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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med Horisont 2020, enligt det kommissionsmeddelande som åtföljer programmet, är att 
genomföra målen för innovationsunionens flaggskeppsinitiativ, och det är inriktat på de 
aktuella samhällsutmaningarna och på att stärka kopplingen mellan bottom-up- och top-down-
strategierna för forskning och kommersialisering. Målet är även ytterligare förenkling och 
ökat deltagande från de små och medelstora företagen. Många av de samhälleliga 
utmaningarna hänger samman med ENVI-utskottets arbete, exempelvis klimat, 
resurseffektivitet, ren energi och rena transporter samt hälsa och livsmedelssäkerhet. 
Föredraganden ser mycket positivt på kommissionens förslag men önskar ändå lägga 
ytterligare vikt vid vissa av de aspekter som tas upp.

I detta yttrande anser föredraganden att ett helhetsgrepp är bästa sättet att ytterligare stärka 
ENVI-utskottets prioriteringar. Detta första betänkande bör också ses som en inledning på 
diskussionen om detta komplexa program, som är av avgörande vikt för att öka den hållbara 
och gröna ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen, samtidigt som det ska främja ett 
välfungerande samhälle. 

Yttrandet tar huvudsakligen upp de samhälleliga förändringarna och föreslår att vissa aspekter 
som hänger samman med hälsa, livsmedelssäkerhet, klimat och miljö ska stärkas.

Hälsa 

Stamcellsforskning bör få fortsatt stöd samtidigt som etiska problem beaktas, med tanke på 
dess höga mervärde för innovativa behandlingar, exempelvis inom regenerativ medicin och 
genom utforskning av befintliga alternativ till embryonala stamceller. Särskild 
uppmärksamhet bör också ägnas åt forskning om och innovation inom behandling av 
sjukdomar. Det offentliga stödet till FoU om infektioner och sällsynta sjukdomar bör höjas 
och kunskapsutbyte bör främjas. Patienternas behov bör vara en drivkraft för innovationen 
inom hälsa och finansieringen av FoU. Dessutom bör FoU och innovation på området för 
miljö och hälsa finansieras ordentligt. 

Livsmedelssäkerhet

De samhälleliga utmaningarna i samband med tryggad livsmedelsförsörjning bör breddas och 
öppnas för samtliga aspekter av livsmedelssäkerheten.

Klimat och miljö 

Jämvikten mellan de ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga aspekterna på forskning och 
innovation bör övervakas regelbundet och grundligt. Stödet till förnybar energi bör öka. Att
öka den förnybara energins effektivitet kan göra den mer ekonomiskt attraktiv, samtidigt som 
man skulle bekämpa klimatförändringarna, minska beroendet av fossila bränslen och främja 
en koldioxidsnål ekonomi.

Horisont 2020 är ett centralt program som kan hjälpa EU att ytterligare minska utsläppen av 
gaser och partiklar som är skadliga för miljön och hälsan, utan att betunga företagen eller 
medlemsstaterna. 
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Övergripande frågor 

Man behöver knyta målen för innovationsunionen och flaggskeppsinitiativet för 
forskningseffektivitet närmare till Horisont 2020 och därför tas detta med i detta yttrande. För 
att uppnå maximal nytta av FoU- och innovationsprojekten inom hela EU bör man noga 
övervaka att Horisont 2020 och andra EU-finansierade och nationellt finansierade projekt 
kompletterar varandra. Det föreslås också att de små och medelstora företagens deltagande 
ska öka ytterligare, vilket kan bli en drivkraft för en grön och hållbar tillväxt. En annan viktig 
aspekt som också nämns i betänkandet är resultatindikatorerna, som handlar om övervakning 
av genomförandet av Horisont 2020-målen. 

Ytterligare ändringsförslag som gäller åtskillnaden mellan forskningsbudgetar och målen i 
innovationskedjan liksom förenkling behandlas först efter den kommande diskussionen i 
ENVI-utskottet 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 förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Europeiska kommissionen uppmuntrar 
inte uttryckligen till användning av
stamceller från mänskliga embryon.
Användningen av mänskliga stamceller, 
oavsett om de är adulta eller embryonala, 
beror på den bedömning som görs av 
forskarna mot bakgrund av de mål de vill 
uppnå och är föremål för strikt etisk 
granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon 
används måste godkännas av 
medlemsstaterna för att få bidrag.
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater bör inte finansieras. 
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

(25) Stamcellsbehandlingar har visat sitt 
mervärde i vissa fall, särskilt inom 
regenerativ medicin. Unionen bör därför 
fortsätta att stödja denna forskning. 
Europeiska kommissionen erkänner 
emellertid de etiska problemen i samband 
med forskning på mänskliga embryonala 
stamceller och uppmuntrar inte 
uttryckligen till användning av dem.
Användningen av mänskliga stamceller, 
oavsett om de är adulta eller embryonala, 
beror på den bedömning som görs av 
forskarna mot bakgrund av de mål de vill 
uppnå och är föremål för strikt etisk 
granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon 
används måste godkännas av 
medlemsstaterna för att få bidrag. Det kan 
ändå vara meningsfullt att undersöka 
befintliga alternativ till forskning på 
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mänskliga embryonala stamceller, särskilt 
stamceller från navelsträngsblod och 
inducerade pluripotenta stamceller.

Or. en

Motivering

Behandlingar som utgår från stamceller kan öppna för stora möjligheter inom regenerativ 
medicin och för behandlingar av vissa allvarliga sjukdomar såsom diabetes eller till och med 
cancer. Inducerade pluripotenta stamceller och stamceller från navelsträngsblod kan utgöra 
ett lovande alternativ till den etiskt kontroversiella forskningen på embryonala stamceller.
Därför bör dessa två alternativ inte förkastas.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Horisont 2020 kommer att stödja 
forskningsverksamhet som syftar till att 
bidra till vetenskapliga framsteg samtidigt 
som mångfalden av bioetiska föreskrifter 
på nationell nivå beaktas fullt ut. 
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater bör därför inte finansieras. 
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

Or. en

Motivering

Dessa bestämmelser ska gälla för all sorts forskningsverksamhet, inte bara för forskning på 
stamceller.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För största möjliga effekt bör Horisont 
2020 utveckla nära synergier med andra 

(26) För största möjliga effekt bör Horisont 
2020 utveckla nära synergier med andra 
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unionsprogram på områden som t.ex. 
utbildning, rymden, miljö, konkurrenskraft 
och små och medelstora företag, inre 
säkerhet, kultur och media, och med 
resurser från sammanhållningspolitiken 
och politiken för landsbygdsutveckling, 
som särskilt kan bidra till att stärka 
nationell och regional forsknings- och 
innovationsförmåga inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

unionsprogram på områden som t.ex. 
hälsa, utbildning, rymden, miljö, 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag, inre säkerhet, kultur och media, 
och med resurser från 
sammanhållningspolitiken och politiken för 
landsbygdsutveckling, som särskilt kan 
bidra till att stärka nationell och regional 
forsknings- och innovationsförmåga inom 
ramen för strategier för smart 
specialisering. Dessutom bör 
komplementariteten mellan Horisont 2020 
och program som finansieras på nationell 
nivå också garanteras. Denna 
komplementaritet bör också beaktas av 
Europeiska revisionsrätten när den 
utvärderar genomförandet av 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska spela en central roll i 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
för smart och hållbar tillväxt för alla 
genom att tillhandahålla en gemensam 
strategisk ram för unionens finansiering av 
forskning och innovation, och därmed 
fungera som hävstång för privata 
investeringar, skapa nya arbetstillfällen och 
säkerställa hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft på lång sikt i Europa.

Horisont 2020 ska spela en central roll i 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
för smart och hållbar tillväxt för alla och 
dess innovationsunion och 
flaggskeppsinitiativ Ett resurseffektivt 
Europa genom att tillhandahålla en 
gemensam strategisk ram för unionens 
finansiering av forskning och innovation, 
och därmed fungera som hävstång för 
privata investeringar, till stöd för små och 
medelstora företags tillväxt, skapa nya 
arbetstillfällen, generera mer innovation 
från forskning och säkerställa hållbar 
tillväxt och konkurrenskraft på lång sikt i 
Europa genom ledarskap på områdena för 
resurs- och energieffektvitet samt 
koldioxidsnål teknik.
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Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Horisont 2020 ska bidra till att skapa en 
ekonomi baserad på kunskap och 
innovation inom hela unionen genom att 
fungera som hävstång för tillräcklig 
ytterligare finansiering av forskning, 
utveckling och innovation. Det ska 
därvid stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin och unionens andra 
strategier samt genomförandet av det 
europeiska forskningsområdet och dess 
funktion. Relevanta resultatindikatorer 
anges i inledningen till bilaga I.

1. Horisont 2020 ska bidra till ekonomisk 
tillväxt genom att skapa en resurseffektiv 
och koldioxidsnål ekonomi baserad på 
kunskap och innovation inom hela unionen 
genom att fungera som hävstång för 
tillräcklig ytterligare finansiering av 
forskning, utveckling och innovation. Det 
ska därvid stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin och dess 
innovationsunion och flaggskeppsinitiativ 
Ett resurseffektivt Europa och unionens 
andra strategier samt genomförandet av det 
europeiska forskningsområdet och dess 
funktion. Relevanta resultatindikatorer 
anges i inledningen till bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Forskning på mänskliga stamceller, både 
adulta och embryonala, får finansieras
beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i de 
berörda medlemsstaterna.
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden 
i en medlemsstat ska inte finansieras.

4. Forskningsverksamhet som syftar till 
att utveckla och förbättra behandlingar 
som grundar sig på mänskliga stamceller 
ska stödjas. Finansiering av forskning på 
mänskliga stamceller, både adulta och 
embryonala, får beviljas, beroende på 
regelverket i de berörda medlemsstaterna.
Forskning om stamceller från 
navelsträngsblod och inducerade 
pluripotenta stamceller, som ett alternativ 
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till embryonala stamceller, ska stödjas 
särskilt.

Or. en

Motivering

Behandlingar som utgår från stamceller kan öppna för stora möjligheter inom regenerativ 
medicin och för att behandla vissa allvarliga sjukdomar såsom diabetes eller till och med 
cancer. Inducerade pluripotenta stamceller och stamceller från navelsträngsblod kan utgöra 
ett lovande alternativ till den etiskt kontroversiella forskningen på embryonala stamceller. 
Därför bör dessa två alternativ inte förkastas.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Finansiering av forskningsverksamhet 
som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater ska inte beviljas. 
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat ska inte finansieras.

Or. en

Motivering

Behandlingar som utgår från stamceller kan öppna för stora möjligheter inom regenerativ 
medicin och för att behandla vissa allvarliga sjukdomar såsom diabetes eller till och med 
cancer. Inducerade pluripotenta stamceller och stamceller från navelsträngsblod kan utgöra 
ett lovande alternativ till den etiskt kontroversiella forskningen på embryonala stamceller. 
Därför bör dessa två alternativ inte förkastas.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Komplementaritet med andra 
unionsprogram

Komplementaritet med andra 
unionsprogram och nationella program

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som kompletterar unionens andra 
stödprogram, däribland strukturfonderna.

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som kompletterar unionens andra 
stödprogram och nationella stödprogram, 
däribland stöd som omfattas av delad 
förvaltning såsom sammanhållnings- och
strukturfonderna. Kommissionen ska för 
detta ändamål utarbeta lämpliga verktyg 
för att bedöma komplementariteten. 
Europeiska revisionsrätten ska när den 
utvärderar genomförandet av 
Horisont 2020 i sin årsrapport om 
ansvarsfrihet till Europaparlamentet 
också beakta principen om 
komplementaritet.

Or. en

Motivering

För att garantera att unionens medel används effektivt för forskning och innovation bör 
dubbelarbete undvikas genom bättre samordning mellan dessa program och Horisont 2020, 
även om synergieffekter med andra unionsprogram är välkomna och önskvärda. 
Kommissionen bör därför garantera denna samordning i genomförandeprocessen.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att omkring 20 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
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till små och medelstora företag. till små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag behöver mest stöd för att finansiera sin innovationsverksamhet. 
En större del av budgeten bör därför gå till dem.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att stödja målen för unionens externa 
politik och utvecklingspolitik, som 
komplement till externa program och 
utvecklingsprogram. 

(c) Att stödja målen för unionens externa 
politik och utvecklingspolitik, som 
komplement till externa program och 
utvecklingsprogram och bidra till 
internationella åtaganden såsom 
uppnående av millennieutvecklingsmålen.  

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik. Detta ska även innefatta 
information om övergripande frågor som 
hållbarhet och klimatförändringar, 
inklusive information om storleken på 
klimatrelaterade utgifter.

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik. Detta ska även innefatta 
information om övergripande frågor som 
hållbarhet, resurseffektivitet och 
klimatförändringar, inklusive information 
om storleken på klimatrelaterade utgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I syfte att uppnå ett framtidsperspektiv 
i unionen som innebär en verklig ökning 
av välstånd och livskvalitet måste 
balansen mellan de ekonomiska, sociala 
och miljömässiga aspekterna övervakas 
regelbundet och grundligt vid 
genomförandet av Horisont 2020. 
Kommissionen ska för detta ändamål i 
förväg inrätta en klar och tydlig 
mekanism för denna övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska rapportera om och 
sprida resultaten av denna övervakning.

2. Kommissionen ska årligen rapportera 
om och sprida resultaten av denna 
övervakning, också till parlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1.3.3 da (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Material för att öka de förnybara 
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energikällornas effektivitet
Utveckling av nya produkter och 
tillämpningar som ökar de förnybara 
energikällornas effektivitet, exempelvis 
solceller, solvärme, vindkraftverk. 

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 2.3 – led a – stycke 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Riktad – med inriktning på politik och 
nyckelsektorer som är avgörande för att ta 
itu med samhällsutmaningar, förbättra 
konkurrenskraften, stödja hållbar tillväxt 
för alla med låga koldioxidutsläpp och 
tillhandahålla miljömässiga och andra 
kollektiva nyttigheter. Denna del ska hjälpa 
unionen att ta itu med forsknings- och 
innovationsaspekter för sektoriella 
politiska mål.

(2) Riktad – med inriktning på politik och 
nyckelsektorer som är avgörande för att ta 
itu med samhällsutmaningar, förbättra 
konkurrenskraften, stödja hållbar tillväxt 
för alla med låga koldioxidutsläpp, främja 
förnybara energikällor och tillhandahålla 
miljömässiga och andra kollektiva 
nyttigheter. Denna del ska hjälpa unionen 
att ta itu med forsknings- och 
innovationsaspekter för sektoriella 
politiska mål.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Bilaga I – Del III – punkt 1.1. – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna för unionens hälso- och 
sjukvårdssystem ökar med allt dyrare 
vårdinsatser och förebyggande åtgärder i 
alla åldrar – i Europa förväntas antalet 
personer över 65 år nästan fördubblas från 
85 miljoner 2008 till 151 miljoner fram till 

Kostnaderna för unionens hälso- och 
sjukvårdssystem ökar med allt dyrare 
vårdinsatser och förebyggande åtgärder i 
alla åldrar – i Europa förväntas antalet 
personer över 65 år nästan fördubblas från 
85 miljoner 2008 till 151 miljoner fram till 
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2060, och antalet över 80 år stiga från 
22 till 61 miljoner under samma period. 
Om dessa kostnader ska kunna minskas 
eller bibehållas så att de inte blir ohållbara 
beror delvis på om man kan säkerställa 
livslång hälsa och välbefinnande för alla, 
och därmed på om sjukdomar och 
funktionshinder kan förebyggas, behandlas 
och hanteras på ett effektivt sätt. 

2060, och antalet över 80 år stiga från 
22 till 61 miljoner under samma period. 
Om dessa kostnader ska kunna minskas 
eller bibehållas så att de inte blir ohållbara 
beror delvis på om man kan säkerställa 
livslång hälsa och välbefinnande för alla, 
och därmed på om sjukdomar och 
funktionshinder kan förebyggas, behandlas 
och hanteras på ett effektivt sätt. 
Medlemsstaterna anslår för närvarande 
för lite till förebyggande arbete och 
utgifterna inriktas istället på behandling. 
Detta synsätt hindrar att sjukdomsbördan 
minskar och därmed utgifterna för 
behandling av sjukdomar, och leder till 
ekonomiska förluster för samhället i stort. 
Att garantera hållbarhet för hälso- och 
sjukvården och de sociala 
trygghetssystemen kräver ett synsätt som 
tar hänsyn till de långsiktiga fördelarna i 
form av besparingar och välmående som 
följer av ett djärvare stöd till forskning
som syftar till att utveckla effektiva 
förebyggande verktyg.

Or. en

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kroniska sjukdomar som t.ex. hjärt-
kärlsjukdomar, cancer, diabetes, 
neurologiska och psykiska hälsobesvär, 
övervikt och fetma och olika funktionella 
begränsningar är de viktigaste orsakerna 
till funktionsnedsättning, ohälsa och för 
tidig död, och medför betydande sociala 
och ekonomiska kostnader. 

Kroniska sjukdomar som t.ex. hjärt-
kärlsjukdomar, cancer, diabetes, 
neurologiska och psykiska hälsobesvär, 
övervikt och fetma, reproduktiva 
hälsoproblem och olika funktionella 
begränsningar är de viktigaste orsakerna 
till funktionsnedsättning, ohälsa och för 
tidig död, och medför betydande sociala 
och ekonomiska kostnader. 

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Bilaga I – Del III – punkt 1.1. – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infektionssjukdomar (t.ex. hiv/aids, 
tuberkulos och malaria) är en global 
angelägenhet och står för 41 % av de 
1,5 miljarder funktionsjusterade 
levnadsåren i världen, med 8 % av dessa i 
Europa. Framväxande epidemier och hotet 
från ökad antimikrobiell resistens måste 
man också förbereda sig inför.

Infektionssjukdomar (t.ex. hiv/aids, 
tuberkulos, malaria och försummade 
sjukdomar) är en global angelägenhet och 
står för 41 % av de 1,5 miljarder 
funktionsjusterade levnadsåren i världen, 
med 8 % av dessa i Europa. De gamla 
infektionssjukdomarna, inbegripet 
tuberkulos, som åter uppträder i den 
europeiska regionen och den ökade 
förekomsten av sjukdomar som kan 
förebyggas genom vaccination i 
industriländerna understryker behovet av 
en övergripande strategi och ökat 
offentligt stöd till FoU. Framväxande 
epidemier och hotet från ökad 
antimikrobiell resistens måste man också 
förbereda sig inför.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga I – Del III – punkt 1.1. – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De sällsynta sjukdomarna fortsätter att 
vara en stor utmaning för EU 
och medlemsstaterna. Det finns 6 000–
8 000 sällsynta sjukdomar som drabbar 
cirka 30 miljoner människor inom hela 
EU. Det råder fortfarande brist på 
nödvändig vetenskaplig kompetens och 
sakkunskap som kan tjäna som grund för 
utveckling av innovativa och effektivare 
behandlingar för patienter med sällsynta 
sjukdomar. Av denna anledning finns det 
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för närvarande få eller inga 
behandlingsalternativ för majoriteten av 
dessa patienter. EU-stöd till samarbete 
ska säkerställa att kunskapen kan delas 
och resurser kombineras så effektivt som 
möjligt för att sällsynta sjukdomar ska 
kunna behandlas effektivt i hela EU.

Or. en

Motivering

Kommissionen har satt som mål att 200 nya behandlingar ska utvecklas i samband med det 
internationella konsortiet om sällsynta sjukdomar. På grund av det begränsade antalet 
patienter per sjukdom är emellertid de ekonomiska drivkrafterna bakom forskning och 
utveckling av nya särläkemedel också svagare. Offentlig finansiering skulle därför motverka 
detta och fungera som katalysator för privata investeringar. Forskningssamarbete är 
avgörande för att säkerställa att begränsade kunskaper delas och resurser kombineras så 
effektivt som möjligt för att sällsynta sjukdomar ska kunna behandlas effektivt i hela EU.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga I – Del III – punkt 1.2. – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sjukdomar och funktionshinder kan inte 
stoppas av nationsgränser. En lämplig 
insats på europeisk nivå i form av 
forskning och innovation kan och bör 
utgöra ett viktigt bidrag till att lösa dessa 
problem, skapa bättre hälsa och 
välbefinnande för alla och placera Europa 
som ledare på de snabbt expanderande 
globala marknaderna för innovationer för 
hälsa och välbefinnande. 

Sjukdomar och funktionshinder kan inte 
stoppas av nationsgränser. Enskilda 
medlemsstater saknar ofta de resurser 
som behövs för att tillhandahålla den 
mest verkningsfulla insatsen. En lämplig 
insats på europeisk nivå i form av 
forskning och innovation med stöd av ett 
lämpligt finansiellt åtagande kan och bör 
utgöra ett viktigt bidrag till att lösa dessa 
problem, skapa bättre hälsa och 
välbefinnande för alla och placera Europa 
som ledare på de snabbt expanderande 
globala marknaderna för innovationer för 
hälsa och välbefinnande. 

Or. en
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Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insatsen är beroende av spetskompetens 
inom forskningen för att förbättra våra 
grundläggande kunskaper om hälsa, 
sjukdomar, funktionshinder, utveckling och 
åldrande (inbegripet förväntad livslängd), 
och av en sammanhängande och 
omfattande överföring av genererad 
kunskap till innovativa, skalbara och 
effektiva produkter, strategier, åtgärder och 
tjänster. Dessa utmaningar är relevanta i 
hela Europa, och i många fall även globalt, 
och därför krävs en reaktion som 
kännetecknas av långsiktigt och samordnat 
stöd till samarbete mellan framstående, 
tvärvetenskapliga och sektorsövergripande 
grupper.

Insatsen är beroende av spetskompetens 
inom forskningen och av den effektiva 
spridningen av forskningsresultaten för 
att förbättra våra grundläggande kunskaper 
om hälsa, sjukdomar, funktionshinder, 
utveckling och åldrande (inbegripet 
förväntad livslängd), och av en 
sammanhängande och omfattande 
överföring av genererad kunskap till 
innovativa, skalbara och effektiva 
produkter, strategier, åtgärder och tjänster. 
Dessa utmaningar är relevanta i hela 
Europa, och i många fall även globalt, och 
därför krävs en reaktion som kännetecknas 
av långsiktigt och samordnat stöd till 
samarbete mellan framstående, 
tvärvetenskapliga och sektorsövergripande 
grupper, inte bara på unionsnivå utan 
också på global nivå, genom stöd till 
exempelvis forsknings- och 
utvecklingskapacitet i endemiska 
områden.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga I – Del III – punkt 1.2. – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eftersom utmaningen samtidigt är så 
komplex och dess beståndsdelar ömsesidigt 
beroende av varandra krävs en reaktion på 
europeisk nivå. Många metoder, verktyg 
och typer av teknik är användbara på 
många områden för forskning och 
innovation inom detta problemområde och 

Eftersom utmaningen samtidigt är så 
komplex och dess beståndsdelar ömsesidigt 
beroende av varandra krävs en reaktion på 
europeisk nivå. Många metoder, verktyg 
och typer av teknik är användbara på 
många områden för forskning och 
innovation inom detta problemområde och 
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är bäst att stödja på unionsnivå. I dessa 
ingår utvecklingen av långsiktiga kohorter 
och genomförande av kliniska tester, den 
kliniska användningen av ”-omiktekniker” 
och utvecklingen av IKT och dess 
tillämpningar inom hälso- och sjukvården, 
bl.a. e-hälsa. Kraven hos specifika grupper 
hanteras också bäst på ett integrerat sätt, 
exempelvis vid utvecklingen av stratifierad 
och/eller individualiserad medicin, 
behandlingen av sällsynta sjukdomar och 
tillhandahållandet av lösningar för stöd i 
hemmet och självständigt boende. 

är bäst att stödja på unionsnivå. I dessa 
ingår stöd till gränsöverskridande 
samarbete mellan forskare för att den 
nödvändiga kritiska massan och 
sakkunskapen ska uppnås, utvecklingen 
av långsiktiga kohorter och genomförande 
av kliniska tester, den kliniska 
användningen av ”-omiktekniker” och 
utvecklingen av IKT och dess 
tillämpningar inom hälso- och sjukvården, 
bl.a. e-hälsa. Kraven hos specifika grupper 
hanteras också bäst på ett integrerat sätt, 
exempelvis vid utvecklingen av stratifierad 
och/eller individualiserad medicin, 
behandlingen av sällsynta sjukdomar och 
tillhandahållandet av lösningar för stöd i 
hemmet och självständigt boende. 

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilaga I – Del III – punkt 1.2. – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att maximera effekterna av åtgärder på 
unionsnivå kommer stöd att tillhandahållas 
för hela spektrumet av verksamhet för 
forskning och innovation, dvs. från 
grundforskning via omsättningen av 
kunskap till stora försök och 
demonstrationsåtgärder, vilket mobiliserar 
privata investeringar, till offentlig och 
förkommersiell upphandling av nya 
produkter, tjänster och anpassningsbara 
lösningar, som vid behov är 
driftskompatibla och får stöd genom 
definierade standarder och/eller 
gemensamma riktlinjer. Denna samordnade 
europeisk insats kommer att bidra till den 
pågående utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet. Den kommer också att 
samverka, när så är lämpligt, med de 
verksamheter som utvecklats i samband 

För att maximera effekterna av åtgärder på 
unionsnivå kommer stöd att tillhandahållas 
för hela spektrumet av verksamhet för 
forskning och innovation, dvs. från 
grundforskning via omsättningen av 
kunskap till stora försök och 
demonstrationsåtgärder, vilket mobiliserar 
privata investeringar, till offentlig och 
förkommersiell upphandling av nya 
produkter, tjänster och anpassningsbara 
lösningar, som vid behov är 
driftskompatibla och får stöd genom 
definierade standarder och/eller 
gemensamma riktlinjer. Denna samordnade 
europeisk insats kommer att bidra till den 
pågående utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet. Den kommer också att 
komplettera och skapa synergieffekter, när 
så är lämpligt, med de verksamheter som 
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med programmet Hälsa för tillväxt och det 
europeiska innovationspartnerskapet om 
aktivt och hälsosamt åldrande.

utvecklats i samband med programmet 
Hälsa för tillväxt och det europeiska 
innovationspartnerskapet om aktivt och 
hälsosamt åldrande.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilaga I – Del III – punkt 1.3. – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilaga I – Del III – punkt 1.3. – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Framgångsrika insatser för att förhindra, 
hantera, behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och nedsatt funktionsnivå 
bygger på den grundläggande förståelsen 
av deras bestämningsfaktorer och orsaker, 
förlopp och effekter, liksom av faktorer 
som ligger till grund för god hälsa och 

Framgångsrika insatser för att förhindra, 
hantera, behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och nedsatt funktionsnivå 
bygger på förbättrade kunskaper om den 
molekylära grunden till sjukdomar genom 
biomedicinsk forskning, grundläggande 
förståelsen av deras bestämningsfaktorer 
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välbefinnande. Effektivt utbyte av 
uppgifter och kopplingen av dessa 
uppgifter till storskaliga kohortstudier är 
också väsentligt, liksom omsättningen av 
forskningsresultat på klinisk nivå, särskilt 
genom genomförande av kliniska tester. 

och orsaker, förlopp och effekter, liksom 
av faktorer som ligger till grund för god 
hälsa och välbefinnande. Att utgå från 
resultaten från biomedicinsk forskning 
vid utveckling av stratifierad och 
individualiserad medicin är ett kraftfullt 
verktyg för att ge behandling av sjukdom 
som är skräddarsydd efter patientens 
genuppsättning och specifika typ av 
sjukdom, och därmed öka vårdens 
effektivitet och bespara hälso- och 
sjukvårdssystemen onödiga utgifter.
Effektiv insamling av och effektivt utbyte 
av uppgifter och kopplingen av dessa 
uppgifter till storskaliga kohortstudier är 
också väsentligt, liksom snabb omsättning
av forskningsresultat på klinisk nivå, 
särskilt genom genomförande av kliniska 
tester. 

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga I – Del III – punkt 1.3. – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Alla dessa verksamheter ska genomföras 
på ett sådant sätt att de ger stöd under hela 
forsknings- och innovationscykeln, 
samtidigt som man undviker onödigt 
dubbelarbete inom forskningen, samt 
stärker konkurrenskraften för 
europabaserad industri och utvecklingen av 
nya marknadsmöjligheter.

Or. en
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilaga I –Del III – punkt 1.3. – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De särskilda verksamheterna ska omfatta
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet miljö- och 
klimatrelaterade faktorer och 
fattigdomsrelaterade faktorer), ökat 
främjande av hälsa och förebyggande av 
sjukdomar, förståelse av sjukdomar och 
förbättrad diagnostik, utveckling av 
effektiva undersökningsprogram och 
förbättrad bedömning av mottaglighet för 
sjukdomar, förbättrad övervakning och 
beredskap utveckling av bättre 
förebyggande vacciner, användning av 
medicinska datormodeller (in silico) för 
förbättrad sjukdomskontroll och 
prognostisering, förbättrad behandling av 
sjukdomar med betoning på utveckling av 
stratifierad/individualiserad medicin och 
på särläkemedel, överföring av kunskap
från grundforskning till klinisk praxis och 
anpassningsbara innovationsinsatser på ett 
snabbare och effektivare sätt, genom att 
främja överbryggande forskning av hög 
kvalitet, användning av avancerade 
it-lösningar för att förbättra insamling 
och utbyte av, jämförelse mellan och 
användning av hälsodata, främjande av
aktivt åldrande, självständigt boende och 
stöd i hemmet, förbättrad palliativ 
medicin, förbättrad reproduktiv hälsa,
individuellt självbestämmande för 
hantering av den egna hälsan, främjande av 
integrerad vård, förbättrade vetenskapliga 
verktyg och metoder till stöd för 
beslutsfattande och regleringsbehov, och
optimerad effektivitet och 
ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen, inbegripet genom att 
utveckla och sprida genomförandet av 
e-hälsolösningar samt minskade 
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ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

Or. en

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla källor till den globala 
uppvärmningen och alla möjligheter för 
att begränsa effekterna måste beaktas mot 
bakgrund av de allvarliga och till stor del 
irreversibla förändringarna i stora delar 
av jordens klimatsystem. Jämte minskning 
av koldioxidutsläppen kan snabbverkande 
strategier (exempelvis nedskärningar av 
fluorkolväten, sot, troposfäriskt ozon, 
biologisk inbindning) få åsyftad verkan på 
klimatet inom några tiotal år eller på 
ännu kortare tid.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilaga I – Del III – punkt 1.3. – stycke 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att bemöta utmaningarna för den 
framtida europeiska hälso- och 
sjukvården och trygga ovannämnda mål 
bör lämplig finansiering från unionen 
tilldelas forsknings- och 
innovationsverksamhet på detta område. 
Därför bör minst 12 % av den 
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sammanlagda budgeten för Horisont 2020 
avsättas för denna samhällsutmaning.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. LIVSMEDELSSÄKERHET OCH 
TRYGGAD 
LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING, 
HÅLLBART JORDBRUK, MARIN 
MILJÖ OCH BIOEKONOMI

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga I – Del III – punkt 3.3. – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Förnybara energikällor
Verksamheten ska inriktas på forskning 
om teknik för förnybar energi, exempelvis 
solceller, solvärme och vindkraft, i syfte 
att förbättra effektiviteten och minska 
kostnaderna för dessa tekniker så att de 
blir konkurrenskraftigare på marknaden. 

Or. en
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Ändringsförslag 33

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Målet är att utveckla och utvärdera 
innovativa, kostnadseffektiva och hållbara 
anpassningsåtgärder och dämpande 
åtgärder med inriktning både på koldioxid 
och andra kortlivade växthusgaser än 
koldioxid samt partiklar, och framhålla 
både tekniska och icke-tekniska 
miljövänliga lösningar, genom utarbetande 
av underlag för välgrundade, tidiga och 
effektiva åtgärder och nätverk av 
erforderlig kompetens. Verksamheten ska 
inriktas på bättre kunskaper om 
klimatförändringen och de risker som 
hänger samman med extrema händelser 
och drastiska förändringar, interaktioner 
mellan klimat och ozon, tillhandahållande 
av tillförlitliga klimatprognoser,
bedömning av effekter på global, regional 
och lokal nivå och bedömning av
sårbarheter och utveckling av innovativa,
kostnadseffektiva åtgärder för anpassning 
och riskförebyggande, stöd till politik för 
begränsning och fastställande av 
snabbverkande strategier för motåtgärder 
avseende klimatförändringarna inom 
några tiotal år.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilaga I – Del III – punkt 5.3. – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att säkerställa tillhandahållandet 
av de långsiktiga data och uppgifter som 
behövs för att ta itu med denna utmaning.

Syftet är att säkerställa tillhandahållandet 
av de långsiktiga data och uppgifter som 
behövs för att ta itu med denna utmaning.
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Verksamheterna ska inriktas på kompetens, 
teknik och datainfrastruktur för observation 
och övervakning av jorden, som 
kontinuerligt kan tillhandahålla korrekta 
uppgifter, prognoser och beräkningar i rätt 
tid. Fri, öppen och obegränsad tillgång till 
driftskompatibla data och uppgifter 
kommer att uppmuntras.

Verksamheterna ska inriktas på kompetens, 
teknik och datainfrastruktur för observation 
och övervakning av jorden via både 
fjärranalys och mätningar på plats, som 
kontinuerligt kan tillhandahålla korrekta 
uppgifter och medge prognoser och 
beräkningar i rätt tid. Fri, öppen och 
obegränsad tillgång till driftskompatibla 
data och uppgifter kommer att uppmuntras.

Or. en


