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KORTFATTAD MOTIVERING

Såsom det står i kommissionens meddelande som åtföljer Horisont 2020 syftar detta program 
till att genomföra flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen, med huvudinriktningen på 
aktuella samhälleliga utmaningar och på att stärka kopplingen mellan forskning nedifrån och 
upp, uppifrån och ned och saluföring. Man riktar också in sig på att ytterligare förenkla och 
öka de små och medelstora företagens deltagande. Många samhälleliga utmaningar berör 
miljöutskottet, såsom klimat, resurseffektivitet, ren energi och rena transporter, hälsa och 
livsmedelssäkerhet. Föredraganden välkomnar varmt kommissionens förslag, men vill i högre 
grad betona somliga av de frågor som tas upp.

I föreliggande yttrande ansåg föredraganden att miljöutskottets prioriteringar bäst låter sig 
stärka med hjälp av ett helhetsbetonat tillvägagångssätt. Detta första yttrande bör också ses 
som ett inledande inlägg i debatten om detta mångfasetterade program som är av oerhörd 
betydelse för att tillväxten inom Europeiska unionen ska bli hållbarare och miljövänligare och 
ett hälsosamt samhälle samtidigt gynnas. 

Yttrandet inriktar sig i huvudsak på samhälleliga utmaningar och innefattar förslag om att 
vissa aspekter med anknytning till hälsa, livsmedelssäkerhet, klimat och miljö ska stärkas.

Hälsa

Med tanke på vilket stort mervärde stamcellsforskningen innebär för innovativa behandlingar, 
till exempel inom regenerativ medicin, genom att den undersöker vilka alternativ det finns till 
embryonala stamceller, bör denna forskning få fortsatt stöd, under samtidigt erkännande av de 
etiska frågeställningar den ger upphov till. Särskilt avseende bör också fästas vid forskning 
och innovation om behandling av sjukdomar. Det offentliga stödet till forskning och 
utveckling inriktad på infektionssjukdomar och sällsynta sjukdomar bör ökas och 
kunskapsdelningen bör främjas. Patienternas behov bör vara en drivfjäder till hälsorelaterad 
innovation och stöd till hälsorelaterad forskning och utveckling. Dessutom bör forskning, 
utveckling och innovation inom området miljöhygien få adekvat finansiering. 

Livsmedelssäkerhet

De samhälleliga utmaningarna med anknytning till livsmedelssäkerheten föreslås breddas 
genom att de utvidgas till att omfatta alla aspekter på livsmedelssäkerheten. 

Klimat och miljö 

Jämvikten mellan de ekonomiska, samhälleliga och miljörelaterade aspekterna på forskning 
och innovation bör regelbundet och ändamålsenligt övervakas. Stödet till energi från 
förnybara källor bör stärkas. Ökad effektivitet kan göra sådan energi mera ekonomiskt 
attraktiv och samtidigt motverka klimatförändringarna, minska vårt beroende av fossila 
bränslen och gynna en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 

Horisont 2020 är ett centralt program som skulle kunna hjälpa EU att ytterligare minska 
utsläppen av miljö- och hälsoskadliga gaser och partiklar, utan att detta bleve till någon börda 
för industrin och medlemsstaterna. 
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Övergripande aspekter 

Målen för innovationsunionen och flaggskeppsinitiativen för resurseffektivitet behöver en 
ytterligare anknytning till Horisont 2020 och detta har därför tagits med i yttrandet. För att 
FoU-projekt och innovationsprojekt ska bli till största möjliga nytta runtom i EU bör 
komplementariteten mellan Horisont 2020 och andra EU-fonder och nationella fonder strikt 
övervakas. Därtill föreslås det en ytterligare ökning av de små och medelstora företagens 
deltagande, vilket kan bli en drivfjäder för en miljövänlig och hållbar ekonomisk tillväxt. En 
viktig synpunkt på resultatindikatorerna, som övervakar genomförandet av målen med 
Horisont 2020, tas också upp i yttrandet. 

Ytterligare ändringsförslag om fördelningen av forskningsbudgetar och mål inom 
innovationskedjan, liksom om förenkling, får stå över till dess att miljöutskottet hållit sin 
instundande debatt om Horisont 2020.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) Det särskilda programmet bör 
komplettera de verksamheter som 
genomförs i medlemsstaterna och andra 
unionsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
framför allt med åtgärder inom områdena 
sammanhållning, jordbruk och 
landsbygdsutveckling, yrkesutbildning, 
industri, folkhälsa, konsumentskydd, 
sysselsättning och socialpolitik, energi, 
transport, miljö, klimatåtgärder, säkerhet, 
fiske- och havsfrågor, 
utvecklingssamarbete samt utvidgning och 
grannskapspolitik. Kommissionen bör 
sträva efter att undvika eventuella 
överlappningar mellan de verksamheter 
som finansieras enligt unionens program 
respektive enligt Horisont 2020 och, i 
möjligaste mån, mellan verksamheter som 
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genomförs på nationell nivå respektive 
verksamheter som stöds av Horisont 2020. 

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Övergå till ett pålitligt, hållbart och 
konkurrenskraftigt energisystem, med 
tanke på tilltagande resursknapphet, 
ökande energibehov och 
klimatförändringar.

(c) Övergå till ett pålitligt, hållbart och 
konkurrenskraftigt energisystem, med 
tanke på tilltagande resursknapphet, 
ökande energibehov och 
klimatförändringar, framför allt genom 
innovation inom området förnybara 
energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De indirekta åtgärderna inom ramen för 
Horisont 2020 kommer att genomföras 
genom de former för finansiering som 
föreskrivs i budgetförordningen, särskilt 
gåvobistånd, priser, upphandling och 
finansiella instrument. Alla former av 
finansiering kommer att användas på ett 
flexibelt sätt i syfte att uppnå alla allmänna 
och särskilda mål inom ramen för 
Horisont 2020, och vilken typ av 
finansiering som används beror på behoven 
och särdragen hos varje enskilt mål. 

De indirekta åtgärderna inom ramen för 
Horisont 2020 kommer att genomföras 
genom de former för finansiering som 
föreskrivs i budgetförordningen, särskilt 
gåvobistånd, priser, upphandling och 
finansiella instrument. Alla former av 
finansiering kommer att användas på ett 
flexibelt sätt i syfte att uppnå alla allmänna 
och särskilda mål inom ramen för 
Horisont 2020, och vilken typ av 
finansiering som används beror på behoven 
och särdragen hos varje enskilt mål. I 
samband med finansieringen av små och 
medelstora företag kommer särskild 
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uppmärksamhet att ägnas åt att förenkla 
såväl förfarandena för att utverka medel 
som rapporteringsskyldigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt att garantera en bred strategi för 
innovation, som inte är begränsad till 
utveckling av nya produkter och tjänster på 
grundval av vetenskapliga och tekniska 
genombrott, utan också omfattar aspekter 
såsom användningen av befintlig teknik i 
nyskapande tillämpningar, kontinuerlig 
förbättring samt icke-teknisk och social 
innovation. Endast en helhetssyn på 
innovation kan göra det möjligt för oss att 
ta itu med samhälleliga utmaningar och 
samtidigt ge upphov till nya 
konkurrenskraftiga företag och industrier.

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt att garantera en bred strategi för 
innovation, som inte är begränsad till 
utveckling av nya produkter och tjänster på 
grundval av vetenskapliga och tekniska 
genombrott, utan också omfattar aspekter 
såsom användningen av befintlig teknik i 
nyskapande tillämpningar, kontinuerlig 
förbättring samt icke-teknisk och social 
innovation. Endast en helhetssyn på 
innovation kan göra det möjligt för oss att 
ta itu med samhälleliga utmaningar och 
samtidigt ge upphov till nya 
konkurrenskraftiga företag och industrier. 
Horisont 2020 bör utformas flexibelt för 
att möjliggöra gemensamma samtal och 
verksamheter som organiseras och 
finansieras av olika utmaningar och delar 
av Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller samhälleliga utmaningar och 
möjliggörande industriteknik kommer det 

När det gäller samhälleliga utmaningar och 
möjliggörande industriteknik kommer det 
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att läggas särskild vikt på att stödja 
verksamhet som verkar nära 
slutanvändarna och marknaden, såsom 
demonstrationer, pilotprojekt eller 
koncepttest. Vid behov kommer detta även 
att omfatta verksamhet till stöd för social 
innovation och stöd till efterfrågeinriktade 
insatser som prestandardisering eller 
förkommersiell upphandling, upphandling 
av innovativa lösningar, standardisering 
och andra användarinriktade åtgärder för 
att påskynda utvecklingen och spridningen 
av innovativa produkter och tjänster på 
marknaden. Dessutom kommer det att 
finnas tillräckligt med utrymme för 
bottom-up-metoder samt öppna, lätta och 
snabba system inom varje utmaning och 
teknik för att ge Europas bästa forskare, 
entreprenörer och företag möjlighet att 
lägga fram sina egna banbrytande 
lösningar.

att läggas särskild vikt på att stödja 
verksamhet som verkar nära 
slutanvändarna och marknaden, såsom 
demonstrationer, pilotprojekt eller 
koncepttest. Vid behov kommer detta även 
att omfatta verksamhet till stöd för social 
innovation och stöd till efterfrågeinriktade 
insatser som prestandardisering eller 
förkommersiell upphandling, upphandling 
av innovativa lösningar, standardisering 
och andra användarinriktade åtgärder för 
att påskynda utvecklingen och spridningen 
av innovativa produkter och tjänster på 
marknaden. Dessutom kommer det att 
finnas tillräckligt med utrymme för 
bottom-up-metoder samt öppna, lätta och 
snabba system inom varje utmaning och 
teknik för att ge Europas bästa forskare, 
entreprenörer och företag, framför allt små 
och medelstora företag, möjlighet att lägga 
fram sina egna banbrytande lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När prioriteringarna ska fastslås i detalj 
under genomförandet av Horisont 2020 
kommer det att krävas en strategisk metod 
för programplanering av forskning, med 
hjälp av styrelseformer som följer den 
politiska utvecklingen nära men ändå 
korsar gränserna för den traditionella 
sektorspolitiken. Denna kommer att 
baseras på välgrundade bevis, analys och 
framsynthet, och framsteg att mätas i 
förhållande till en ordentlig uppsättning 
resultatindikatorer. Denna övergripande 
strategi för programplanering och 
förvaltning syftar till en effektiv 
samordning mellan alla särskilda mål inom 

När prioriteringarna ska fastslås i detalj 
under genomförandet av Horisont 2020 
kommer det att krävas en strategisk metod 
för programplanering av forskning, med 
hjälp av styrelseformer som följer den 
politiska utvecklingen nära men ändå 
korsar gränserna för den traditionella 
sektorspolitiken. Denna kommer att 
baseras på välgrundade bevis, analys och 
framsynthet, och framsteg att mätas i 
förhållande till en ordentlig uppsättning 
resultatindikatorer. Denna övergripande 
strategi för programplanering och 
förvaltning syftar till en effektiv 
samordning mellan alla särskilda mål inom 
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ramen för Horisont 2020 och gör det 
möjligt att ta itu med utmaningar som berör 
dessa mål, som till exempel hållbar 
utveckling, klimatförändringar eller marin 
vetenskap och teknik.

ramen för Horisont 2020 och gör det 
möjligt att ta itu med utmaningar som berör 
dessa mål, som till exempel 
resurseffektivitet, hållbar utveckling, 
klimatförändringar eller marin vetenskap 
och teknik.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällsvetenskap och humaniora ingår 
också som en viktig del av de åtgärder som 
behövs för att hantera alla samhälleliga 
utmaningar för att förbättra deras 
genomslag. Detta omfattar: förståelse för 
de avgörande faktorerna för hälsa och 
optimering av effektiviteten i hälso- och 
sjukvårdssystemen, stöd till politik för att 
främja landsbygden och underlätta för 
konsumenter att göra upplysta val, gediget 
beslutsfattande om energipolitiken och för 
att garantera ett konsumentvänligt 
europeiskt elnät, stöd till evidensbaserad 
transportpolitik och framsynthet, stöd till 
strategier för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt 
resurseffektiva initiativ och åtgärder mot 
en grön och hållbar ekonomi.

Samhällsvetenskap och humaniora ingår 
också som en viktig del av de åtgärder som 
behövs för att hantera alla samhälleliga 
utmaningar för att förbättra deras 
genomslag. Detta omfattar: förståelse för 
de avgörande faktorerna för hälsa och 
optimering av effektiviteten i hälso- och 
sjukvårdssystemen, stöd till politik för att 
främja landsbygden och underlätta för 
konsumenter att göra upplysta val, gediget 
beslutsfattande om energipolitiken och för 
att garantera ett konsumentvänligt 
europeiskt elnät, stöd till energi från 
förnybara källor, evidensbaserad 
transportpolitik och framsynthet, stöd till 
strategier för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt
resurseffektiva initiativ och åtgärder mot 
en grön och hållbar ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 8

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

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

I enlighet med artikel 18 i Horisont 2020 
ska de riktade åtgärder som avses i det 
särskilda målet ”Innovation inom små och 
medelstora företag” tillämpas inom ramen 
för det särskilda målet ”Ledarskap i 
möjliggörande teknik och industriteknik”
och del III, ”Samhälleliga utmaningar”. 
Denna integrerade strategi förväntas leda 
till att cirka 20 procent av deras 
sammanlagda budgetar går till små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2 – stycke 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) fortsättningen av Partnerskapet mellan 
Europa och utvecklingsländerna inom 
området klinisk prövning (EDCTP2) om 
kliniska prövningar av medicinska åtgärder 
mot hiv, malaria och tuberkulos,

(a) fortsättningen av Partnerskapet mellan 
Europa och utvecklingsländerna, 
tillsammans med adekvat finansiering av 
det och geografisk utvidgning av det till 
andra regioner stadda i utveckling, inom 
området klinisk prövning (EDCTP2) från 
fas I–IV om kliniska prövningar av 
medicinska åtgärder mot hiv, malaria och 
tuberkulos och försummade sjukdomar,

Or. en

Motivering

Fattigdomsrelaterade och försummade sjukdomar och samtidiga infektioner förekommer 
också i utvecklingsländer utanför Afrika (såsom Chagas' sjukdom i Latinamerika eller 
leishmaniasis i Asien) och därför vore det önskvärt med utvidgad geografisk räckvidd. Detta 
skulle även garantera att synergier inom forskning som bedrivs inom andra regioner, kan 
användas för att göra hälsoprodukter snabbare tillgängliga. EDCTP bör finansieras därefter 
för att bevara sin effektivitet.
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Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att man ska kunna bidra effektivt till 
målen för Europa 2020 och 
Innovationsunionen måste man dessutom i 
många fall utveckla lösningar som är 
tvärvetenskapliga till sin natur och därför 
omfattar flera av de särskilda målen för 
Horisont 2020. Särskild uppmärksamhet 
kommer att ägnas åt ansvarsfull forskning 
och innovation. Könsaspekten kommer att 
behandlas som en övergripande fråga för 
att rätta till obalansen mellan kvinnor och 
män och integrera ett 
jämställdhetsperspektiv när det gäller 
programplanering och innehåll som rör 
forskning och innovation. Horisont 2020 
innehåller särskilda bestämmelser för att 
uppmuntra sådana övergripande åtgärder, 
bland annat genom en effektiv paketering 
av budgetar. Detta omfattar även till 
exempel möjligheten för samhälleliga 
utmaningar samt möjliggörande och 
industriell teknik att utnyttja 
bestämmelserna för finansiella instrument 
och det särskilda instrumentet för små och 
medelstora företag.

För att man ska kunna bidra effektivt till 
målen för Europa 2020 och 
Innovationsunionen och 
resurseffektiviteten måste man dessutom i 
många fall utveckla lösningar som är 
tvärvetenskapliga till sin natur och därför 
omfattar flera av de särskilda målen för 
Horisont 2020. Särskild uppmärksamhet 
kommer att ägnas åt ansvarsfull forskning 
och innovation. Könsaspekten kommer att 
behandlas som en övergripande fråga för 
att rätta till obalansen mellan kvinnor och 
män och integrera ett 
jämställdhetsperspektiv när det gäller 
programplanering och innehåll som rör 
forskning och innovation. Horisont 2020 
innehåller särskilda bestämmelser för att 
uppmuntra sådana övergripande åtgärder, 
bland annat genom en effektiv paketering 
av budgetar. Detta omfattar även till 
exempel möjligheten för samhälleliga 
utmaningar samt möjliggörande och 
industriell teknik att utnyttja 
bestämmelserna för finansiella instrument 
och det särskilda instrumentet för små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att vi ska kunna åstadkomma en hållbar 
tillväxt i Europa måste bidraget från 
offentliga och privata aktörer optimeras. 

För att vi ska kunna åstadkomma en hållbar 
tillväxt i Europa måste bidraget från 
offentliga och privata aktörer optimeras. 
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Detta är mycket viktigt om man ska kunna 
konsolidera ett europeiskt 
forskningsområde och med tanke på 
Innovationsunionen, den digitala agendan 
och andra flaggskeppsinitiativ inom 
EU 2020. Dessutom kräver ansvarsfull 
forskning och innovation att de bästa 
lösningarna utvecklas genom samarbete 
mellan parter som har olika perspektiv men 
gemensamma intressen.

Detta är mycket viktigt om man ska kunna 
konsolidera ett europeiskt 
forskningsområde och med tanke på 
Innovationsunionen, ett resurseffektivt 
Europa, den digitala agendan och andra 
flaggskeppsinitiativ inom EU 2020. 
Dessutom kräver ansvarsfull forskning och 
innovation att de bästa lösningarna 
utvecklas genom samarbete mellan parter 
som har olika perspektiv men 
gemensamma intressen.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 4 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Produktutvecklingspartnerskap kan vara till stor nytta, särskilt inom området 
fattigdomsrelaterade och försummade sjukdomar, vilka i första hand drabbar invånarna i 
fattigare länder, vilket begränsar incitamenten för innovativa läkemedelsföretag att utveckla 
innovativa produkter för patienter med sådana sjukdomar. Horisont 2020 kan ge ett 
värdefullt bidrag till åtgärder mot att marknaden misslyckats med detta.
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Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.3 – punkt 1.3.5. – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Material för att förnybara energikällor 
ska bli effektivare. Utveckling av nya 
effektivitetshöjande produkter och 
tillämpningar för olika förnybara 
energikällor, såsom solceller, turbiner till 
solkraftverk och vindturbiner. 

Or. en

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Luckor i forskningen om 
infektionssjukdomar, 
fattigdomsrelaterade sjukdomar och 
försummade sjukdomar måste åtgärdas 
genom forskning och innovation som 
utgår från patienternas behov. Genom 
stöd till innovativa globala partnerskap 
för att utveckla förebyggande, 
diagnostiserande och behandlande 
verktyg kan spetsforskningen påskyndas 
och unionen fullgöra sina globala 
åtaganden.

Or. en

Motivering

En avstämning efter ändringsförslagen till förordningen om inrättande av Horisont 2020 
(COM(2011)0809). Infektionssjukdomar och fattigdomsrelaterade sjukdomar är fortfarande 
en utmaning för EU och framför allt för fattigare länder. Forskning på detta område skulle 
bli till nytta både för EU och för utvecklingsländerna och stå i konsekvens med EU:s politik 
för yttre förbindelser.
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Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Sjukdomar drabbar människor över gränserna. EU:s forskningsverksamhet och den specifika 
forskning som bedrivs inom ramen för internationellt samarbete kommer att bli till nytta, inte 
bara för unionen utan också för hela världens befolkning.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För en förbättrad förståelse av miljön som 
bestämningsfaktor för hälsa krävs 
framför allt användning av integrerade 
molekylärbiologiska, epidemiologiska och 
toxikologiska metoder för att undersöka 
sambanden mellan hälsa och miljö. Detta 
innefattar till exempel studier av hur 
kemikalier verkar, av 
kombinationseffekter av olika 

utgår
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föroreningar och andra miljö- och 
klimatrelaterade stressorer, integrerad 
toxikologisk testning samt alternativ till 
djurförsök. Innovativa metoder för 
exponeringsbedömning krävs, till exempel 
med användning av den nya 
generationens biologiska indikatorer som 
baseras på ”omik” och epigenetik, 
biologisk övervakning av människor, 
bedömning av personlig exponering och 
modellering för att förstå kombinerad, 
ackumulerad och framväxande 
exponering samt integration av 
socioekonomiska och beteendemässiga 
faktorer. Stöd kommer att ges till att 
stärka kopplingarna till miljödata med 
hjälp av avancerade informationssystem.

Or. en

Motivering

Sjukdomar drabbar människor över gränserna. EU:s forskningsverksamhet och den specifika 
forskning som bedrivs inom ramen för internationellt samarbete kommer att bli till nytta, inte 
bara för unionen utan också för hela världens befolkning.

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1.1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1a. Hälsofrämjande miljöåtgärder
En djupare förståelse av de 
miljörelaterade bestämningsfaktorerna 
för hälsa och välbefinnande samt av de 
förmedlande mekanismerna krävs för att 
man ska kunna påvisa vilka 
hälsofrämjande strategier som är 
effektiva och informera unionens 
program och strategier. Det bör 
tillhandahållas miljörelaterade 
hälsoindikatorer som kan komplettera 
andra hälsoindikatorer som håller på att 
tas fram. Miljörelaterade faktorer, bland 
annat klimatförändringar och yrke, 
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kommer att undersökas. Flera olika 
metoder ska användas, bland annat 
studier på kort sikt av människor och 
långsiktiga studier av kohorter och deras 
kopplingar till data från miljödatabaser 
och biobanker, ”omik” och andra 
metoder.
En förbättrad förståelse av miljön som 
bestämningsfaktor för hälsa under livets 
gång, alltifrån fosterutvecklingen och 
barndomen till ålderdomen, förutsätter 
framför allt att det används integrerade 
molekylärbiologiska, epidemiologiska och 
toxikologiska metoder samt 
exponeringsbedömningar för att 
undersöka sambanden mellan hälsa och 
miljö. Miljöhygieniska studier bör 
undersöka kemikalier och hur kemikalier 
verkar, kombinationseffekter av olika 
föroreningar och andra miljö- och 
klimatrelaterade stressorer (bland annat 
luft-, vatten- och markföroreningar, 
buller, temperatur, ljusförorening, 
strålning, förorening av livsmedel och 
konstgjorda nanopartiklar) samt 
nyttofaktorer (bland annat grönområden, 
alternativa transportsätt och 
stadsplanering) samt alternativ till 
djurförsök. Det krävs innovativa metoder 
för exponeringsbedömning, där man 
använder den nya generationens 
biologiska indikatorer som baseras på 
”omik” och epigenetik, biologisk 
övervakning av människor, bedömning av 
personlig exponering och modellering 
med integration av socioekonomiska och 
beteendemässiga faktorer för att förstå 
kombinerad, ackumulerad och 
framväxande exponering samt 
hälsoeffekterna av dem. Stöd kommer att 
ges till att stärka kopplingarna mellan 
hälsoproblem och miljödata med hjälp av 
avancerade informationssystem.
På så sätt kan befintliga och planerade 
politiska åtgärder och program bedömas 
och politiskt stöd kan tillhandahållas för 
hälsans miljörelaterade aspekter. 
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Förbättrade ingrepp i miljön kan 
utvecklas och bedömas för att utvärdera 
deras inverkan på hälsa och 
välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – 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 för att laboratorierön 
snabbare och effektivare ska omsättas i 
medicinsk praxis bör få särskilt stöd, 
framför allt inom områden där många 
behov återstår att tillgodose, såsom inom 
hematologin/onkologin och sällsynta 
sjukdomar.

Or. en

Motivering

Tack vare överbryggande forskning, som bygger på ett icke-sekventiellt tillvägagångssätt, 
kommer grundforskningsresultaten att snabbare och effektivare kunna tillämpas i medicinsk 
praxis och skapa bättre resultat för hälso- och sjukvården. Detta förutsätter en fortgående 
växelverkan mellan forskningsrön både i laboratoriet och kliniken genom de olika faserna av 
läkemedelsutvecklingen. Fokus på överbryggande forskning behövs framför allt inom 
komplicerade sjukdomsområden där behoven ur folkhälsosynvinkel är stora, såsom inom 
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hematologin/onkologin och sällsynta sjukdomar. 

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5. Utveckling av bättre preventiva vaccin 1.5. Utveckling av bättre preventiva 
verktyg

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 stöd till 
utvecklingen av mer effektiva preventiva 
vaccin och evidensbaserade 
vaccinationsprogram för fler sjukdomar än 
i dag, bland dem fattigdomsrelaterade 
sjukdomar såsom hiv/aids, tuberkulos, 
malaria och försummade sjukdomar. På 
motsvarande sätt kan kunskap om de 
huvudsakliga riskfaktorerna bakom 
sjukdom, tillsammans med 
beteendevetenskap, användas för 
utformning av effektiva förebyggande 
strategier, som åtgärdar dessa riskfaktorer 
och avser att främja sunda levnadsvanor.
Detta är förenat med oanade möjligheter 
att minska den börda som de kroniska 
sjukdomarna innebär. Detta ska grundas 
på en bättre förståelse av sjukdomar och 
sjukdomsprocesser och efterföljande 
epidemier, och på kliniska prövningar och 
associerade studier.

Or. en

Motivering

Det kommer att kosta hälso- och sjukvårdssystemen mindre att utveckla effektiva preventiva 
vaccin mot fattigdomsrelaterade sjukdomar, bland dem hiv/aids, än vad en fortsatt 
behandling kostar och därför är utvecklingen av sådana vaccin den kostnadseffektivaste 
lösningen. Forskning inom detta område kommer att bli till oerhörd nytta både för EU och för 
hela den världsbefolkning som lider av dessa sjukdomar, och bör således uppmuntras.
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Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1.6

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. Med tanke på detta kommer 
stöd att ges bland annat till 
vidareutvecklingen av medicinsk 
bildteknik. Patienternas strålskydd 
kommer också att åtgärdas.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1.8

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 

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 
stratifierad och personaliserad medicin 
och se till att läkemedel och behandlingar 
finns att tillgå mot så många sjukdomar 
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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.

som möjligt; att utveckla förbättrade 
medicinska hjälpmedel och 
hjälpmedelssystem; att förbättra den 
palliativa (symptomlindrande) terapin; att 
upprätthålla och förbättra förmågan att 
bekämpa smittsamma, sällsynta, 
fattigdomsrelaterade, försummade, 
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.

Or. en

Motivering

Fattigdomsrelaterade sjukdomar berör inte bara fattigare länder, utan också vissa delar av 
EU, där det finns ett stort antal fall av tuberkulos, hiv/aids, malaria eller mässling. Att 
utveckla lämpliga verktyg för att bemästra och bekämpa sådana sjukdomar bör därför vara 
en prioritering för Horisont 2020.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1.12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.12a. Reproduktiv hälsa
Forskning behövs för att vi mer effektivt 
ska kunna förebygga, diagnostisera och 
hantera sjukdomar på den reproduktiva 
hälsans område. Forskningen kommer att 
inrikta sig på sådana områden som 
orsakerna till ofruktsamhet, bland annat 
dess fosterbetingade orsaker, samt andra 
sjukdomar på den reproduktiva hälsans 
område.
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Or. en

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att framtidens utmaningar för 
Europas hälso- och sjukvård ska kunna 
bemötas och de ovannämnda syftena 
säkerställas bör unionen ge lämpliga 
anslag till forsknings- och 
innovationsverksamhet på detta område. 
Därför bör minst 12 % av programmets 
sammanlagda budget gå till denna 
utmaning för samhället.

Or. en

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

LIVSMEDELSTRYGGHET, 
HÅLLBART JORDBRUK, HAVS- OCH 
SJÖFARTSFORSKNING OCH 
BIOEKONOMI

LIVSMEDELSSÄKERHET, TRYGG 
LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING, 
HÅLLBART JORDBRUK, HAVSMILJÖ 
OCH BIOEKONOMI

Or. en

Motivering

Ett klarläggande av att denna utmaning också gäller livsmedelssäkerhet och inte bara en 
trygg livsmedelsförsörjning, något som är ganska inskränkt. Detsamma gäller havsmiljön, 
som är något mer omfattande än den ursprungliga lydelsen.
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Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 2.2

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, med hjälp av ett 
tvärvetenskapligt tillvägagångssätt där 
olika aktörer medverkar, framför allt 
jordbrukare och små- och medelstora 
företag inom den jordbruksbaserade 
livsmedelsindustrin, utvecklare av teknik 
och miljövårdare, 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.

Or. en
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Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 2.2.2

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. Stöd kommer att ges till 
verksamheter som ger den kunskap som 
behövs för att det ska gå lättare att ändra 
matrecepten till förmån för sunda 
kostvanor. Kosthållningsrelaterade 
lösningar och innovationer som leder till 
förbättrad hälsa och välfärd ska 
identifieras. Här ingår också att det 
utvecklas former för kosthållning som är 
anpassade enkom efter personliga hälso-
och näringsbehov. Näringen före och 
efter födelsen, samt under 
spädbarnsåldern, kommer att undersökas 
för att vi ska förstå hur näringen påverkar 
spädbarns utveckling och hälsa. 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



PE487.909v01-00 24/34 PA\900001SV.doc

SV

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumtionsmönstren och de energikällor 
som används inom Europas industrier, 
transportverksamhet, byggnader och städer 
är till stora delar ohållbara, vilket leder till 
betydande effekter på miljö och klimat.
Utvecklingen av byggnader med låga 
utsläpp, högeffektiva industrier och den 
stora spridningen av energieffektiva 
arbetssätt bland företag, individer, 
samhällen och städer kräver inte bara 
tekniska framsteg, utan även icke-tekniska 
lösningar som nya tjänster för rådgivning, 
finansiering och efterfråganshantering.
Detta innebär att energieffektivitet kan bli
ett av de mest kostnadseffektiva sätten att 
minska energiefterfrågan och därigenom 
öka säkerheten för energiförsörjningen, 
minska miljö- och klimateffekter och öka 
konkurrenskraften.

Konsumtionsmönstren och de energikällor
som används inom Europas industrier, 
transportverksamhet, byggnader och städer 
är till stora delar ohållbara, vilket leder till 
betydande effekter på miljö och klimat.
Utvecklingen av byggnader med låga 
utsläpp, högeffektiva industrier och den 
stora spridningen av energieffektiva 
arbetssätt bland företag, individer, 
samhällen och städer kräver inte bara 
tekniska framsteg, utan även icke-tekniska 
lösningar som nya tjänster för rådgivning, 
finansiering och efterfråganshantering.
Detta innebär att energieffektivitet och 
förnybara energikällor blir ett av de mest 
kostnadseffektiva sätten att minska 
energiefterfrågan och därigenom öka 
säkerheten för energiförsörjningen, minska 
miljö- och klimateffekter och öka 
konkurrenskraften, och samtidigt 
tillförsäkra ekonomisk tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.1.2.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.2. Ta tillvara potentialen i effektiva och 
förnybara uppvärmnings-/kylsystem

3.1.2. Ta tillvara potentialen i effektiva och 
förnybara uppvärmnings-/kylsystem

En stor del av energin som förbrukas inom 
EU går till uppvärmning eller kylning och 
utveckling av kostnadseffektiva, 
verksamma tekniker och 
systemintegrationstekniker, till exempel 
nätverksanslutningar med standardiserat 

En stor del av energin som förbrukas inom 
EU går till uppvärmning eller kylning och 
utveckling av kostnadseffektiva, 
verksamma tekniker och 
systemintegrationstekniker, till exempel 
nätverksanslutningar med standardiserat 
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språk och tjänster, inom detta område kan i 
hög grad bidra till minskad 
energiefterfrågan. För detta krävs forskning 
kring och demonstration av nya system och 
komponenter för industri- och 
bostadstillämpningar, till exempel för 
decentraliserad leverans och fjärrleverans 
av varmvatten, uppvärmning och kylning. 
Detta bör innefatta olika tekniker 
(solvärmning, geotermisk energi, 
biomassa, värmepumpar, kraftvärme osv.) 
och uppfylla kraven för energisnåla hus 
och distrikt. Fler forskningsmässiga 
genombrott behövs, framför allt inom 
lagring av värme från förnybara 
energikällor, och för att främja utveckling 
och spridning av effektiva kombinationer 
av hybridsystem för uppvärmning och 
kylning, för centraliserade och 
decentraliserade tillämpningar. 

språk och tjänster, inom detta område kan i 
hög grad bidra till minskad 
energiefterfrågan. För detta krävs forskning 
kring och demonstration av nya system och 
komponenter för industri- och 
bostadstillämpningar samt inom den 
offentliga sektorn, till exempel för 
decentraliserad leverans och fjärrleverans 
av varmvatten, uppvärmning och kylning. 
Detta bör innefatta olika tekniker Detta bör 
innefatta olika tekniker (solvärmning, 
solceller, geotermisk energi, biomassa, 
värmepumpar, kraftvärme osv.) och 
uppfylla kraven för energisnåla hus och 
distrikt. Fler forskningsmässiga 
genombrott behövs, framför allt inom 
lagring av värme och el från förnybara 
energikällor, och för att främja utveckling 
och spridning av effektiva kombinationer 
av hybridsystem för uppvärmning och 
kylning, för centraliserade och 
decentraliserade tillämpningar. Ytterligare 
forskning behövs för att solvärmning och 
solceller ska bli effektivare.

Or. en

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den nuvarande koldioxidkoncentrationen i 
atmosfären är nästan 40 % högre än vid 
inledningen av den industriella 
revolutionen, och nivån är den högsta på 
2 miljoner år. Andra växthusgaser än 
koldioxid bidrar också till 
klimatförändringarna, och de spelar en allt 
större roll. Utan handlingskraftiga åtgärder 
kan klimatförändringarna kosta världen 
minst 5 % av BNP per år, eller upp till 
20 % enligt vissa scenarier. Om tidiga, 
effektiva åtgärder sätts in kan 

Den nuvarande koldioxidkoncentrationen i 
atmosfären är nästan 40 % högre än vid 
inledningen av den industriella 
revolutionen, och nivån är den högsta på 
2 miljoner år. Andra växthusgaser än 
koldioxid bidrar också, tillsammans med 
partiklar, till klimatförändringarna, och de 
spelar en allt större roll. Utan 
handlingskraftiga åtgärder kan 
klimatförändringarna kosta världen minst 
5 % av BNP per år, eller upp till 20 % 
enligt vissa scenarier. Om tidiga, effektiva 
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nettokostnaden å andra sidan begränsas till 
omkring 1 % av BNP per år. För att målet 
om en temperaturökning på 2 °C ska 
uppnås och de värsta effekterna av 
klimatförändringarna ska kunna undvikas, 
måste de utvecklade länderna minska sina 
utsläpp av växthusgaser med 80-95 % 
år 2050 jämfört med nivån år 1990.

åtgärder sätts in kan nettokostnaden å 
andra sidan begränsas till omkring 1 % av 
BNP per år. För att målet om en 
temperaturökning på 2 °C ska uppnås och 
de värsta effekterna av 
klimatförändringarna ska kunna undvikas, 
måste de utvecklade länderna minska sina 
utsläpp av växthusgaser med 80-95 % 
år 2050 jämfört med nivån år 1990.
Horisont 2020 skulle kunna hjälpa 
unionen att gå längre än målen om 20 %.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna verksamhet är därför att 
utveckla och bedöma innovativa, 
kostnadseffektiva och hållbara 
anpassnings- och begränsningsåtgärder för 
såväl koldioxid som andra växthusgaser, 
och att framhäva såväl tekniska som icke-
tekniska gröna lösningar genom att ta fram 
bevis för informerade, tidiga och effektiva 
åtgärder och skapa nätverk för de 
kompetenser som krävs.

Syftet med denna verksamhet är därför att 
utveckla och bedöma innovativa, 
kostnadseffektiva och hållbara 
anpassnings- och begränsningsåtgärder för 
såväl koldioxid som andra växthusgaser, 
samt för partiklar, och att framhäva såväl 
tekniska som icke-tekniska gröna lösningar 
genom att ta fram bevis för informerade, 
tidiga och effektiva åtgärder och skapa 
nätverk för de kompetenser som krävs.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.1.1.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bättre förståelse av orsakerna bakom 
klimatförändringarna och hur 
förändringarna utvecklas samt mer exakta 

Bättre förståelse av orsakerna bakom 
klimatförändringarna och hur 
förändringarna utvecklas samt mer exakta 
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klimatprognoser är avgörande för att 
samhället ska kunna skydda människoliv, 
varor och infrastrukturer och säkerställa ett 
effektivt beslutsfattande. Det är viktigt att 
fortsätta att förbättra den vetenskapliga 
kunskapsbasen om drivande 
klimatfaktorer, processer, mekanismer och 
återkopplingar som är relaterade till 
havens, de terrestra ekosystemens och 
atmosfärens funktion. Stöd kommer att ges 
till förbättrade klimatprognoser i rätt 
tidsmässig och rumslig skala genom 
utveckling av mer korrekta scenarier och 
modeller, inbegripet kompletta 
jordsystemmodeller. 

klimatprognoser är avgörande för att 
samhället ska kunna skydda människoliv, 
varor och infrastrukturer och säkerställa ett 
effektivt beslutsfattande. Det är viktigt att 
fortsätta att förbättra den vetenskapliga 
kunskapsbasen om drivande 
klimatfaktorer, processer, mekanismer och 
återkopplingar som är relaterade till 
havens, de terrestra ekosystemens och 
atmosfärens funktion. Stöd kommer att ges 
till förbättrade klimatprognoser i rätt 
tidsmässig och rumslig skala genom 
utveckling av mer korrekta scenarier och 
modeller, inbegripet kompletta 
jordsystemmodeller. I klimatprognoserna 
bör man vederbörligen åtgärda de 
kvardröjande osäkerheterna i modeller 
som tas fram för olika regioner, samt 
växelverkan mellan klimat och ozon, 
kopplingen mellan klimatförändringen 
och extrema klimathändelser och riskerna 
till följd av plötsliga förändringar. För att 
vi ska få pålitligare klimatscenarier och 
prognoser för områden med mindre 
markyta bör det göras mer för att utveckla 
europaomfattande 
superdatoranläggningar för forskning 
kring klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.1.3.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU:s övergång till en konkurrenskraftig, 
resurseffektiv och klimatsäker ekonomi 
år 2050 kräver utformning av effektiva, 
långsiktiga strategier för låga utsläpp och 
betydande framsteg i vår 
innovationskapacitet. Forskning ska 
användas för att bedöma de miljömässiga 
och socioekonomiska risker, möjligheter 

EU:s övergång till en konkurrenskraftig, 
resurseffektiv och klimatsäker ekonomi 
år 2050 kräver utformning av effektiva, 
långsiktiga strategier för låga utsläpp och 
betydande framsteg i vår 
innovationskapacitet. Forskning ska 
användas för att bedöma de miljömässiga 
och socioekonomiska risker, möjligheter 
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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.

och effekter som kommer av 
bekämpningsåtgärder mot 
klimatförändringar. Den forskningen 
skulle kunna inrikta sig inte bara på 
minskade koldioxidutsläpp utan också på 
strategier som snabbast kan bemöta det 
som sker med klimatet (till exempel att 
minska fluorkolväten, sot, troposfäriskt 
ozon och att tillämpa biologisk 
avskiljning). Dessa snabbverkande 
strategier kan tillämpas snabbt och leda 
till att klimatförändringarna bemöts inom 
några få årtionden. 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 35

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Funktioner, tekniker och 
datainfrastrukturer för jordobservation och 
-övervakning måste bygga på framsteg 
inom IKT, rymdteknik och aktiva nätverk,
fjärravkända observationer, nya 
in situ-sensorer, mobila tjänster, 
kommunikationsnätverk, 
webbtjänstverktyg för deltagande och 

Funktioner, tekniker och 
datainfrastrukturer för jordobservation och 
-övervakning måste bygga på framsteg 
inom IKT, rymdteknik och aktiva nätverk 
för mätning (där det samtidigt ingår 
markbaserade mätningar och mätningar 
som utförs i flygplan och ballonger med 
hjälp av fjärravkända instrument och nya 
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förbättrade infrastrukturer för beräkningar 
och modellering, i syfte att kontinuerligt 
tillhandahålla korrekt information och 
prognoser i rätt tid. Fri, öppen och 
obegränsad tillgång till kompatibla data 
och information ska uppmuntras, liksom 
effektiv lagring, förvaltning och spridning 
av forskningsresultat. 

in situ-sensorer), mobila tjänster, 
kommunikationsnätverk, 
webbtjänstverktyg för deltagande och 
förbättrade infrastrukturer för beräkningar 
och modellering, i syfte att kontinuerligt 
tillhandahålla korrekt information och 
prognoser i rätt tid. Fri, öppen och 
obegränsad tillgång till kompatibla data 
och information ska uppmuntras, liksom 
effektiv lagring, förvaltning och spridning 
av forskningsresultat. 

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheten ska stärka EU:s deltagande 
och ekonomiska bidrag till multilaterala 
processer och initiativ, till exempel 
Mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC), 
Mellanstatliga panelen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) 
samt Gruppen för jordobservation (Group 
on Earth Observations - GEO). Samarbete 
med andra större offentliga och privata 
forskningsfinansiärer kommer att förbättra 
forskningseffektiviteten såväl globalt som i 
Europa och bidra till global 
forskningsstyrning.

Forskningsverksamheten ska stärka 
EU:s deltagande i multilaterala processer 
och initiativ, till exempel Mellanstatliga 
panelen för klimatförändringar 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC), Mellanstatliga panelen för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
(IPBES) samt Gruppen för jordobservation 
(Group on Earth Observations - GEO). 
Samarbete med andra större offentliga och 
privata forskningsfinansiärer kommer att 
förbättra forskningseffektiviteten såväl 
globalt som i Europa och bidra till global 
forskningsstyrning.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.6 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forsknings- och tekniksamarbete kommer 
att bidra till den globala 
UNFCCC-teknikmekanismen och 
underlätta teknisk utveckling, innovationer 
och överföring till stöd för 
klimatanpassningsåtgärder och hantering 
av växthusgaser. 

Forsknings- och tekniksamarbete kommer 
att bidra till den globala 
UNFCCC-teknikmekanismen och 
underlätta teknisk utveckling, innovationer 
och överföring till stöd för 
klimatanpassningsåtgärder och hantering 
av växthusgaser. Likaså behövs det 
forsknings- och tekniksamarbete för att 
belysa synergierna mellan Kyoto- och 
Montrealprotokollet för att optimera 
alternativen inom politiken, till exempel 
om fluorkolväten.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.6 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett rådgivande nätverk med institut kan 
upprättas för att tillhandahålla: 
kontinuerliga analyser av vetenskapliga 
och tekniska framsteg inom EU och dess 
större partnerländer och -regioner; tidiga 
utredningar av marknadsmöjligheter för 
nya miljötekniker och ny miljöpraxis; 
teknisk framsyn för forskning och 
innovationer samt politik.

En rådgivande panel av ledande 
vetenskapsmän kan upprättas för att 
tillhandahålla: kontinuerliga analyser av 
vetenskapliga och tekniska framsteg inom 
EU; tidiga utredningar av 
marknadsmöjligheter för nya miljötekniker 
och ny miljöpraxis; teknisk framsyn för 
forskning och innovationer samt politik.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till beslut
Bilaga II – del I – punkt 1 – strecksats 2a (ny)



PA\900001SV.doc 31/34 PE487.909v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– antalet forskare från olika 
medlemsstater som får finansiering,

Or. en

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– antalet saluförda uppfinningar,

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till beslut
Bilaga II – del II – punkt 1 – strecksats 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– antalet deltagande små och medelstora 
företag,

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till beslut
Bilaga II – del II – punkt 1 – strecksats 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bidraget till unionens BNP-tillväxt,

Or. en
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Ändringsförslag 43

Förslag till beslut
Bilaga II – del II – punkt 1 – strecksats 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– antalet skapade arbetstillfällen,

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till beslut
Bilaga II – del II – punkt 2 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– antalet små och medelstora företag 
bland stödmottagarna,

Or. en

Ändringsförslag 45

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bidraget till unionens BNP-tillväxt,

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till beslut
Bilaga II – del II – punkt 3 – strecksats 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– antalet skapade arbetstillfällen,

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till beslut
Bilaga II – del III – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Publikationer i fackgranskade tidskrifter 
med stor genomslagskraft inom områdena 
för de olika samhällsutmaningarna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till beslut
Bilaga II – del III – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– antalet saluförda uppfinningar,

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till beslut
Bilaga II – del III – stycke 2 – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– antalet deltagande små och medelstora 
företag, 

Or. en
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Ändringsförslag 50

Förslag till beslut
Bilaga II – del III – stycke 2 – strecksats 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– antalet uppnådda mål inom 
innovationsunionens och 
resurseffektivitetens område,

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till beslut
Bilaga II – del III – stycke 2 – strecksats 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bidraget till unionens BNP-tillväxt,

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till beslut
Bilaga II – del III – stycke 2 – strecksats 2e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– antalet skapade arbetstillfällen,

Or. en


