.1. Bekämpa kriminalitet och terrorism 6.3.1. Bekämpa organiserad kriminalitet 
och terrorism

Or. en

Ändringsförslag 202
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del IV – punkt 3.1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utvärdering av risker och möjligheter 
vad gäller ny teknik och kemikalier, vilket 
innefattar nanomaterial, i livsmedel, 

a) Utvärdering av risker och möjligheter 
vad gäller ny teknik och kemikalier, vilket 
innefattar nanomaterial, i livsmedel, 
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foderprodukter och konsumentprodukter; 
utveckling och validering av 
harmoniserade metoder för integrerade 
teststrategier, mätning, identifiering och 
kvantifiering för toxikologisk 
farobedömning, samt de allra senaste och 
bästa verktygen för detta, vilket innefattar 
andra metoder än djurförsök; samt 
utvärdering av hälsoeffekterna från 
miljöförorening.

foderprodukter och konsumentprodukter; 
Utveckling, utvärdering och validering av 
harmoniserade metoder för integrerade 
teststrategier, mätning, identifiering och 
kvantifiering för toxikologisk 
farobedömning och riskbedömning, samt 
de allra senaste och bästa datoriserade
verktygen som inte inbegriper djurförsök
för detta, vilket innefattar andra metoder än 
djurförsök för att utreda effekter på hälsa 
och miljö; samt utvärdering av 
hälsoeffekterna från miljöförorening.

Or. en

Ändringsförslag 203
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del IV – punkt 3.3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma forskningscentrumet 
kommer att fokusera på att energi- och 
klimatmålen 20-20-20 nås, och på 
unionens övergång till en 
konkurrenskraftig, koldioxidsnål ekonomi 
till 2050 genom att bedriva forskning om 
de tekniska och socioekonomiska 
aspekterna av:

Gemensamma forskningscentrumet 
kommer att fokusera på att energi- och 
klimatmålen 20-20-20 nås genom att 
bedriva forskning om de tekniska och 
socioekonomiska aspekterna av:

Or. it

Motivering

Målet för programmet begränsas till 2020, för övrigt i enlighet med Europa 2020-strategin 
och 20-20-20-målet. I stället för att ta upp framtida scenarier för efterföljande decennier bör 
man fokusera på uppnåendet av målen för 2020.

Ändringsförslag 204
Theodoros Skylakakis
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del IV – punkt 3.3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Nätverk för energi-/elkraftsöverföring, 
särskilt genom modelleringar och 
simuleringar för transeuropeiska 
energinätverk, analyser av teknik för 
smarta nät/supernät och 
realtidssimuleringar av kraftsystem.

b) Nätverk för energi-/elkraftsöverföring, 
särskilt genom modelleringar och 
simuleringar för transeuropeiska 
energinätverk, analyser av teknik för 
smarta nät/supernät och potential för 
energilagring samt realtidssimuleringar av 
kraftsystem.

Or. en


