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Ändringsförslag 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet för forskning och 
innovation (FoI) inom IKT är, i linje med 
den digitala agendan för Europa23, att göra 
det möjligt för Europa att utveckla och 
utnyttja de möjligheter som framstegen 
inom IKT medför, till nytta för 
medborgare, företag och forskarvärlden.

Det särskilda målet för forskning och 
innovation (FoI) inom IKT är, i linje med 
den digitala agendan för Europa23, att göra 
det möjligt för Europa att utveckla och 
utnyttja de möjligheter som framstegen 
inom IKT medför, till nytta för 
medborgare, företag och forskarvärlden.
IKT omfattar alla IKT-områden, bland 
annat fasta nät, trådlösa nät, optiska 
fibernät och satellitnät, nätverk av 
elektroniska medier och inkapslad 
programvara, liksom också de vidsträckta 
områdena fotonik, organisk elektronik, 
robotik och nanoelektronik.

Or. en

Ändringsförslag 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

IKT ligger till grund för innovation och 
konkurrenskraft inom många olika privata 
och offentliga marknader och sektorer, och 
möjliggör vetenskapliga framsteg inom alla 
ämnesområden. Under det kommande 
årtiondet kommer de omvälvande 
effekterna av digital teknik, 
IKT-komponenter, -infrastrukturer och 
-tjänster att bli alltmer synliga på alla 
områden. Resurser för databehandling, 

IKT ligger till grund för innovation och 
konkurrenskraft inom många olika privata 
och offentliga marknader och sektorer, och 
möjliggör vetenskapliga framsteg inom alla 
ämnesområden. Under det kommande 
årtiondet kommer de omvälvande 
effekterna av digital teknik, 
IKT-komponenter, -infrastrukturer och 
-tjänster att bli alltmer synliga på alla 
områden. Väldiga mängder information 
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kommunikation och datalagring i 
obegränsad omfattning kommer att bli 
tillgängliga för alla människor på jorden.
Väldiga mängder information och data 
kommer att genereras av sensorer, 
maskiner och informationsförstärkta 
produkter, vilket kommer att göra åtgärder 
på distans till en vardagsföreteelse, 
möjliggöra global utveckling av 
affärsprocesser och hållbara 
produktionsanläggningar och medföra en 
lång rad tjänster och tillämpningar. Många 
viktiga kommersiella och offentliga 
tjänster och alla centrala processer för 
kunskapsproduktion inom vetenskap, 
utbildning, näringsliv och den offentliga 
sektorn kommer att tillhandahållas genom 
IKT. IKT kommer att tillhandahålla den 
kritiska infrastrukturen för produktion och 
affärsprocesser, kommunikation och 
transaktioner. IKT kommer också att vara 
oumbärlig inför viktiga 
samhällsutmaningar, samt 
samhällsprocesser som 
gemenskapsbildande, konsumentbeteende 
och offentliga styrelseformer, till exempel 
genom sociala medier.

och data kommer att genereras av sensorer, 
maskiner och informationsförstärkta 
produkter, vilket kommer att göra åtgärder 
på distans till en vardagsföreteelse, 
möjliggöra global utveckling av 
affärsprocesser och hållbara 
produktionsanläggningar och medföra en 
lång rad tjänster och tillämpningar. Många 
viktiga kommersiella och offentliga 
tjänster och alla centrala processer för 
kunskapsproduktion inom vetenskap, 
utbildning, näringsliv och den offentliga 
sektorn kommer att tillhandahållas genom 
IKT. IKT kommer att tillhandahålla den 
kritiska infrastrukturen för produktion och 
affärsprocesser, kommunikation och 
transaktioner. IKT kommer också att vara 
oumbärlig inför viktiga 
samhällsutmaningar, samt 
samhällsprocesser som 
gemenskapsbildande, konsumentbeteende 
och offentliga styrelseformer, till exempel 
genom sociala medier samt plattformar 
och redskap för kollektivt medvetande.

Or. en

Ändringsförslag 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

IKT ligger till grund för innovation och 
konkurrenskraft inom många olika privata 
och offentliga marknader och sektorer, och 
möjliggör vetenskapliga framsteg inom alla 
ämnesområden. Under det kommande 
årtiondet kommer de omvälvande 
effekterna av digital teknik, 
IKT-komponenter, -infrastrukturer och 

IKT ligger till grund för innovation och 
konkurrenskraft inom många olika privata 
och offentliga marknader och sektorer, och 
möjliggör vetenskapliga framsteg inom alla 
ämnesområden. Under det kommande 
årtiondet kommer de omvälvande 
effekterna av digital teknik, 
IKT-komponenter, -infrastrukturer och 
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-tjänster att bli alltmer synliga på alla 
områden. Resurser för databehandling, 
kommunikation och datalagring i 
obegränsad omfattning kommer att bli 
tillgängliga för alla människor på jorden.
Väldiga mängder information och data 
kommer att genereras av sensorer, 
maskiner och informationsförstärkta 
produkter, vilket kommer att göra åtgärder 
på distans till en vardagsföreteelse, 
möjliggöra global utveckling av 
affärsprocesser och hållbara 
produktionsanläggningar och medföra en 
lång rad tjänster och tillämpningar. Många 
viktiga kommersiella och offentliga 
tjänster och alla centrala processer för 
kunskapsproduktion inom vetenskap, 
utbildning, näringsliv och den offentliga 
sektorn kommer att tillhandahållas genom 
IKT. IKT kommer att tillhandahålla den 
kritiska infrastrukturen för produktion och 
affärsprocesser, kommunikation och 
transaktioner. IKT kommer också att vara 
oumbärlig inför viktiga 
samhällsutmaningar, samt 
samhällsprocesser som 
gemenskapsbildande, konsumentbeteende 
och offentliga styrelseformer, till exempel 
genom sociala medier.

-tjänster att bli alltmer synliga på alla 
områden. Resurser för databehandling, 
kommunikation och datalagring i 
obegränsad omfattning kommer att bli 
tillgängliga för alla människor på jorden.
Väldiga mängder information och data 
kommer att genereras av sensorer, 
maskiner och informationsförstärkta 
produkter, vilket kommer att göra åtgärder 
på distans till en vardagsföreteelse, 
möjliggöra global utveckling av 
affärsprocesser och hållbara 
produktionsanläggningar och medföra en 
lång rad tjänster och tillämpningar. Många 
viktiga kommersiella och offentliga 
tjänster och alla centrala processer för 
kunskapsproduktion inom vetenskap, 
utbildning, näringsliv och den offentliga 
sektorn kommer att tillhandahållas genom 
IKT. IKT kommer att tillhandahålla den 
kritiska infrastrukturen för produktion och 
affärsprocesser, kommunikation och 
transaktioner. IKT kommer också att vara 
oumbärlig inför viktiga 
samhällsutmaningar, samt 
samhällsprocesser som 
gemenskapsbildande, konsumentbeteende 
och offentliga styrelseformer, till exempel 
genom sociala medier och genom att 
mobiltekniken tack vare smarta telefoner 
vinner alltmer insteg.

Or. en

Ändringsförslag 1024
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

IKT ligger till grund för innovation och 
konkurrenskraft inom många olika privata 
och offentliga marknader och sektorer, och 
möjliggör vetenskapliga framsteg inom alla 

IKT ligger till grund för innovation och 
konkurrenskraft inom många olika privata 
och offentliga marknader och sektorer, och 
möjliggör vetenskapliga framsteg inom alla 
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ämnesområden. Under det kommande 
årtiondet kommer de omvälvande 
effekterna av digital teknik, 
IKT-komponenter, -infrastrukturer och 
-tjänster att bli alltmer synliga på alla 
områden. Resurser för databehandling, 
kommunikation och datalagring i 
obegränsad omfattning kommer att bli 
tillgängliga för alla människor på jorden.
Väldiga mängder information och data 
kommer att genereras av sensorer, 
maskiner och informationsförstärkta 
produkter, vilket kommer att göra åtgärder 
på distans till en vardagsföreteelse, 
möjliggöra global utveckling av 
affärsprocesser och hållbara 
produktionsanläggningar och medföra en 
lång rad tjänster och tillämpningar. Många 
viktiga kommersiella och offentliga 
tjänster och alla centrala processer för 
kunskapsproduktion inom vetenskap, 
utbildning, näringsliv och den offentliga 
sektorn kommer att tillhandahållas genom 
IKT. IKT kommer att tillhandahålla den 
kritiska infrastrukturen för produktion och 
affärsprocesser, kommunikation och 
transaktioner. IKT kommer också att vara 
oumbärlig inför viktiga 
samhällsutmaningar, samt 
samhällsprocesser som 
gemenskapsbildande, konsumentbeteende 
och offentliga styrelseformer, till exempel 
genom sociala medier.

ämnesområden. Under det kommande 
årtiondet kommer de omvälvande 
effekterna av digital teknik, 
IKT-komponenter, -infrastrukturer och 
-tjänster att bli alltmer synliga på alla 
områden. Resurser för databehandling, 
kommunikation och datalagring i 
obegränsad omfattning kommer att bli 
tillgängliga för alla människor på jorden.
Väldiga mängder information och data 
kommer att genereras av sensorer, 
maskiner och informationsförstärkta 
produkter, vilket kommer att göra åtgärder 
på distans till en vardagsföreteelse, 
möjliggöra global utveckling av 
affärsprocesser och hållbara 
produktionsanläggningar och medföra en 
lång rad tjänster och tillämpningar. Många 
viktiga kommersiella och offentliga 
tjänster och alla centrala processer för 
kunskapsproduktion inom vetenskap, 
utbildning, näringsliv och den offentliga 
sektorn kommer att tillhandahållas genom 
IKT. IKT kommer att tillhandahålla den 
kritiska infrastrukturen för produktion och 
affärsprocesser, kommunikation och 
transaktioner. IKT kommer också att vara 
oumbärlig inför viktiga 
samhällsutmaningar, samt 
samhällsprocesser som 
gemenskapsbildande, konsumentbeteende 
och offentliga styrelseformer, till exempel 
genom sociala medier. Med tanke på 
utvecklingen av konkurrenskraftiga 
lösningar är det oerhört viktigt med stöd 
till och integrering av forskning kring en 
användarinriktad syn på standarder, 
teknik och system.

Or. en

Motivering

Ett av de centrala målen för Horisont 2020 är att stärka forskning kring IKT. Denna 
forskning intar exempelvis en framträdande ställning i programmet ”Industriellt ledarskap”.
Tyvärr står det ingenting om humanistisk IKT-forskning, alltså forskning kring hur människor 
upplever IKT och påverkas av den. Det här är beklagligt eftersom det behövs humanistisk 
IKT-forskning för att skapa bättre och konkurrenskraftigare teknik. Dessutom har Europa en 
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stark och levande forskningsmiljö för forskning av detta slag.

Ändringsförslag 1025
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

IKT ligger till grund för innovation och 
konkurrenskraft inom många olika privata 
och offentliga marknader och sektorer, och 
möjliggör vetenskapliga framsteg inom alla 
ämnesområden. Under det kommande 
årtiondet kommer de omvälvande 
effekterna av digital teknik, 
IKT-komponenter, -infrastrukturer och 
-tjänster att bli alltmer synliga på alla 
områden. Resurser för databehandling, 
kommunikation och datalagring i 
obegränsad omfattning kommer att bli 
tillgängliga för alla människor på jorden.
Väldiga mängder information och data 
kommer att genereras av sensorer, 
maskiner och informationsförstärkta 
produkter, vilket kommer att göra åtgärder 
på distans till en vardagsföreteelse, 
möjliggöra global utveckling av 
affärsprocesser och hållbara 
produktionsanläggningar och medföra en 
lång rad tjänster och tillämpningar. Många 
viktiga kommersiella och offentliga 
tjänster och alla centrala processer för 
kunskapsproduktion inom vetenskap, 
utbildning, näringsliv och den offentliga 
sektorn kommer att tillhandahållas genom 
IKT. IKT kommer att tillhandahålla den 
kritiska infrastrukturen för produktion och 
affärsprocesser, kommunikation och 
transaktioner. IKT kommer också att vara 
oumbärlig inför viktiga 
samhällsutmaningar, samt 
samhällsprocesser som 
gemenskapsbildande, konsumentbeteende 
och offentliga styrelseformer, till exempel 

IKT ligger till grund för innovation och 
konkurrenskraft inom många olika privata 
och offentliga marknader och sektorer, och 
möjliggör vetenskapliga framsteg inom alla 
ämnesområden. Under det kommande 
årtiondet kommer de omvälvande 
effekterna av digital teknik, 
IKT-komponenter, -infrastrukturer och 
-tjänster att bli alltmer synliga på alla 
områden. Resurser för databehandling, 
kommunikation och datalagring i 
obegränsad omfattning kommer att bli 
tillgängliga för alla människor på jorden.
Väldiga mängder information och data 
kommer att genereras av sensorer, 
maskiner och informationsförstärkta 
produkter, vilket kommer att göra åtgärder 
på distans till en vardagsföreteelse, 
möjliggöra global utveckling av 
affärsprocesser och hållbara 
produktionsanläggningar och medföra en 
lång rad tjänster och tillämpningar. Många 
viktiga kommersiella och offentliga 
tjänster och alla centrala processer för 
kunskapsproduktion inom vetenskap, 
utbildning, näringsliv och den offentliga 
sektorn kommer att tillhandahållas genom 
IKT, vilket gör dem bättre tillgängliga.
IKT kommer att tillhandahålla den kritiska 
infrastrukturen för produktion och 
affärsprocesser, kommunikation och 
transaktioner. IKT kommer också att vara 
oumbärlig inför viktiga 
samhällsutmaningar, samt 
samhällsprocesser som 
gemenskapsbildande, konsumentbeteende 
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genom sociala medier. och offentliga styrelseformer, till exempel 
genom sociala medier.

Or. fr

Ändringsförslag 1026
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

IKT ligger till grund för innovation och 
konkurrenskraft inom många olika privata 
och offentliga marknader och sektorer, och 
möjliggör vetenskapliga framsteg inom alla 
ämnesområden. Under det kommande 
årtiondet kommer de omvälvande 
effekterna av digital teknik, 
IKT-komponenter, -infrastrukturer och 
-tjänster att bli alltmer synliga på alla 
områden. Resurser för databehandling, 
kommunikation och datalagring i 
obegränsad omfattning kommer att bli 
tillgängliga för alla människor på jorden.
Väldiga mängder information och data 
kommer att genereras av sensorer, 
maskiner och informationsförstärkta 
produkter, vilket kommer att göra åtgärder 
på distans till en vardagsföreteelse, 
möjliggöra global utveckling av 
affärsprocesser och hållbara 
produktionsanläggningar och medföra en 
lång rad tjänster och tillämpningar. Många 
viktiga kommersiella och offentliga 
tjänster och alla centrala processer för 
kunskapsproduktion inom vetenskap, 
utbildning, näringsliv och den offentliga 
sektorn kommer att tillhandahållas genom 
IKT. IKT kommer att tillhandahålla den 
kritiska infrastrukturen för produktion och 
affärsprocesser, kommunikation och 
transaktioner. IKT kommer också att vara 
oumbärlig inför viktiga 
samhällsutmaningar, samt 

IKT ligger till grund för innovation och 
konkurrenskraft inom många olika privata 
och offentliga marknader och sektorer, och 
möjliggör vetenskapliga framsteg inom alla 
ämnesområden. Under det kommande 
årtiondet kommer de omvälvande 
effekterna av digital teknik, 
IKT-komponenter, -infrastrukturer och 
-tjänster att bli alltmer synliga på alla 
områden. Resurser för databehandling, 
kommunikation och datalagring i 
obegränsad omfattning kommer att bli 
tillgängliga för alla människor på jorden.
Väldiga mängder information och data i 
realtid kommer att genereras av sensorer, 
maskiner och informationsförstärkta 
produkter, vilket kommer att göra åtgärder 
på distans till en vardagsföreteelse, 
möjliggöra global utveckling av 
affärsprocesser och hållbara 
produktionsanläggningar och medföra en 
lång rad tjänster och tillämpningar. Många 
viktiga kommersiella och offentliga 
tjänster och alla centrala processer för 
kunskapsproduktion inom vetenskap, 
utbildning, hälso- och sjukvård, näringsliv 
och den offentliga sektorn kommer att 
tillhandahållas genom IKT. IKT kommer 
att tillhandahålla den kritiska 
infrastrukturen för produktion och 
affärsprocesser, kommunikation och 
transaktioner. IKT kommer också att vara 
oumbärlig inför viktiga 
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samhällsprocesser som 
gemenskapsbildande, konsumentbeteende 
och offentliga styrelseformer, till exempel 
genom sociala medier.

samhällsutmaningar, samt 
samhällsprocesser som 
gemenskapsbildande, konsumentbeteende, 
deltagande i politiken och offentliga 
styrelseformer, till exempel genom sociala 
medier.

Or. en

Ändringsförslag 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flera på varandra följande utvärderingar av 
IKT-verksamheter inom unionens 
ramprogram för forskning och innovation 
har visat att fokuserade investeringar i 
forskning och innovation inom IKT på 
unionsnivå har varit av stor betydelse för 
att skapa industriellt ledarskap inom 
områden som mobil kommunikation och 
säkerhetskritiska IKT-system, och för att ta 
itu med utmaningar såsom 
energieffektivitet eller demografiska 
förändringar. Unionens investeringar i 
forskningsinfrastruktur på IKT-området har 
gett europeiska forskare världens bästa 
forskningsnätverk och datorresurser.

Flera på varandra följande utvärderingar av 
IKT-verksamheter inom unionens 
ramprogram för forskning och innovation 
har visat att fokuserade investeringar i
forskning och innovation inom IKT på 
unionsnivå har varit av stor betydelse för 
att skapa industriellt ledarskap inom 
områden som mobil kommunikation och 
säkerhetskritiska IKT-system, och för att ta 
itu med utmaningar såsom 
energieffektivitet eller demografiska 
förändringar och ett bättre 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Unionens investeringar i 
forskningsinfrastruktur på IKT-området har 
gett europeiska forskare världens bästa 
forskningsnätverk och datorresurser.

Or. en

Ändringsförslag 1028
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En ny generation komponenter och 
system: Konstruktion av avancerade och 
smarta inbyggda komponenter och system.

(a) En ny generation komponenter och 
system: Konstruktion av avancerade, säkra
och smarta inbyggda komponenter och 
system.

Or. en

Ändringsförslag 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Nästa generations databehandling:
Avancerade system och avancerad teknik 
för databehandling.

(b) Nästa generations databehandling:
Avancerade system och avancerad teknik 
för databehandling, bland annat 
superdatorer och gridteknik.

Or. en

Ändringsförslag 1030
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Nästa generations databehandling:
Avancerade system och avancerad teknik 
för databehandling.

(b) Nästa generations databehandling:
Avancerade och säkra system och 
avancerad teknik för databehandling.

Or. en

Ändringsförslag 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Framtidens internet: Infrastruktur, 
teknik och tjänster.

(c) Framtidens internet: Programvara, 
maskinvara, infrastruktur, teknik och 
tjänster, bland annat ökat stöd till 
forskning kring och utveckling av öppna 
system och distributiva system.

Or. en

Ändringsförslag 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Framtidens internet: Infrastruktur, 
teknik och tjänster.

(c) Framtidens internet: Infrastruktur, 
teknik och tjänster i en trygg omgivning.

Or. en

Ändringsförslag 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Framtidens internet: Infrastruktur, 
teknik och tjänster.

(c) Framtidens internet: Infrastruktur, 
teknik och tjänster, bland annat datormoln 
och ”sakernas internet”.

Or. en
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Ändringsförslag 1034
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Datormoln: skalbara säkra tjänster 
med ökad effektivitet och flexibilitet och 
lägre kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Innehållsteknik och 
informationshantering: IKT för digitalt 
innehåll och kreativitet.

(d) Innehållsteknik och 
informationshantering: IKT för digitalt 
innehåll och kreativitet samt för den 
kulturella och den kreativa sektorn, bland 
annat för att bevara och främja kulturarv, 
konstnärliga uttrycksformer och turism.

Or. en

Ändringsförslag 1036
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Innehållsteknik och 
informationshantering: IKT för digitalt 
innehåll och kreativitet.

(d) Tillgång till innehållsteknik och 
informationshantering: IKT för digitalt 
innehåll och kreativitet, kulturella 
branscher, inbegripet kulturarv och 
turism samt kreativitet.
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Or. en

Motivering

Tillgången till information och innehåll är en av de huvudsakliga utmaningarna för 
medborgarna och demokratin i Europa och har dessutom en stor potential att skapa nya 
arbetstillfällen och tillväxt.

Ändringsförslag 1037
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Avancerade gränssnitt och robotar:
Robotteknik och smarta miljöer.

(e) Avancerade gränssnitt och robotar:
Robotteknik och smarta miljöer. Då 
framtidens robotar och gränssnitt 
utvecklas måste man ofrånkomligen ta 
hänsyn till vad man vet om människors 
förväntningar, farhågor och drömmar 
avseende sådan ny teknik.

Or. en

Motivering

Man måste också betona vilket bidrag de humanistiska vetenskaperna ger till forskningen om 
teknik för gränssnitt mellan människa och maskin. Vid utvecklingen av robotar och sådana 
gränssnitt måste man framför allt känna till vad människorna förväntar sig och oroar sig för.
Sådana kunskaper kommer att bidra till att Europa kan utveckla bättre och 
konkurrenskraftigare former för teknik.

Ändringsförslag 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Avancerade gränssnitt och robotar:
Robotteknik och smarta miljöer.

(e) Avancerade gränssnitt och robotar:
Robotteknik, smarta miljöer.
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Or. en

Ändringsförslag 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, 
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Avancerade robotar och avancerad 
teknik med tillämpningar inom hälso- och 
sjukvården samt på funktionshinder.

Or. en

Motivering

Avancerad teknik såsom robotar är en nyckelfaktor för hälsan.

Ändringsförslag 1040
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Mikro- och nanoelektronik samt
fotonik: Viktig möjliggörande teknik i 
samband med mikro- och nanoelektronik 
samt fotonik.

(f) Mikro- och nanoelektronik samt fotonik 
och kvantdatorteknik: Viktig 
möjliggörande teknik i samband med 
mikro- och nanoelektronik samt fotonik 
och kvantdatorteknik.

Or. en

Ändringsförslag 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Framtida utmaningar inom 
lagstiftning och ekonomi: nya krav som 
lagstiftningsramen och den ekonomiska 
ramen ska uppfylla och nya behov som de 
ska tillgodose, till följd av hur ny teknik 
och nya tillämpningar påverkar samhället

Or. en

Ändringsförslag 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa sex verksamhetsområden ska också 
omfatta IKT-specifik 
forskningsinfrastruktur såsom levande 
laboratorier för experimentering i stor 
skala, och infrastrukturer för 
bakomliggande viktig möjliggörande 
teknik och integreringen av denna i 
avancerade produkter och innovativa 
intelligenta system, inklusive utrustning, 
verktyg, stödtjänster, renrum och tillgång 
till gjuterier för utformning av prototyper.

Dessa sex verksamhetsområden ska också 
omfatta IKT-specifik 
forskningsinfrastruktur såsom levande 
laboratorier för experimentering i stor 
skala, och infrastrukturer för
bakomliggande viktig möjliggörande 
teknik och integreringen av denna i 
avancerade produkter och innovativa 
intelligenta system, inklusive utrustning, 
verktyg, stödtjänster, renrum och tillgång 
till gjuterier för utformning av prototyper.
För att hela potentialen hos IKT ska 
kunna tillvaratas bör reglerna för 
deltagande garantera mångsidigheten 
inom de forskningsområden och 
forskningscykler som är typiska för 
IKT-forskningen och möjliggöra såväl 
långvariga kostnadsintensiva storskaliga 
forskningsprojekt som verksamhet för att 
snabbt använda de möjligheter som 
marknaden identifierat.

Or. en
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Ändringsförslag 1043
Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa sex huvudsakliga 
verksamhetsområden förväntas täcka alla 
behov. De skulle inbegripa industriellt 
ledarskap inom generiska IKT-baserade 
lösningar, produkter och tjänster som 
behövs för att hantera stora 
samhällsutmaningar samt dagordningar för 
tillämpningsinriktad forskning och 
innovation inom IKT som kommer att 
stödjas tillsammans med relevant 
samhällsutmaning.

Dessa sex huvudsakliga 
verksamhetsområden förväntas täcka alla 
behov. De skulle inbegripa industriellt 
ledarskap inom generiska IKT-baserade 
lösningar, produkter och tjänster som 
behövs för att hantera stora 
samhällsutmaningar samt dagordningar för 
tillämpningsinriktad forskning och 
innovation inom IKT som kommer att 
stödjas tillsammans med relevant 
samhällsutmaning. Europeiska unionen 
bör sträva efter spetskompetens och 
koncentrera sig på de områden som har 
framtiden för sig och den teknik som är 
strategiskt viktig, enligt slutsatserna i den 
slutliga rapporten i juni 2011 från 
expertgruppen på hög nivå om viktig 
möjliggörande teknik.

Or. fr

Ändringsförslag 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa sex huvudsakliga 
verksamhetsområden förväntas täcka alla 
behov. De skulle inbegripa industriellt 
ledarskap inom generiska IKT-baserade 
lösningar, produkter och tjänster som 
behövs för att hantera stora 
samhällsutmaningar samt dagordningar för 
tillämpningsinriktad forskning och 
innovation inom IKT som kommer att 

Dessa sex huvudsakliga 
verksamhetsområden förväntas täcka alla 
behov. De skulle inbegripa industriellt 
ledarskap inom generiska IKT-baserade 
lösningar, produkter och tjänster som 
behövs för att hantera stora 
samhällsutmaningar samt dagordningar för 
tillämpningsinriktad forskning och 
innovation inom IKT som kommer att 
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stödjas tillsammans med relevant 
samhällsutmaning.

stödjas tillsammans med relevant 
samhällsutmaning. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt att 
avancerade IKT-lösningar väljs för de 
projekt som får stöd enligt prioriteringen 
Samhällsutmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 1045
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa sex verksamhetsområden ska också 
omfatta IKT-specifik 
forskningsinfrastruktur såsom levande 
laboratorier för experimentering i stor 
skala, och infrastrukturer för 
bakomliggande viktig möjliggörande 
teknik och integreringen av denna i 
avancerade produkter och innovativa 
intelligenta system, inklusive utrustning, 
verktyg, stödtjänster, renrum och tillgång 
till gjuterier för utformning av prototyper.

Dessa sex verksamhetsområden ska också 
omfatta IKT-specifik 
forskningsinfrastruktur såsom levande 
laboratorier för experimentering i stor 
skala, och infrastrukturer för 
bakomliggande viktig möjliggörande 
teknik och integreringen av denna i 
avancerade produkter och innovativa 
intelligenta system, inklusive utrustning, 
verktyg, stödtjänster, renrum och tillgång 
till gjuterier för utformning av prototyper.
Unionens stöd kommer att gå till 
anläggningar och infrastruktur som delas 
och står öppen för flera olika aktörer, 
framför allt små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa sex verksamhetsområden ska också 
omfatta IKT-specifik 
forskningsinfrastruktur såsom levande 
laboratorier för experimentering i stor 
skala, och infrastrukturer för 
bakomliggande viktig möjliggörande 
teknik och integreringen av denna i 
avancerade produkter och innovativa 
intelligenta system, inklusive utrustning, 
verktyg, stödtjänster, renrum och tillgång 
till gjuterier för utformning av prototyper.

Dessa sex verksamhetsområden ska också 
omfatta IKT-specifik 
forskningsinfrastruktur såsom levande 
laboratorier och tätortsinfrastrukturer som 
tagits fram inom ramen för ”Smartcity”
för experimentering i stor skala, och 
infrastrukturer för bakomliggande viktig 
möjliggörande teknik och integreringen av 
denna i avancerade produkter och 
innovativa intelligenta system, inklusive 
utrustning, verktyg, stödtjänster, renrum 
och tillgång till gjuterier för utformning av 
prototyper.

Or. en

Ändringsförslag 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa sex huvudsakliga 
verksamhetsområden förväntas täcka alla 
behov. De skulle inbegripa industriellt 
ledarskap inom generiska IKT-baserade 
lösningar, produkter och tjänster som 
behövs för att hantera stora 
samhällsutmaningar samt dagordningar för 
tillämpningsinriktad forskning och 
innovation inom IKT som kommer att 
stödjas tillsammans med relevant 
samhällsutmaning.

Dessa sju huvudsakliga 
verksamhetsområden förväntas täcka alla 
behov. De skulle inbegripa industriellt 
ledarskap inom generiska IKT-baserade 
lösningar, produkter och tjänster som 
behövs för att hantera stora 
samhällsutmaningar samt dagordningar för 
tillämpningsinriktad forskning och 
innovation inom IKT som kommer att 
stödjas tillsammans med relevant 
samhällsutmaning.

Or. en

Ändringsförslag 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fysiska personers grundläggande 
rättigheter och friheter och framför allt 
deras rätt till personlig integritet spelar en 
nyckelroll inom EU. Horisont 2020 ska 
stödja forskning kring och utveckling av 
system som kan ge unionsmedborgarna 
fullständig kontroll över sina 
kommunikationer.

Or. en

Ändringsförslag 1049
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.1 – stycke 1



PE492.765v01-00 20/164 AM\907546SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Verkligheten är annorlunda: Europa släpar efter sina huvudsakliga konkurrenter, alltså 
Förenta staterna, Japan och Sydkorea, som svarar för över hälften av investeringarna och 
två tredjedelar av alla patent som det ansöks om runtom i världen.

Ändringsförslag 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast 2020 kommer nanotekniken att vara 
genomgående, dvs. fullständigt integrerad i 
de flesta typer av teknik och tillämpningar, 
styrt av fördelarna för konsumenterna, 
livskvaliteten, en hållbar utveckling och 
den starka industriella potentialen att uppnå 
tidigare otillgängliga lösningar för 
produktivitet och resurseffektivitet.

Senast 2015 kommer kommissionen att se 
över all relevant lagstiftning för att 
garantera säkerheten i alla 
nanomaterialstillämpningar i produkter 
som under sin livscykel kan tänkas 
påverka hälsan, miljön och säkerheten.
Senast 2020 kommer nanotekniken att vara 
genomgående, dvs. fullständigt integrerad i 
de flesta typer av teknik och tillämpningar, 
styrt av fördelarna för konsumenterna, 
livskvaliteten, en hållbar utveckling och 
den starka industriella potentialen att uppnå 
tidigare otillgängliga lösningar för 
produktivitet och resurseffektivitet.

Or. en
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Motivering

I sin resolution som antogs i april 2009 ansåg Europaparlamentet det särskilt viktigt att 
uttryckligen ta upp frågan om nanomaterial, åtminstone inom kemikalie-, livsmedels-, 
avfalls-, luftvårds-, vattenvårds- och arbetarskyddslagstiftningen.

Ändringsförslag 1052
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast 2020 kommer nanotekniken att vara 
genomgående, dvs. fullständigt integrerad i 
de flesta typer av teknik och tillämpningar, 
styrt av fördelarna för konsumenterna, 
livskvaliteten, en hållbar utveckling och 
den starka industriella potentialen att uppnå 
tidigare otillgängliga lösningar för 
produktivitet och resurseffektivitet.

Senast 2020 kommer nanotekniken att vara 
genomgående, dvs. fullständigt integrerad i 
de flesta typer av teknik och tillämpningar, 
styrt av fördelarna för konsumenterna, 
livskvaliteten, en hållbar utveckling och 
den starka industriella potentialen att uppnå 
tidigare otillgängliga lösningar för 
produktivitet och resurseffektivitet.
Begreppet nanoteknik beskriver en 
framväxande teknisk tidsålder.

Or. en

Ändringsförslag 1053
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa måste också fastställa det globala 
riktmärket för säker och ansvarstagande 
nanoteknisk utveckling och styrning som 
säkerställer stora vinster för både samhälle 
och industri.

Europa måste också fastställa det globala 
riktmärket för säker, trygg och 
ansvarstagande nanoteknisk utveckling och 
styrning som säkerställer stora vinster för 
både samhälle och industri.

Or. en
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Ändringsförslag 1054
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1056
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1057
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1058
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1059
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1060
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inriktning på helt nya produkter som 
möjliggör hållbara lösningar inom en rad 
olika sektorer.

Inriktning på helt nya produkter som 
möjliggör hållbara lösningar inom en rad 
olika sektorer, framför allt inom 
elektronik, medicin, ny energi och nya 
material.

Or. fr

Motivering

Att med hjälp av nanometriska metoder förstärka egenskaperna och motståndskraften hos 
produkter är mera på sin plats inom somliga industrisektorer eller också inom medicinen (på 
sikt kan det bli möjligt att injicera ett läkemedel i en cancercell) än inom andra. Man har 
orsak att fråga sig om denna revolutionerande teknik bör användas till exempel inom 
jordbruks- och livsmedelsektorn, eftersom man ännu inte kunnat påvisa att nanopartiklar är 
oskadliga, vare sig för hälsan (de kan komma in i cellerna och lagras där) eller för miljön.

Ändringsförslag 1061
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inriktning på helt nya produkter som 
möjliggör hållbara lösningar inom en rad 
olika sektorer.

Inriktning på helt nya produkter som 
möjliggör hållbara lösningar inom en rad 
olika sektorer, varvid hänsyn ska tas till 
försiktighetsprincipen.

Or. en
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Ändringsförslag 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inriktning på helt nya produkter som 
möjliggör hållbara lösningar inom en rad 
olika sektorer.

Inriktning på helt nya produkter som 
möjliggör hållbara lösningar inom en rad 
olika sektorer, såsom IKT, biovetenskaper, 
hälso- och sjukvård och 
konsumtionsvaror.

Or. en

Ändringsförslag 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.3 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Garantera en säker utveckling och 
tillämpning av nanoteknik

(b) Garantera en säker utveckling och 
tillämpning av nanoteknik, framför allt 
när den används vid tillverkning av 
produkter avsedda att komma i direkt 
kontakt med människokroppen.

Or. fr

Ändringsförslag 1064
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.3 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Garantera en säker utveckling och 
tillämpning av nanoteknik

(b) Garantera en säker och trygg
utveckling och tillämpning av nanoteknik
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Or. en

Ändringsförslag 1065
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Nanomaterial utvecklas alltmer och används alltmer i olika produkter. Många av de 
nuvarande metoderna för testning av toxicitet är dock olämpliga för utvärdering av 
nanomaterial, vilket leder till ett akut behov av att nanomaterialen kan testas på ett nytt sätt 
som är relevant för människan och inte involverar försöksdjur.

Ändringsförslag 1066
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokusera på förvaltning av nanoteknik till 
nytta för samhället.

Fokusera på förvaltning av nanoteknik till 
nytta för samhället, varvid det ska tas 
hänsyn till försiktighetsprincipen och 
bedömas hur acceptabla i och relevanta 
för samhället olika specifika 
tillämpningar är.

Or. en
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Ändringsförslag 1067
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokusera på förvaltning av nanoteknik till 
nytta för samhället.

Fokusera på förvaltning av nanoteknik till 
nytta för samhället samt på hur acceptabla 
i samhället olika specifika nanotekniska 
tillämpningar är.

Or. en

Ändringsförslag 1068
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1069
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.3 – led d – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.3 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Utveckla kapacitetshöjande teknik, 
mätmetoder och utrustning

(e) Utveckla kapacitetshöjande teknik, 
beskrivning, mätmetoder och utrustning

Or. en

Ändringsförslag 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerade material är att 
utveckla material med nya funktioner och 
förbättrad prestanda vid användning, för 
konkurrenskraftigare produkter som 
minimerar inverkan på miljön och 
förbrukningen av resurser.

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerade material är att 
utveckla material med nya funktioner eller 
nya funktioner för givna material och 
förbättrad prestanda vid användning, för 
konkurrenskraftigare produkter som 
minimerar inverkan på miljön och 
förbrukningen av resurser.

Or. en
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Ändringsförslag 1072
Henri Weber

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerade material är att 
utveckla material med nya funktioner och 
förbättrad prestanda vid användning, för
konkurrenskraftigare produkter som 
minimerar inverkan på miljön och 
förbrukningen av resurser.

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerade material är att 
utveckla material med nya funktioner eller 
för någon given funktion och förbättrad 
prestanda vid användning, för 
konkurrenskraftigare produkter som är 
bättre tillgängliga för konsumenterna och
minimerar inverkan på miljön och 
förbrukningen av resurser

Or. fr

Ändringsförslag 1073
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerade material är att 
utveckla material med nya funktioner och 
förbättrad prestanda vid användning, för 
konkurrenskraftigare produkter som 
minimerar inverkan på miljön och 
förbrukningen av resurser.

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerade material är att 
utveckla material med nya funktioner eller 
för någon given funktion och förbättrad 
prestanda vid användning, för 
konkurrenskraftigare produkter som är 
bättre tillgängliga för konsumenterna och
minimerar inverkan på miljön och 
förbrukningen av resurser.

Or. fr

Ändringsförslag 1074
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerade material är att 
utveckla material med nya funktioner och 
förbättrad prestanda vid användning, för 
konkurrenskraftigare produkter som 
minimerar inverkan på miljön och 
förbrukningen av resurser.

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerade material är att 
utveckla material med nya funktioner och 
förbättrad prestanda vid användning, för 
konkurrenskraftigare produkter som 
minimerar inverkan på miljön och 
förbrukningen av resurser och är säkrare 
och tryggare.

Or. en

Ändringsförslag 1075
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Material är av central betydelse för 
industriell innovation och en avgörande 
faktor. Avancerade material med högre 
kunskapsinnehåll, nya funktioner och 
förbättrad prestanda är en förutsättning för 
industriell konkurrenskraft och för hållbar 
utveckling inom en rad olika tillämpningar 
och sektorer.

Material är av central betydelse för 
industriell innovation och en avgörande 
faktor. Avancerade material med högre 
kunskapsinnehåll, nya funktioner och 
förbättrad prestanda, framför allt på 
resurs- och energieffektivitetens område,
är en förutsättning för industriell 
konkurrenskraft och för hållbar utveckling 
inom en rad olika tillämpningar och 
sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 1076
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nya avancerade material behövs för att 
utveckla hållbara produkter och processer 
med högre prestanda. Sådana material är en 
del av lösningen på våra industriella och 
samhälleliga utmaningar, de erbjuder bättre 
effektivitet, lägre krav på resurser och 
energi, och hållbarhet när produkterna är 
uttjänta.

Nya avancerade material behövs för att 
utveckla hållbara produkter och processer 
med högre prestanda och för att ersätta 
resurser som är bristvaror, till exempel 
”sällsynta jordartsmetaller”. Sådana 
material är en del av lösningen på våra 
industriella och samhälleliga utmaningar, 
de erbjuder bättre effektivitet, lägre krav på 
resurser och energi, och hållbarhet när 
produkterna är uttjänta.

Or. en

Ändringsförslag 1077
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nya avancerade material behövs för att 
utveckla hållbara produkter och processer 
med högre prestanda. Sådana material är en 
del av lösningen på våra industriella och 
samhälleliga utmaningar, de erbjuder bättre 
effektivitet, lägre krav på resurser och 
energi, och hållbarhet när produkterna är 
uttjänta.

Nya avancerade material behövs för att 
utveckla hållbara, säkra och trygga
produkter och processer med högre 
prestanda. Sådana material är en del av 
lösningen på våra industriella och 
samhälleliga utmaningar, de erbjuder bättre 
effektivitet, lägre krav på resurser och 
energi, hållbarhet samt säkerhet och 
trygghet när produkterna är uttjänta.

Or. en

Ändringsförslag 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsstyrd utveckling innebär ofta 
utformning av helt nya material, med 
förmåga att leverera planerade prestanda 
vid användningen. Sådana material är en 
viktig del i distributionskedjan av 
produkter med högt värde. De är också 
grunden för framsteg inom områden för 
övergripande teknik (t.ex. biovetenskap, 
elektronik och fotonik) och inom nästan 
alla marknadssektorer. Själva materialen är 
väsentliga för att öka produkters värde och 
förbättra deras prestanda. Det beräknade 
värdet på och inverkan av avancerade 
material är betydande, med en årlig 
tillväxttakt på ca 6 % och en förväntad 
marknad på omkring 100 miljarder euro 
2015.

Tillämpningsstyrd utveckling innebär ofta 
utformning av helt nya material, med 
förmåga att leverera planerade prestanda 
vid användningen. Sådana material är en 
viktig del i distributionskedjan av 
produkter med högt värde. De är också 
grunden för framsteg inom områden för 
övergripande teknik (t.ex. biovetenskap, 
elektronik och fotonik med tillämpningar 
inom hälso- och sjukvården, samt, inom 
industrin, bland annat inom 
byggverksamhet och transporter) och 
inom nästan alla marknadssektorer. Själva 
materialen är väsentliga för att öka 
produkters värde och förbättra deras 
prestanda. Det beräknade värdet på och 
inverkan av avancerade material är 
betydande, med en årlig tillväxttakt på ca 
6 % och en förväntad marknad på omkring 
100 miljarder euro 2015.

Or. en

Ändringsförslag 1079
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att påskynda utvecklingen ska ett 
tvärvetenskapligt och samstämmigt 
tillvägagångssätt främjas, som omfattar 
kemi, fysik, ingenjörsvetenskap, teoretisk 
och datoriserad modellering, biologi och 
allt kreativare industridesign.

För att påskynda utvecklingen ska ett 
tvärvetenskapligt och samstämmigt 
tillvägagångssätt främjas, som drar nytta 
av Europas världsledande ställning inom 
forskningsinfrastrukturen och omfattar 
kemi, fysik, ingenjörsvetenskap, teoretisk 
och datoriserad modellering, biologi och 
allt kreativare industridesign.

Or. en
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Ändringsförslag 1080
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nya miljövänliga innovationsallianser och 
industriell symbios ska uppmuntras, vilket 
gör det möjligt för branschen att 
diversifiera sin verksamhet, utvidga sina 
affärsmodeller och återanvända sitt avfall 
för ny produktion, t.ex. CO2 som kolbas 
för finkemikalier och alternativa 
bränslen.

Nya miljövänliga innovationsallianser och 
industriell symbios ska uppmuntras, vilket 
gör det möjligt för branschen att 
diversifiera sin verksamhet, utvidga sina 
affärsmodeller och återanvända sitt avfall 
för ny produktion.

Or. en

Ändringsförslag 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nya miljövänliga innovationsallianser och 
industriell symbios ska uppmuntras, vilket 
gör det möjligt för branschen att 
diversifiera sin verksamhet, utvidga sina 
affärsmodeller och återanvända sitt avfall
för ny produktion, t.ex. CO2 som kolbas 
för finkemikalier och alternativa bränslen.

Nya miljövänliga innovationsallianser och 
industriell symbios ska uppmuntras, vilket 
gör det möjligt för branschen att 
diversifiera sin verksamhet, utvidga sina 
affärsmodeller genom att använda 
förnybara råvaror från biomassa och 
återanvända sina avfallsämnen för ny 
produktion, t.ex. CO2 som kolbas för 
finkemikalier och alternativa bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 1082
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nya miljövänliga innovationsallianser och 
industriell symbios ska uppmuntras, vilket 
gör det möjligt för branschen att 
diversifiera sin verksamhet, utvidga sina 
affärsmodeller och återanvända sitt avfall 
för ny produktion, t.ex. CO2 som kolbas 
för finkemikalier och alternativa bränslen.

Nya miljövänliga innovationsallianser och 
industriell symbios ska uppmuntras, vilket 
gör det möjligt för branschen att 
diversifiera sin verksamhet, utvidga sina 
affärsmodeller och återanvända sitt avfall 
för ny produktion, t.ex. CO2 som kolbas för 
finkemikalier och alternativa bränslen samt 
utvinning av mineraler ur kommunalt 
avfall (”urban mining”) såsom ett led i 
materialåtervinning och återanvändning 
av sällsynta jordartsmetaller.

Or. en

Ändringsförslag 1083
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nya miljövänliga innovationsallianser och 
industriell symbios ska uppmuntras, vilket 
gör det möjligt för branschen att 
diversifiera sin verksamhet, utvidga sina 
affärsmodeller och återanvända sitt avfall 
för ny produktion, t.ex. CO2 som kolbas 
för finkemikalier och alternativa bränslen.

Nya miljövänliga innovationsallianser och 
industriell symbios ska uppmuntras, vilket 
gör det möjligt för branschen att 
diversifiera sin verksamhet, utvidga sina 
affärsmodeller och återanvända sitt avfall 
för ny produktion, t.ex. att, i stället för att 
ta kol från fossila bränslen, använda CO2

som kolbas för finkemikalier och 
alternativa bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 1084
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led a – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning om funktionella material, 
multifunktionella material och strukturella 
material, för innovation inom alla 
industrisektorer.

Syntetisering (skapande) av och forskning 
om funktionella material, multifunktionella 
material och strukturella material, för 
innovation inom alla industrisektorer.

Or. en

Ändringsförslag 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Nya material och tekniker för att 
bevara och återställa kulturarvet.

Or. en

Ändringsförslag 1086
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och utveckling för att säkerställa 
effektiv och hållbar ökning i syfte att 
möjliggöra industriell tillverkning av 
framtida produkter.

Forskning och utveckling för att säkerställa 
effektiv och hållbar, säker och trygg
ökning i syfte att möjliggöra industriell 
tillverkning av framtida produkter.

Or. en

Ändringsförslag 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och utveckling för att säkerställa 
effektiv och hållbar ökning i syfte att 
möjliggöra industriell tillverkning av 
framtida produkter.

Forskning och utveckling för att säkerställa 
effektiv och hållbar ökning i syfte att 
möjliggöra industriell tillverkning av 
smarta framtida produkter.

Or. en

Ändringsförslag 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Material för hållbar och koldioxidsnål
industri

(d) Material för hållbar och utsläppssnål
industri

Or. en

Ändringsförslag 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av nya produkter och 
tillämpningar, och konsumentbeteende som 
minskar efterfrågan på energi, samt 
främjande av produktion med låga 
koldioxidutsläpp.

Utveckling av nya produkter och 
tillämpningar, utgående från biomassa 
och CO2 som källa till kol, och 
konsumentbeteende som minskar 
efterfrågan på energi, samt främjande av 
produktion med låga koldioxidutsläpp, 
tillsammans med minskning av påverkan 
på miljön.

Or. en
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Ändringsförslag 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av nya produkter och 
tillämpningar, och konsumentbeteende som 
minskar efterfrågan på energi, samt 
främjande av produktion med låga 
koldioxidutsläpp.

Utveckling av nya produkter och 
tillämpningar, affärsmodeller och 
ansvarsfullt konsumentbeteende som 
minskar efterfrågan på energi, samt 
främjande av produktion med låga 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av nya produkter och 
tillämpningar, och konsumentbeteende som 
minskar efterfrågan på energi, samt 
främjande av produktion med låga 
koldioxidutsläpp.

Utveckling av nya produkter och 
tillämpningar, och konsumentbeteende som 
minskar efterfrågan på energi, samt 
främjande av produktion med låga utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 1092
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led d – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av nya produkter och 
tillämpningar, och konsumentbeteende som 
minskar efterfrågan på energi, samt 
främjande av produktion med låga 
koldioxidutsläpp.

(Berör inte den svenska versionen).

Or. en

Ändringsförslag 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, 
Herbert Reul

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Nya råvaror för den kemiska 
industrin
Utveckling av en annan bas för 
insatsvarorna i den kemiska industrin, 
bland annat genom ny teknik för syntetisk 
gas, som ska omfatta allt från kol, 
biomassa och avfallsmaterial till 
miljövänlig oljeersättning, såsom en källa 
till kol på medellång och lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Material till kreativa branscher (e) Att bevara det europeiska kulturarvet 
och optimera dess avkastning
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Or. it

Motivering

Denna frågeställning bör tas med i mindre specifika ordalag.

Ändringsförslag 1095
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpning av utformning och utveckling 
av konvergerande teknik för nya 
affärsmöjligheter, inbegripet bevarande av 
material med historiskt eller kulturellt 
värde.

Tillämpning av utformning och utveckling 
av konvergerande teknik för nya 
affärsmöjligheter, inbegripet bevarande av 
material med historiskt eller kulturellt 
värde, samt av nya material.

Or. en

Ändringsförslag 1096
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpning av utformning och utveckling 
av konvergerande teknik för nya 
affärsmöjligheter, inbegripet bevarande av 
material med historiskt eller kulturellt 
värde.

Tillämpning av utformning och utveckling 
av konvergerande teknik för nya 
affärsmöjligheter, inbegripet bevarande av 
material med historiskt eller kulturellt 
värde, samt också utgående från nya 
material.

Or. en

Ändringsförslag 1097
Judith A. Merkies
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led f – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Metrologi, karakterisering, 
standardisering och kvalitetskontroll

(f) Metrologi, karakterisering, 
standardisering, certifiering och 
kvalitetskontroll

Or. en

Ändringsförslag 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led f – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främjande av teknik som t.ex. 
karakterisering, modeller för icke-skadlig 
utvärdering och prognostisering av 
prestanda för framsteg inom 
materialvetenskap och -teknik.

Främjande av teknik som t.ex. 
karakterisering, modeller för icke-skadlig 
utvärdering, fortlöpande bedömning och 
övervakning och prognostisering av 
prestanda för framsteg inom 
materialvetenskap och -teknik.

Or. en

Ändringsförslag 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material och 
innovativa synsätt på affärsmodeller.

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material, 
också i form av bidrag till att lösa den 
utmaning som råvarorna utgör, och 
innovativa synsätt på affärsmodeller.

Or. en
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Ändringsförslag 1100
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material och
innovativa synsätt på affärsmodeller.

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material, 
ersättande av kritiska råvaror eller farliga 
ämnen. Utveckling av innovativa synsätt 
på affärsmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material och 
innovativa synsätt på affärsmodeller.

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material och 
innovativa synsätt på affärsmodeller och 
identifiering av kritiska resurser för 
storskaliga industrialiseringslösningar.

Or. en

Ändringsförslag 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och utveckling för att undersöka Forskning och utveckling för att undersöka 
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alternativ till användning av material och 
innovativa synsätt på affärsmodeller.

alternativ till användning, återanvändning, 
reparation och återvinning av material 
och innovativa synsätt på affärsmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 1103
Henri Weber

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material och 
innovativa synsätt på affärsmodeller.

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material –
efter det att man identifierat vilka resurser 
som är kritiska – och innovativa synsätt på 
affärsmodeller.

Or. fr

Ändringsförslag 1104
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material och 
innovativa synsätt på affärsmodeller.

Identifiering av vilka resurser som är 
kritiska. Forskning och utveckling för att 
undersöka alternativ till användning av 
material och innovativa synsätt på 
affärsmodeller.

Or. fr

Ändringsförslag 1105
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material och 
innovativa synsätt på affärsmodeller.

Forskning och utveckling för att undersöka 
ersättning av och alternativ till användning 
av material och innovativa synsätt på 
affärsmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material och 
innovativa synsätt på affärsmodeller.

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material och 
slutna kretslopp för material, samt
innovativa synsätt på affärsmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 1108
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1109
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Biotekniken kan sporra till utveckling av nya energikällor (d.v.s. biometan). Att en utveckling 
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av biotekniken kan leda till nya industriella produkter och processer har klart fastställts i den 
punkt där denna verksamhet beskrivs (1.4.3). Därför bör detta också finnas med i inledningen 
till det särskilda målet för bioteknik.

Ändringsförslag 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1112
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. sl

Ändringsförslag 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Biotekniken kan sporra till utveckling av nya energikällor. Att en utveckling av biotekniken 
kan leda till nya industriella produkter och processer har klart fastställts i den punkt där 
denna verksamhet beskrivs (1.4.3). Därför bör detta också finnas med i inledningen till det 
särskilda målet för bioteknik.

Ändringsförslag 1115
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

En stark bas för vetenskap, teknik och 
innovation inom biotekniken kommer att 
hjälpa oss att förstå vad denna teknik 
innebär och vad den för med sig. Denna 
ställning kommer att förstärkas genom 
integrering av såväl aspekter rörande 
bedömningen och hanteringen av hälsa 
och säkerhet när det gäller de övergripande 
och specifika riskerna vid användningen av 
bioteknik som aspekter på vad 
användningen av denna teknik för med 
sig för ekonomi och miljö.

Or. en
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Ändringsförslag 1116
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Här läggs det till en hänvisning till försiktighetsprincipen inom ramen för hanteringen av de 
risker som hör ihop med biotekniken.

Ändringsförslag 1117
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
industriella tillämpningar, inbegripet 
biokemiska ämnen, vars marknadsandel 
förväntas öka med upp till 12–20% av den 

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
industriella tillämpningar, inbegripet 
bioläkemedel och biokemiska ämnen, vars 
marknadsandel förväntas öka med upp till 
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kemiska produktionen fram till 2015. Ett 
antal av den gröna kemins s.k. tolv regler 
beaktas också inom biotekniken, på grund 
av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Eventuella ekonomiska bördor 
för företagen i unionen kan minskas genom 
att potentialen hos biotekniska processer 
och biobaserade produkter utnyttjas för att 
minska koldioxidutsläppen, som 
uppskattningsvis kommer att variera med 
mellan 1 och 2,5 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter per år fram till 2030.
Inom den biofarmaceutiska sektorn i 
Europa härrör redan ungefär 20 % av 
läkemedlen, och upp till 50 % av nya 
läkemedel, från biotekniken. Bioteknik 
öppnar också nya vägar för att utnyttja den 
enorma potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa och miljö. Den nya sektorn 
för marin (blå) bioteknik har förutspåtts 
öka med 10 % per år.

12–20% av den kemiska produktionen 
fram till 2015. Till följd av det ständigt 
ökande hotet från multiresistenta 
bakterier och de behov som inte 
tillgodosetts inom behandlingsområden 
såsom cancer och neurodegenerativa 
sjukdomar ger biotekniken dessutom oss 
en möjlighet att utveckla nya läkemedel 
för mer effektiv behandling. Ökad 
uppmärksamhet bör ägnas både 
bioläkemedel och nya naturprodukter och 
ämnen som motsvarar dem, vilka härletts 
med hjälp av innovativ systembiologi, 
biosyntetisk ingenjörskonst och 
semisyntetiska tillvägagångssätt. Ett antal 
av den gröna kemins s.k. tolv regler 
beaktas också inom biotekniken, på grund 
av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Eventuella ekonomiska bördor 
för företagen i unionen kan minskas genom 
att potentialen hos biotekniska processer 
och biobaserade produkter utnyttjas för att 
minska koldioxidutsläppen, som 
uppskattningsvis kommer att variera med 
mellan 1 och 2,5 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter per år fram till 2030.
Inom den biofarmaceutiska sektorn i 
Europa härrör redan ungefär 20 % av 
läkemedlen, och upp till 50 % av nya 
läkemedel, från biotekniken.
Spetsteknologi som syntetisk biologi är 
lovande med tanke på hållbara och 
koldioxidneutrala bränslen och för 
produktionen av finkemikalier, bland dem 
också läkemedel, samt för miljövänliga 
produktionsmetoder, nya 
hälsotillämpningar och bionanomaterial.
Bioteknik öppnar också nya vägar för att 
utnyttja den enorma potentialen hos marina 
resurser för produktion av innovativa 
tillämpningar för industri, hälsa och miljö.
Den nya sektorn för marin (blå) bioteknik 
har förutspåtts öka med 10 % per år.

Or. en
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Ändringsförslag 1118
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
industriella tillämpningar, inbegripet 
biokemiska ämnen, vars marknadsandel 
förväntas öka med upp till 12–20% av den 
kemiska produktionen fram till 2015. Ett 
antal av den gröna kemins s.k. tolv regler 
beaktas också inom biotekniken, på grund 
av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Eventuella ekonomiska 
bördor för företagen i unionen kan 
minskas genom att potentialen hos
biotekniska processer och biobaserade 
produkter utnyttjas för att minska 
koldioxidutsläppen, som uppskattningsvis 
kommer att variera med mellan 1 och 
2,5 miljarder ton koldioxidekvivalenter per 
år fram till 2030. Inom den 
biofarmaceutiska sektorn i Europa härrör 
redan ungefär 20 % av läkemedlen, och 
upp till 50 % av nya läkemedel, från 
biotekniken. Bioteknik öppnar också nya 
vägar för att utnyttja den enorma 
potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa och miljö. Den nya sektorn 
för marin (blå) bioteknik har förutspåtts 
öka med 10 % per år.

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och kan
tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
industriella tillämpningar, inbegripet 
biokemiska ämnen, vars marknadsandel 
förväntas öka med upp till 12–20 % av den 
kemiska produktionen fram till 2015. Ett 
antal av den gröna kemins s.k. tolv regler 
beaktas också inom biotekniken, på grund 
av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Företagen i unionen kan ha 
nytta av att biotekniska processer har en 
potential för att minska 
koldioxidutsläppen, som uppskattningsvis 
kommer att variera med mellan 1 och 
2,5 miljarder ton koldioxidekvivalenter per 
år fram till 2030. Inom den 
biofarmaceutiska sektorn i Europa härrör 
redan ungefär 20 % av läkemedlen, och 
upp till 50 % av nya läkemedel, från 
biotekniken. Bioteknik kan öppna nya 
vägar för att använda marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa och miljö. Den nya sektorn 
för marin (blå) bioteknik har förutspåtts 
öka med 10 % per år.

Or. en
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Ändringsförslag 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, 
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
industriella tillämpningar, inbegripet 
biokemiska ämnen, vars marknadsandel 
förväntas öka med upp till 12–20% av den 
kemiska produktionen fram till 2015. Ett 
antal av den gröna kemins s.k. tolv regler 
beaktas också inom biotekniken, på grund 
av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Eventuella ekonomiska bördor 
för företagen i unionen kan minskas genom 
att potentialen hos biotekniska processer 
och biobaserade produkter utnyttjas för att 
minska koldioxidutsläppen, som 
uppskattningsvis kommer att variera med 
mellan 1 och 2,5 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter per år fram till 2030.
Inom den biofarmaceutiska sektorn i 
Europa härrör redan ungefär 20 % av 
läkemedlen, och upp till 50 % av nya 
läkemedel, från biotekniken. Bioteknik 
öppnar också nya vägar för att utnyttja den 
enorma potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa och miljö. Den nya sektorn 
för marin (blå) bioteknik har förutspåtts 
öka med 10 % per år.

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
tillämpningar i industrin och jordbruket, 
inbegripet livsmedels- och 
foderproduktion samt biokemiska ämnen, 
vars marknadsandel förväntas öka med upp 
till 12–20 % av den kemiska produktionen 
fram till 2015. Ett antal av den gröna 
kemins s.k. tolv regler beaktas också inom 
biotekniken, på grund av biosystemens 
selektivitet och effektivitet. Eventuella 
ekonomiska bördor för företagen i unionen 
kan minskas genom att potentialen hos 
biotekniska processer och biobaserade 
produkter utnyttjas för att minska 
koldioxidutsläppen, som uppskattningsvis 
kommer att variera med mellan 1 och 
2,5 miljarder ton koldioxidekvivalenter per 
år fram till 2030. Inom den 
biofarmaceutiska sektorn i Europa härrör 
redan ungefär 20 % av läkemedlen, och 
upp till 50 % av nya läkemedel, från 
biotekniken. Bioteknik öppnar också nya 
vägar för att utnyttja den enorma 
potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa och miljö. Den nya sektorn 
för

Or. en

Motivering

Biotekniken är också viktig för tillämpningar inom jordbruket.
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Ändringsförslag 1120
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
industriella tillämpningar, inbegripet 
biokemiska ämnen, vars marknadsandel 
förväntas öka med upp till 12–20% av den 
kemiska produktionen fram till 2015. Ett 
antal av den gröna kemins s.k. tolv regler 
beaktas också inom biotekniken, på grund 
av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Eventuella ekonomiska bördor 
för företagen i unionen kan minskas genom 
att potentialen hos biotekniska processer 
och biobaserade produkter utnyttjas för att 
minska koldioxidutsläppen, som 
uppskattningsvis kommer att variera med 
mellan 1 och 2,5 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter per år fram till 2030.
Inom den biofarmaceutiska sektorn i 
Europa härrör redan ungefär 20 % av 
läkemedlen, och upp till 50 % av nya 
läkemedel, från biotekniken. Bioteknik 
öppnar också nya vägar för att utnyttja den 
enorma potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa och miljö. Den nya sektorn 
för marin (blå) bioteknik har förutspåtts 
öka med 10 % per år.

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
tillämpningar i industrin och jordbruket, 
inbegripet livsmedels- och 
foderproduktion samt biokemiska ämnen, 
vars marknadsandel förväntas öka med upp 
till 12–20 % av den kemiska produktionen 
fram till 2015. Ett antal av den gröna 
kemins s.k. tolv regler beaktas också inom 
biotekniken, på grund av biosystemens 
selektivitet och effektivitet. Eventuella 
ekonomiska bördor för företagen i unionen 
kan minskas genom att potentialen hos 
biotekniska processer och biobaserade 
produkter utnyttjas för att minska 
koldioxidutsläppen, som uppskattningsvis 
kommer att variera med mellan 1 och 
2,5 miljarder ton koldioxidekvivalenter per 
år fram till 2030. Inom den 
biofarmaceutiska sektorn i Europa härrör 
redan ungefär 20 % av läkemedlen, och 
upp till 50 % av nya läkemedel, från 
biotekniken. Bioteknik öppnar också nya 
vägar för att utnyttja den enorma 
potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa och miljö. Den nya sektorn 
för marin (blå) bioteknik har förutspåtts 
öka med 10 % per år.

Or. en



PE492.765v01-00 54/164 AM\907546SV.doc

SV

Ändringsförslag 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
industriella tillämpningar, inbegripet 
biokemiska ämnen, vars marknadsandel 
förväntas öka med upp till 12–20% av den 
kemiska produktionen fram till 2015. Ett 
antal av den gröna kemins s.k. tolv regler 
beaktas också inom biotekniken, på grund 
av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Eventuella ekonomiska bördor 
för företagen i unionen kan minskas genom 
att potentialen hos biotekniska processer 
och biobaserade produkter utnyttjas för att 
minska koldioxidutsläppen, som 
uppskattningsvis kommer att variera med 
mellan 1 och 2,5 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter per år fram till 2030.
Inom den biofarmaceutiska sektorn i 
Europa härrör redan ungefär 20 % av 
läkemedlen, och upp till 50 % av nya 
läkemedel, från biotekniken. Bioteknik 
öppnar också nya vägar för att utnyttja den 
enorma potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa och miljö. Den nya sektorn 
för marin (blå) bioteknik har förutspåtts 
öka med 10 % per år.

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
industriella tillämpningar, inbegripet 
biokemiska ämnen, vars marknadsandel 
förväntas öka med upp till 12–20 % av den 
kemiska produktionen fram till 2015. Ett 
antal av den gröna kemins s.k. tolv regler 
beaktas också inom biotekniken, på grund 
av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Eventuella ekonomiska bördor 
för företagen i unionen kan minskas genom 
att potentialen hos biotekniska processer 
och biobaserade produkter utnyttjas för att 
minska koldioxidutsläppen, som 
uppskattningsvis kommer att variera med 
mellan 1 och 2,5 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter per år fram till 2030.
Inom den biofarmaceutiska sektorn i 
Europa härrör redan ungefär 20 % av 
läkemedlen, och upp till 50 % av nya 
läkemedel, från biotekniken. Biotekniken 
kommer att göra jordbruks- och 
livsmedelsproduktionen mera hållbar 
genom ökad effektivitet och minskad 
miljöpåverkan. Bioteknik öppnar också 
nya vägar för att utnyttja den enorma 
potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa, energi, energieffektivitet
och miljö. Den nya sektorn för marin (blå) 
bioteknik har förutspåtts öka med 10 % per 
år.
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Or. en

Ändringsförslag 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
industriella tillämpningar, inbegripet 
biokemiska ämnen, vars marknadsandel 
förväntas öka med upp till 12–20% av den 
kemiska produktionen fram till 2015. Ett 
antal av den gröna kemins s.k. tolv regler 
beaktas också inom biotekniken, på grund 
av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Eventuella ekonomiska bördor 
för företagen i unionen kan minskas genom 
att potentialen hos biotekniska processer 
och biobaserade produkter utnyttjas för att 
minska koldioxidutsläppen, som 
uppskattningsvis kommer att variera med 
mellan 1 och 2,5 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter per år fram till 2030.
Inom den biofarmaceutiska sektorn i 
Europa härrör redan ungefär 20 % av 
läkemedlen, och upp till 50 % av nya 
läkemedel, från biotekniken. Bioteknik
öppnar också nya vägar för att utnyttja den 
enorma potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa och miljö. Den nya sektorn 
för marin (blå) bioteknik har förutspåtts 
öka med 10 % per år.

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
industriella tillämpningar, inbegripet 
biokemiska ämnen, vars marknadsandel 
förväntas öka med upp till 12–20 % av den 
kemiska produktionen fram till 2015. Ett 
antal av den gröna kemins s.k. tolv regler 
beaktas också inom biotekniken, på grund 
av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Eventuella ekonomiska bördor 
för företagen i unionen kan minskas genom 
att potentialen hos biotekniska processer 
och biobaserade produkter utnyttjas för att 
minska koldioxidutsläppen, som 
uppskattningsvis kommer att variera med 
mellan 1 och 2,5 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter per år fram till 2030.
Inom den biofarmaceutiska sektorn i 
Europa härrör redan ungefär 20 % av 
läkemedlen, och upp till 50 % av nya 
läkemedel, från biotekniken. Bioteknik 
öppnar också nya vägar för att utnyttja den 
enorma potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa, kemikalier, energi och 
miljö. Den nya sektorn för marin (blå) 
bioteknik har förutspåtts öka med 10 % per 
år.

Or. en



PE492.765v01-00 56/164 AM\907546SV.doc

SV

Ändringsförslag 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, 
Maria Da Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
industriella tillämpningar, inbegripet 
biokemiska ämnen, vars marknadsandel 
förväntas öka med upp till 12–20% av den 
kemiska produktionen fram till 2015. Ett 
antal av den gröna kemins s.k. tolv regler 
beaktas också inom biotekniken, på grund 
av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Eventuella ekonomiska bördor 
för företagen i unionen kan minskas genom 
att potentialen hos biotekniska processer 
och biobaserade produkter utnyttjas för att 
minska koldioxidutsläppen, som 
uppskattningsvis kommer att variera med 
mellan 1 och 2,5 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter per år fram till 2030.
Inom den biofarmaceutiska sektorn i 
Europa härrör redan ungefär 20 % av 
läkemedlen, och upp till 50 % av nya 
läkemedel, från biotekniken. Bioteknik 
öppnar också nya vägar för att utnyttja den 
enorma potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa och miljö. Den nya sektorn 
för marin (blå) bioteknik har förutspåtts 
öka med 10 % per år.

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
industriella tillämpningar, inbegripet 
biokemiska ämnen, vars marknadsandel 
förväntas öka med upp till 12–20 % av den 
kemiska produktionen fram till 2015. Ett 
antal av den gröna kemins s.k. tolv regler 
beaktas också inom biotekniken, på grund 
av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Eventuella ekonomiska bördor 
för företagen i unionen kan minskas genom 
att potentialen hos biotekniska processer 
och biobaserade produkter utnyttjas för att 
minska koldioxidutsläppen, som 
uppskattningsvis kommer att variera med 
mellan 1 och 2,5 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter per år fram till 2030.
Inom den biofarmaceutiska sektorn i 
Europa härrör redan ungefär 20 % av 
läkemedlen, och upp till 50 % av nya 
läkemedel, från biotekniken. Bioteknik 
öppnar också nya vägar för att utnyttja den 
enorma potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa, energi, kemikalier och 
miljö. Den nya sektorn för marin (blå) 
bioteknik har förutspåtts öka med 10 % per 
år.

Or. en
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Ändringsförslag 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
industriella tillämpningar, inbegripet 
biokemiska ämnen, vars marknadsandel 
förväntas öka med upp till 12–20% av den 
kemiska produktionen fram till 2015. Ett 
antal av den gröna kemins s.k. tolv regler 
beaktas också inom biotekniken, på grund 
av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Eventuella ekonomiska bördor 
för företagen i unionen kan minskas genom 
att potentialen hos biotekniska processer 
och biobaserade produkter utnyttjas för att 
minska koldioxidutsläppen, som 
uppskattningsvis kommer att variera med 
mellan 1 och 2,5 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter per år fram till 2030.
Inom den biofarmaceutiska sektorn i 
Europa härrör redan ungefär 20 % av 
läkemedlen, och upp till 50 % av nya 
läkemedel, från biotekniken. Bioteknik 
öppnar också nya vägar för att utnyttja den 
enorma potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa och miljö. Den nya sektorn 
för marin (blå) bioteknik har förutspåtts 
öka med 10 % per år.

Biotekniken drivs på av de allt större 
kunskaperna om levande system och är 
redo att tillhandahålla ett flöde av nya 
tillämpningar samt att stärka unionens 
industriella bas och dess 
innovationsförmåga. Exempel på den 
ökande betydelsen av bioteknik finns inom 
industriella tillämpningar, inbegripet 
biokemiska ämnen, vars marknadsandel 
förväntas öka med upp till 12–20 % av den 
kemiska produktionen fram till 2015. Ett 
antal av den gröna kemins s.k. tolv regler 
beaktas också inom biotekniken, på grund 
av biosystemens selektivitet och 
effektivitet. Eventuella ekonomiska bördor 
för företagen i unionen kan minskas genom 
att potentialen hos biotekniska processer 
och biobaserade produkter utnyttjas för att 
minska koldioxidutsläppen, som 
uppskattningsvis kommer att variera med 
mellan 1 och 2,5 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter per år fram till 2030.
Inom den biofarmaceutiska sektorn i 
Europa härrör redan ungefär 20 % av 
läkemedlen , och upp till 50 % av nya 
läkemedel, från biotekniken. Bioteknik 
öppnar också nya vägar för att utnyttja den 
enorma potentialen hos marina resurser för 
produktion av innovativa tillämpningar för 
industri, hälsa, kemi, energi och miljö. Den 
nya sektorn för marin (blå) bioteknik har 
förutspåtts öka med 10 % per år.

Or. fr

Motivering

Biotekniken kan sporra till utveckling av nya energikällor. Att en utveckling av biotekniken 
kan leda till nya industriella produkter och processer har klart fastställts i den punkt där 
denna verksamhet beskrivs (1.4.3). Därför bör detta också finnas med i denna del.
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Ändringsförslag 1125
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Främja modern bioteknik som, utan 
risk för att inkräkta på den naturliga 
miljön och med hänsyn tagen till 
försiktighetsprincipen, fungerar som en 
framtida drivkraft för innovation

Or. xm

Ändringsförslag 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av nya teknikområden som 
syntetisk biologi, bioinformatik och 
systembiologi, som är mycket lovande när 
det gäller helt nya tillämpningar.

Utveckling av nya teknikområden som 
syntetisk biologi, biochip och microchip 
array teknik, bioinformatik, nanobioteknik
och systembiologi, som är mycket lovande 
när det gäller helt nya tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, 
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led a – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av nya teknikområden som 
syntetisk biologi, bioinformatik och 
systembiologi, som är mycket lovande när 
det gäller helt nya tillämpningar.

Utveckling av nya teknikområden som 
biologisystem, bioinformatik och syntetisk 
biologi och systembiologi, som är mycket 
lovande när det gäller helt nya 
tillämpningar.

Or. en

Motivering

Bioteknikens potential behöver inte inskränka sig till industriella processer utan bör omfatta 
alla relevanta produkter och processer.

Ändringsförslag 1128
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av nya teknikområden som 
syntetisk biologi, bioinformatik och 
systembiologi, som är mycket lovande när 
det gäller helt nya tillämpningar.

Utveckling av nya teknikområden som 
systembiologi, bioinformatik och syntetisk 
biologi, som är mycket lovande när det 
gäller helt nya tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 1129
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av nya teknikområden som 
syntetisk biologi, bioinformatik och 
systembiologi, som är mycket lovande när 
det gäller helt nya tillämpningar.

Utveckling av nya teknikområden som 
syntetisk biologi, bioinformatik och 
systembiologi, bioläkemedel som är 
mycket lovande när det gäller helt nya 
tillämpningar, såsom biologiskt 
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verksamma naturliga peptider med 
påvisad farmakologisk verkan.

Or. en

Ändringsförslag 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bioteknikbaserade industriprocesser (b) Bioteknikbaserade produkter och 
processer

Or. en

Ändringsförslag 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckla industriell bioteknik för 
konkurrenskraftiga industriprodukter och -
processer (t.ex. kemikalier, hälsa, gruvdrift, 
energi, pappersmassa och papper, textil, 
stärkelse, bearbetning av livsmedel), och 
dess miljödimension.

Utveckla industriell bioteknik och 
bioprocessdesign i industriell skala för 
konkurrenskraftiga industriprodukter och -
processer (t.ex. kemikalier, hälsa, gruvdrift, 
energi, pappersmassa och papper, 
fiberbaserade produkter och träbaserad 
textil, stärkelse, bearbetning av livsmedel), 
och dess miljödimension.

Or. en

Ändringsförslag 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led b – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckla industriell bioteknik för 
konkurrenskraftiga industriprodukter och -
processer (t.ex. kemikalier, hälsa, gruvdrift, 
energi, pappersmassa och papper, textil, 
stärkelse, bearbetning av livsmedel), och 
dess miljödimension.

Utveckla bioteknik för konkurrenskraftiga 
produkter och processer (t.ex. kemikalier, 
hälsa, gruvdrift, energi, pappersmassa och 
papper, textil, stärkelse, produktion av 
grödor och bearbetning av livsmedel), och 
dess miljödimension.

Or. en

Ändringsförslag 1133
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckla industriell bioteknik för 
konkurrenskraftiga industriprodukter och -
processer (t.ex. kemikalier, hälsa, gruvdrift, 
energi, pappersmassa och papper, textil, 
stärkelse, bearbetning av livsmedel), och 
dess miljödimension.

Utveckla industriell bioteknik för 
konkurrenskraftiga industriprodukter och -
processer (t.ex. kemikalier, hälsa, gruvdrift, 
energi, biodrivmedel, pappersmassa och 
papper, textil, stärkelse, bearbetning av 
livsmedel), och dess miljödimension.

Or. en

Ändringsförslag 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av plattformsteknik (t.ex. 
genomik, metagenomik, proteomik, 
molekylära redskap) i syfte att förstärka 
ledningen och konkurrensfördelarna inom 
ett stort antal ekonomiska sektorer.

Utveckling av plattformsteknik (t.ex. olika 
slag av ”omik”, såsom genomik, 
metagenomik, proteomik, molekylära 
redskap, användning av sensorer, 
upptäckt av biomarkörer och analys och 
upptäckt av läkemedel och analys) i syfte 
att förstärka ledningen och 
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konkurrensfördelarna inom ett stort antal 
ekonomiska sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 1135
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av plattformsteknik (t.ex. 
genomik, metagenomik, proteomik, 
molekylära redskap) i syfte att förstärka 
ledningen och konkurrensfördelarna inom 
ett stort antal ekonomiska sektorer.

Utveckling av plattformsteknik (t.ex. 
systembiologi, genomik, metagenomik, 
proteomik, fenomik, molekylära redskap) i 
syfte att förstärka ledningen och 
konkurrensfördelarna inom ett stort antal 
ekonomiska sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, 
Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av plattformsteknik (t.ex. 
genomik, metagenomik, proteomik, 
molekylära redskap) i syfte att förstärka 
ledningen och konkurrensfördelarna inom 
ett stort antal ekonomiska sektorer.

Utveckling av plattformsteknik (t.ex. 
systembiologi, genomik, metagenomik, 
proteomik, fenomik, molekylära redskap) i 
syfte att förstärka ledningen och 
konkurrensfördelarna inom ett stort antal 
ekonomiska sektorer.

Or. en

Motivering

Systembiologi är den mest omfattande termen och bör komma först. De andra termerna är för 
mer specifika områden.
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Ändringsförslag 1137
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av plattformsteknik (t.ex. 
genomik, metagenomik, proteomik, 
molekylära redskap) i syfte att förstärka 
ledningen och konkurrensfördelarna inom 
ett stort antal ekonomiska sektorer.

Utveckling av plattformsteknik (t.ex. 
genomik, metagenomik, proteomik, 
molekylära redskap samt cellredskap och 
cellteknik) i syfte att förstärka ledningen 
och konkurrensfördelarna inom ett stort 
antal ekonomiska sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av plattformsteknik (t.ex. 
genomik, metagenomik, proteomik, 
molekylära redskap) i syfte att förstärka 
ledningen och konkurrensfördelarna inom 
ett stort antal ekonomiska sektorer.

Utveckling av plattformsteknik (t.ex. 
genomik, metagenomik, proteomik, 
molekylära redskap) i syfte att förstärka 
ledningen och konkurrensfördelarna inom 
ett stort antal ekonomiska sektorer.
Diagnostiska verktyg kommer att stödjas 
om de har anknytning till behandling.

Or. en

Ändringsförslag 1139
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led c – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhälleliga och etiska farhågor
Hänsynstagande vid utformningen av 
politiken till att vissa former av teknik 
inger samhälleliga och etiska farhågor, 
genom utveckling av bedömningkriterier 
och förfaranden för ett brett samråd med 
intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 1140
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Miljörelaterade, samhälleliga och 
etiska farhågor
Målet är att ta hänsyn till de 
miljörelaterade, samhälleliga och etiska 
farhågor som vissa former av teknik för 
med sig, genom att utveckla 
bedömningsförfaranden, också i form av 
ett utbrett samråd med berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 1141
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Hälsofrågor under utveckling
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Utveckling av produkter och teknik för 
nya medel mot mikrober (nya antibiotika 
och alternativ), (säkrare) vaccin och 
läkemedel mot genetiska störningar och 
sjukdomar förknippade med 
förändringarna av befolkningsstrukturen.

Or. en

Ändringsförslag 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, 
Christian Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Utveckla bioteknikens 
samhällsdimension. Fokusera på 
förvaltning av bioteknik till nytta för 
samhället, med därtill hörande etiska 
gränser.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag talas det uttryckligen om nanoteknikens samhällsdimension. Det här 
är minst lika viktigt för biotekniken.

Ändringsförslag 1143
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4a. Miljöinnovation
Miljöinnovationens särskilda syfte
Miljöinnovationens särskilda syfte är att 
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sporra till en innovativ europeisk industri-
och innovationsgemenskap som inriktar 
sig på att få fram nya produkter, 
processer och tjänster som åstadkommer 
miljövänlig tillväxt och fördelar för miljön 
och som erkänts vara världsledande.
Målet är att öka resurseffektiviteten, 
minska miljöpåverkan, förhindra 
(vatten)förorening och/eller få 
naturtillgångarna att användas 
effektivare, ändamålsenligare och mera 
ansvarsfullt.
1.4.2a. Motivering och mervärde för 
unionen
Industriellt ledarskap inom 
miljöinnovation kommer att förbättra 
miljöprestandan och motståndskraften 
inom hela ekonomin och samtidigt vara 
kostnadseffektivt och bra för både 
näringslivet och samhället överlag, 
alltifrån landsbygdsfolk till stadsbor. Den 
globala marknaden (2020) för 
miljöindustrier växer snabbt och denna 
näringsgren är inom EU redan stadd i 
snabb tillväxt. Miljöindustrierna inom EU 
är redan större än den europeiska 
bilindustrin och ofta är de världsledande.
Horisont 2020 måste bygga vidare på 
detta. Miljöinnovationen måste 
genomtränga alla delar av näringslivet 
och samhället och lägga grunden till en 
avsevärd konkurrensfördel så att Europa 
kan anta den utmaning som hållbarheten 
innebär. Därför är miljöinnovation en 
viktig möjliggörande teknik.
Utmärkande för miljöindustrin är det 
stora antalet små och medelstora företag.
De svarar för ungefär hälften av den 
totala sysselsättningen. Därför måste de 
små och medelstora företagen, i 
partnerskap med större industrier, spela 
en allt större roll för att uppfinna nya 
tekniker och lösningar och genomföra 
dem.
Bland de viktigare källorna till 
innovationer märks gränssnittet mellan 



AM\907546SV.doc 67/164 PE492.765v01-00

SV

miljöinnovation och annan möjliggörande 
teknik, med början från IKT (övervakning 
och avläsning med hjälp av sensorer).
Huvuddragen för verksamheten
Med miljöinnovation menas all 
innovation som resulterar i eller syftar till 
avsevärda och påvisbara framsteg i 
riktning mot hållbar utveckling, med 
hjälp av minskad miljöpåverkan, ökad 
tålighet för miljöstress eller effektivare 
och mer ansvarsfull användning av 
naturtillgångar.
Verksamheten inom miljöinnovation 
koncentrerar sig på hållbara innovationer 
inom och mellan följande områden:
(a) Miljövänlig energiförsörjning.
(b) Energieffektivitet.
(c) Materialeffektivitet.
(d) Miljövänlig trafik (”grön rörlighet”).
(e) Vatten.
(f) Avfall.

Or. en

Ändringsförslag 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerad tillverkning 
och bearbetning är att omvandla dagens 
industriella produktionsformer mot mer 
kunskapsintensiva, hållbara och 
sektorsövergripande typer av tillverknings-
och processteknik, vilket leder till mer 
innovativa produkter, processer och 
tjänster.

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerad tillverkning 
och bearbetning är att omvandla dagens 
tillverkningsföretag, system och processer 
genom att dra nytta av hävstångseffekten 
hos viktiga former av möjliggörande 
teknik för att åstadkomma 
kunskapsintensiva, hållbara och 
sektorsövergripande typer av tillverknings-
och processteknik, vilket leder till mer 



PE492.765v01-00 68/164 AM\907546SV.doc

SV

innovativa produkter, processer och 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 1145
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerad tillverkning 
och bearbetning är att omvandla dagens 
industriella produktionsformer mot mer 
kunskapsintensiva, hållbara och 
sektorsövergripande typer av tillverknings-
och processteknik, vilket leder till mer 
innovativa produkter, processer och 
tjänster.

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerad tillverkning 
och bearbetning är att omvandla dagens 
industriella produktionsformer mot mer 
kunskapsintensiva, hållbara, resurs- och 
energieffektiva och sektorsövergripande 
typer av tillverknings- och processteknik, 
vilket leder till mer innovativa produkter, 
processer och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 1146
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerad tillverkning 
och bearbetning är att omvandla dagens
industriella produktionsformer mot mer 
kunskapsintensiva, hållbara och 
sektorsövergripande typer av tillverknings-
och processteknik, vilket leder till mer 
innovativa produkter, processer och 
tjänster.

Det särskilda målet för forskning och 
innovation inom avancerad tillverkning 
och bearbetning är att omvandla dagens 
industriella produktionsformer mot mer 
kunskapsintensiva, hållbara och 
sektorsövergripande typer av tillverknings-
och processteknik, vilket leder till mer 
innovativa, säkra och trygga produkter, 
processer och tjänster.
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Or. en

Ändringsförslag 1147
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkningsindustrin är av stor betydelse 
för den europeiska ekonomin och bidrog 
med cirka 17 % av BNP och stod för 
omkring 22 miljoner arbetstillfällen i 
unionen under 2007. Till följd av lägre 
ekonomiska hinder för handel och 
kommunikationsteknikens gynnsamma 
effekter har tillverkningen blivit föremål 
för hård konkurrens och har tenderat att 
flyttas över till länder med den lägsta totala 
kostnaden. På grund av höga löner måste
den europeiska produktionsstrategin därför 
förändras radikalt för att den ska kunna 
förbli konkurrenskraftig på global nivå, 
och Horisont 2020 kan bidra till att samla 
alla relevanta aktörer för att uppnå detta.

Tillverkningsindustrin är av stor betydelse 
för den europeiska ekonomin och bidrog 
med cirka 17 % av BNP och stod för 
omkring 22 miljoner arbetstillfällen i 
unionen under 2007. Till följd av lägre 
ekonomiska hinder för handel och 
kommunikationsteknikens gynnsamma 
effekter har tillverkningen blivit föremål 
för hård konkurrens och har tenderat att 
flyttas över till länder med den lägsta totala 
kostnaden. Den europeiska 
produktionsstrategin måste därför 
förändras radikalt för att den ska kunna 
förbli konkurrenskraftig på global nivå, 
och Horisont 2020 kan bidra till att samla 
alla relevanta aktörer för att uppnå detta.

Or. en

Ändringsförslag 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkningsindustrin är av stor betydelse 
för den europeiska ekonomin och bidrog 
med cirka 17 % av BNP och stod för 
omkring 22 miljoner arbetstillfällen i 
unionen under 2007. Till följd av lägre 
ekonomiska hinder för handel och 

Tillverkningsindustrin är av stor betydelse 
för den europeiska ekonomin och bidrog 
med cirka 17 % av BNP och stod för 
omkring 22 miljoner arbetstillfällen i 
unionen under 2007 och flertalet företag 
inom branschen är små och medelstora 
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kommunikationsteknikens gynnsamma 
effekter har tillverkningen blivit föremål 
för hård konkurrens och har tenderat att 
flyttas över till länder med den lägsta totala 
kostnaden. På grund av höga löner måste 
den europeiska produktionsstrategin därför 
förändras radikalt för att den ska kunna 
förbli konkurrenskraftig på global nivå, 
och Horisont 2020 kan bidra till att samla 
alla relevanta aktörer för att uppnå detta.

företag. Till följd av lägre ekonomiska 
hinder för handel och 
kommunikationsteknikens gynnsamma 
effekter har tillverkningen blivit föremål 
för hård konkurrens och har tenderat att 
flyttas över till länder med den lägsta totala 
kostnaden. På grund av höga löner måste 
den europeiska produktionsstrategin därför 
förändras radikalt för att den ska kunna 
förbli konkurrenskraftig på global nivå, 
och Horisont 2020 kan bidra till att samla 
alla relevanta aktörer för att uppnå detta.

Or. en

Ändringsförslag 1149
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa måste fortsätta att investera på 
unionsnivå för att bevara Europas ledande 
position och kompetens inom området för 
tillverkningsteknik och övergå till 
kunskapsintensiva varor med högt värde, 
vilket skapar förutsättningar och tillgångar 
för hållbar produktion och 
tillhandahållande av livstidstjänster kring 
en tillverkad produkt. Resurskrävande 
tillverknings- och processindustrier måste 
mobilisera ytterligare resurser och kunskap 
på unionsnivå och fortsätta att investera i 
forskning, utveckling och innovation för att 
möjliggöra ytterligare framsteg mot en 
konkurrenskraftig ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp och för att genomföra den 
överenskomna unionsomfattande 
minskningen av växthusgasutsläppen för 
industrisektorer fram till 205024 .

Europa måste fortsätta att investera på 
unionsnivå för att bevara Europas ledande 
position och kompetens inom området för 
tillverkningsteknik och övergå till 
kunskapsintensiva, resurs- och 
energieffektiva varor med högt värde, 
vilket skapar förutsättningar och tillgångar 
för hållbar produktion och 
tillhandahållande av livstidstjänster kring 
en tillverkad produkt. Resurskrävande 
tillverknings- och processindustrier måste 
mobilisera ytterligare resurser och kunskap 
på unionsnivå och fortsätta att investera i 
forskning, utveckling och innovation för att 
möjliggöra ytterligare framsteg mot en 
konkurrenskraftig och resurseffektiv
ekonomi med låga koldioxidutsläpp och för 
att genomföra den överenskomna 
unionsomfattande minskningen av 
växthusgasutsläppen för industrisektorer 
fram till 2050.
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Or. en

Ändringsförslag 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa måste fortsätta att investera på 
unionsnivå för att bevara Europas ledande 
position och kompetens inom området för 
tillverkningsteknik och övergå till 
kunskapsintensiva varor med högt värde, 
vilket skapar förutsättningar och tillgångar 
för hållbar produktion och 
tillhandahållande av livstidstjänster kring 
en tillverkad produkt. Resurskrävande 
tillverknings- och processindustrier måste 
mobilisera ytterligare resurser och kunskap 
på unionsnivå och fortsätta att investera i 
forskning, utveckling och innovation för att 
möjliggöra ytterligare framsteg mot en 
konkurrenskraftig ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp och för att genomföra den 
överenskomna unionsomfattande 
minskningen av växthusgasutsläppen för 
industrisektorer fram till 205024 .

Europa måste fortsätta att investera på 
unionsnivå för att bevara Europas ledande 
position och kompetens inom området för 
tillverkningsteknik och övergå till 
kunskapsintensiva varor med högt värde, 
vilket skapar förutsättningar och tillgångar 
för hållbar produktion och 
tillhandahållande av livstidstjänster kring 
en tillverkad produkt. Resurskrävande 
tillverknings- och processindustrier måste 
mobilisera ytterligare resurser och kunskap 
på unionsnivå och fortsätta att investera i 
forskning, utveckling och innovation för att 
möjliggöra ytterligare framsteg mot en 
konkurrenskraftig ekonomi med låga 
utsläpp och för att genomföra den 
överenskomna unionsomfattande 
minskningen av växthusgasutsläppen för 
industrisektorer fram till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 1151
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främja hållbar industriell tillväxt genom att 
underlätta strategisk övergång i Europa 
från kostnadsbaserad tillverkning till ett 

Främja hållbar industriell tillväxt genom att 
underlätta strategisk övergång i Europa 
från kostnadsbaserad tillverkning till ett 
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synsätt som baseras på skapande av högt 
mervärde.

synsätt som baseras på skapande av högt 
mervärde genom användning av teknik 
som utvecklats inom andra sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 1152
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främja hållbar industriell tillväxt genom att 
underlätta strategisk övergång i Europa 
från kostnadsbaserad tillverkning till ett 
synsätt som baseras på skapande av högt 
mervärde.

Främja hållbar industriell tillväxt genom att 
underlätta strategisk övergång i Europa 
från kostnadsbaserad tillverkning till ett 
synsätt som baseras på skapande av högt 
mervärde samt på materialeffektivitet och 
system med slutna kretslopp.

Or. en

Ändringsförslag 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främja hållbar industriell tillväxt genom att 
underlätta strategisk övergång i Europa 
från kostnadsbaserad tillverkning till ett 
synsätt som baseras på skapande av högt 
mervärde.

Främja hållbar industriell tillväxt genom att 
underlätta strategisk övergång i Europa 
från kostnadsbaserad tillverkning till ett 
synsätt som baseras på skapande av högt 
mervärde genom innovativ utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 1154
Teresa Riera Madurell
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Teknik som möjliggör energieffektiva 
byggnader

(b) Teknik som möjliggör energieffektiva 
byggnader med ringa miljöpåverkan

Or. en

Ändringsförslag 1155
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Minska energiförbrukningen och 
koldioxidutsläppen genom forskning,
utveckling och införande av hållbar 
byggnadsteknik som inriktar sig på hela 
värdekedjan och skapar 
sektorsövergripande och 
tvärvetenskapliga innovationer, samtidigt 
som den möjliggör nya affärsmodeller och 
värdeförslag för medborgarna.

Or. en

Motivering

Forskningens och innovationens viktiga roll inom byggsektorn måste betonas, liksom också 
värdet av sektorsövergripande och tvärvetenskapliga synergier som bör hänföra sig till den.

Ändringsförslag 1156
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led b – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Minska energiförbrukningen och 
koldioxidutsläppen genom forskning,
utveckling och införande av hållbar 
byggnadsteknik som inriktar sig på hela 
värdekedjan och skapar 
sektorsövergripande och 
tvärvetenskapliga innovationer, samtidigt 
som den möjliggör nya affärsmodeller och 
värdeförslag för medborgarna.

Or. en

Ändringsförslag 1157
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 1158
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Minska energiförbrukningen och 
koldioxidutsläppen genom utveckling och 
införande av hållbar byggnadsteknik samt 
minska byggnadernas miljöpåverkan 
överlag.

Or. en
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Ändringsförslag 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Minska energiförbrukningen och 
koldioxidutsläppen genom utveckling och 
införande av hållbar byggnads-, 
automatiserings- och övervakningsteknik.

Or. en

Ändringsförslag 1160
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Hållbar och koldioxidsnål teknik i 
energiintensiva processindustrier

(c) Hållbar och koldioxidsnål teknik med 
minskad miljöpåverkan i processindustrier

Or. fr

Ändringsförslag 1161
Henri Weber

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Hållbar och koldioxidsnål teknik i 
energiintensiva processindustrier

(c) Hållbar och koldioxidsnål teknik med 
minskad miljöpåverkan i energiintensiva 
processindustrier

Or. fr
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Ändringsförslag 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Hållbar och koldioxidsnål teknik i 
energiintensiva processindustrier

(c) Hållbar och utsläppssnål teknik i 
energiintensiva processindustrier

Or. en

Ändringsförslag 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Hållbar och koldioxidsnål teknik i 
energiintensiva processindustrier

(c) Hållbar och koldioxidsnål teknik i 
energi- och resursintensiva
processindustrier

Or. en

Ändringsförslag 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öka processindustrins konkurrenskraft 
genom kraftigt ökad resurs- och 
energieffektivitet och minska 
miljöpåverkan av sådana industriell 
verksamhet genom hela värdekedjan, och 
främja införandet av koldioxidsnål teknik.

Öka processindustrins konkurrenskraft 
genom kraftigt ökad resurs- och 
energieffektivitet och minska 
miljöpåverkan av sådana industriell 
verksamhet genom hela värdekedjan, och 
främja införandet av koldioxidsnål teknik, 
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även i form av förnybar energi och smarta 
avancerade kontrollsystem.

Or. en

Motivering

Man bör arbeta för att förnybar energi tas med i de industriella processerna, för att 
värmebehandling inom industrin ska kunna ske med låga koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öka processindustrins konkurrenskraft 
genom kraftigt ökad resurs- och 
energieffektivitet och minska 
miljöpåverkan av sådana industriell 
verksamhet genom hela värdekedjan, och 
främja införandet av koldioxidsnål teknik.

Öka processindustrins konkurrenskraft 
genom kraftigt ökad resurs- och 
energieffektivitet och minska 
miljöpåverkan av sådana industriell 
verksamhet genom hela värdekedjan, och 
främja införandet av koldioxidsnål teknik, 
även i form av förnybar energi och smarta 
avancerade kontrollsystem.

Or. fr

Motivering

Man bör arbeta för att förnybar energi tas med i de industriella processerna, för att 
värmebehandling inom industrin ska kunna ske med låga koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öka processindustrins konkurrenskraft 
genom kraftigt ökad resurs- och 
energieffektivitet och minska 

Öka processindustrins konkurrenskraft 
genom kraftigt ökad resurs- och 
energieffektivitet och minska 
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miljöpåverkan av sådana industriell 
verksamhet genom hela värdekedjan, och 
främja införandet av koldioxidsnål teknik.

miljöpåverkan av sådana industriell 
verksamhet genom hela värdekedjan, och 
främja införandet av hållbar koldioxidsnål 
teknik och ibruktagande av alternativa 
och hållbarare industriella processer.

Or. en

Ändringsförslag 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öka processindustrins konkurrenskraft 
genom kraftigt ökad resurs- och 
energieffektivitet och minska 
miljöpåverkan av sådana industriell 
verksamhet genom hela värdekedjan, och 
främja införandet av koldioxidsnål teknik.

Öka processindustrins konkurrenskraft 
genom kraftigt ökad resurs- och 
energieffektivitet och minska 
miljöpåverkan av sådana industriell 
verksamhet genom hela värdekedjan, och 
främja införandet av koldioxidsnål teknik, 
såsom genom att utveckla nya 
katalysatorer som gör processerna 
miljövänligare och effektivare.

Or. en

Ändringsförslag 1168
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öka processindustrins konkurrenskraft 
genom kraftigt ökad resurs- och 
energieffektivitet och minska 
miljöpåverkan av sådana industriell 
verksamhet genom hela värdekedjan, och 
främja införandet av koldioxidsnål teknik.

Öka processindustrins konkurrenskraft 
genom kraftigt ökad resurs- och 
energieffektivitet och minska 
miljöpåverkan av sådana industriell 
verksamhet genom hela värdekedjan, och 
främja införandet av teknik, processer och 
material som är resurs- och 
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energieffektiva.

Or. en

Ändringsförslag 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öka processindustrins konkurrenskraft 
genom kraftigt ökad resurs- och 
energieffektivitet och minska 
miljöpåverkan av sådana industriell 
verksamhet genom hela värdekedjan, och 
främja införandet av koldioxidsnål teknik.

Öka processindustrins konkurrenskraft 
genom kraftigt ökad resurs- och 
energieffektivitet och minska 
miljöpåverkan av sådana industriell 
verksamhet genom hela värdekedjan, och 
främja införandet av utsläppssnål teknik.

Or. en

Ändringsförslag 1170
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.5 – led 1.5.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ta fram koncept och metoder för 
anpassningsbara, ”kunskapsbaserade” 
affärsmodeller med skräddarsydda 
strategier.

Ta fram koncept och metoder för 
anpassningsbara, ”kunskapsbaserade” 
affärsmodeller med skräddarsydda 
strategier. Stödja utvecklingen av nya 
miljöinnovativa affärsmodeller och 
alternativa resursproduktiva 
tillvägagångssätt.

Or. en
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Ändringsförslag 1171
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet för rymdrelaterad 
forskning och innovation är att främja en 
konkurrenskraftig och innovativ 
rymdindustri och rymdrelaterad 
forskningsgemenskap för att utveckla och 
utnyttja rymdinfrastruktur i syfte att 
uppfylla unionens framtida politiska och 
samhälleliga behov.

Det särskilda målet för rymdrelaterad 
forskning och innovation är dels att ge 
Europa förmåga att konstruera, utveckla, 
skjuta upp, driva och dra nytta av 
rymdsystem och dels att främja en 
konkurrenskraftig och innovativ 
rymdindustri och rymdrelaterad 
forskningsgemenskap för att utveckla och 
utnyttja rymdinfrastruktur i syfte att 
uppfylla unionens framtida politiska och 
samhälleliga behov och stödja den 
ekonomiska tillväxten, under samtidigt 
möjliggörande av olika viktiga former av 
europeisk politik.

Or. en

Motivering

Situationen för den europeiska rymdindustrin är världsunik eftersom hälften av dess 
omsättning beror av den kommersiella marknaden och därför krävs det ekonomiskt stöd till 
konkurrenskraft, innovation och förmågan att fortsatt kunna leverera de strategiska 
produkterna. Utan detta är det risk för Europas oberoende inom denna bransch.

Ändringsförslag 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet för rymdrelaterad 
forskning och innovation är att främja en 
konkurrenskraftig och innovativ 
rymdindustri och rymdrelaterad 
forskningsgemenskap för att utveckla och 
utnyttja rymdinfrastruktur i syfte att 

Det särskilda målet för rymdrelaterad 
forskning och innovation är att främja en 
konkurrenskraftig och innovativ 
rymdindustri och rymdrelaterad 
forskningsgemenskap för att utveckla och 
utnyttja rymdinfrastruktur med dithörande 
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uppfylla unionens framtida politiska och 
samhälleliga behov.

tillämpningar och tjänster i syfte att 
uppfylla unionens framtida politiska och 
samhälleliga behov.

Or. en

Ändringsförslag 1173
Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet för rymdrelaterad 
forskning och innovation är att främja en 
konkurrenskraftig och innovativ 
rymdindustri och rymdrelaterad 
forskningsgemenskap för att utveckla och 
utnyttja rymdinfrastruktur i syfte att 
uppfylla unionens framtida politiska och 
samhälleliga behov.

Det särskilda målet för rymdrelaterad 
forskning och innovation är att främja en 
konkurrenskraftig och innovativ 
rymdindustri och rymdrelaterad 
forskningsgemenskap för att utveckla och 
utnyttja rymdinfrastruktur med dithörande 
tillämpningar och tjänster i syfte att 
uppfylla unionens framtida politiska och 
samhälleliga behov.

Or. fr

Ändringsförslag 1174
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet för rymdrelaterad 
forskning och innovation är att främja en 
konkurrenskraftig och innovativ 
rymdindustri och rymdrelaterad 
forskningsgemenskap för att utveckla och
utnyttja rymdinfrastruktur i syfte att 
uppfylla unionens framtida politiska och 
samhälleliga behov.

Det särskilda målet för rymdrelaterad 
forskning och innovation är att främja en 
konkurrenskraftig och innovativ 
rymdindustri och rymdrelaterad 
forskningsgemenskap för att utnyttja 
rymdinfrastruktur i syfte att uppfylla 
unionens framtida politiska och 
samhälleliga behov.
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Or. en

Ändringsförslag 1175
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att stärka den europeiska rymdsektorn 
genom att främja rymdrelaterad forskning 
och innovation är avgörande för att bevara 
och skydda Europas möjlighet att få 
tillgång till och bedriva verksamhet i 
rymden till stöd för unionens politik, 
internationella strategiska intressen och 
konkurrenskraften bland etablerade och 
framväxande rymdnationer.

Att stärka den europeiska rymdsektorn 
genom att främja rymdrelaterad forskning 
och innovation är avgörande för att bevara 
och skydda Europas möjlighet att få 
tillgång till och bedriva verksamhet i 
rymden till stöd för unionens politik, 
internationella strategiska intressen och 
konkurrenskraften bland etablerade och 
framväxande rymdnationer. Verksamheten 
ska utvecklas och genomföras på ett 
sådant sätt, att EU, ESA och 
medlemsstaterna kompletterar varandra.

Or. en

Ändringsförslag 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att stärka den europeiska rymdsektorn 
genom att främja rymdrelaterad forskning 
och innovation är avgörande för att bevara 
och skydda Europas möjlighet att få 
tillgång till och bedriva verksamhet i 
rymden till stöd för unionens politik, 
internationella strategiska intressen och 
konkurrenskraften bland etablerade och 
framväxande rymdnationer.

Att stärka den europeiska rymdsektorn 
genom att främja rymdrelaterad forskning 
och innovation inom elektroniska 
kommunikationer, jordobservation, 
navigering, vetenskap och prospektering
är avgörande för att bevara och skydda 
Europas möjlighet att få tillgång till och 
bedriva verksamhet i rymden till stöd för 
unionens politik, internationella strategiska 
intressen och konkurrenskraften bland 
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etablerade och framväxande rymdnationer.

Or. en

Ändringsförslag 1177
Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att stärka den europeiska rymdsektorn 
genom att främja rymdrelaterad forskning 
och innovation är avgörande för att bevara 
och skydda Europas möjlighet att få 
tillgång till och bedriva verksamhet i 
rymden till stöd för unionens politik, 
internationella strategiska intressen och 
konkurrenskraften bland etablerade och 
framväxande rymdnationer.

Att stärka den europeiska rymdsektorn 
genom att främja forskning och innovation 
inom områdena jordobservation, 
navigering, telekommunikationer, 
vetenskap och prospektering är avgörande 
för att bevara och skydda Europas 
möjlighet att få tillgång till och bedriva 
verksamhet i rymden till stöd för unionens 
politik, internationella strategiska intressen 
och konkurrenskraften bland etablerade 
och framväxande rymdnationer.

Or. fr

Ändringsförslag 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att stärka den europeiska rymdsektorn 
genom att främja rymdrelaterad forskning 
och innovation är avgörande för att bevara 
och skydda Europas möjlighet att få 
tillgång till och bedriva verksamhet i 
rymden till stöd för unionens politik, 
internationella strategiska intressen och 
konkurrenskraften bland etablerade och 
framväxande rymdnationer.

Att stärka den offentliga och privata
europeiska rymdsektorn genom att främja 
rymdrelaterad forskning och innovation är 
avgörande för att bevara och skydda 
Europas möjlighet att få tillgång till och 
bedriva verksamhet i rymden till stöd för 
unionens politik, internationella strategiska 
intressen och konkurrenskraften bland 
etablerade och framväxande rymdnationer 
och rymdföretag.
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Or. en

Ändringsförslag 1179
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rymden är en viktig men ofta osynlig 
faktor bakom olika tjänster och produkter 
av central betydelse för dagens samhälle, 
t.ex. navigering, kommunikation, 
väderprognoser och geografisk 
information. Utformningen och 
genomförandet av politiken på europeisk, 
nationell och regional nivå beror i allt 
högre grad på rymdbaserad information.
Den globala rymdsektorn växer snabbt och 
expanderar till nya regioner (t.ex. Kina och 
Sydamerika). Den europeiska industrin är 
för närvarande en betydande exportör av 
första klassens satelliter för kommersiella 
och vetenskapliga ändamål. Den ökande 
globala konkurrensen utmanar Europas 
position inom detta område. Europa har 
således intresse av att se till att dess 
industri fortsätter att blomstra i denna hårt 
konkurrensutsatta marknad. Dessutom har 
data från europeiska vetenskapssatelliter 
lett till några av de största vetenskapliga 
genombrotten under de senaste årtiondena 
inom jordobservationer och astronomi.
Med denna unika kapacitet har den 
europeiska rymdsektorn en viktig roll att 
spela när det gäller att ta itu med de 
utmaningar som identifieras i Europa 2020.

Rymden är en viktig men ofta osynlig 
faktor bakom olika tjänster och produkter 
av central betydelse för dagens samhälle, 
t.ex. navigering och kommunikation, 
liksom också för väderprognoser och 
geografisk information med hjälp av 
satellitobservationer. Utformningen och 
genomförandet av politiken på europeisk, 
nationell och regional nivå beror i allt 
högre grad på rymdbaserad information.
Den globala rymdsektorn växer snabbt och 
expanderar till nya regioner (t.ex. Kina och 
Sydamerika). Den europeiska
rymdindustrin har fortfarande teknik av 
världsklass, trots den ekonomiska krisen.
Tack vare detta intar Europa en 
tätposition när det gäller rymd- och 
geovetenskaper och det ger även den 
europeiska industrin tyngd på den 
kommersiella marknaden. I detta 
sammanhang är stödet till 
konkurrenskraften inom hela 
leveranskedjan till den europeiska 
rymdindustrin en stor utmaning som 
måste antas med hjälp av en adekvat 
FoU-politik och stödet måste organiseras 
på europaomfattande bas för att 
garantera att Europas industri kan 
fortsätta att med kraftigt 
hemmamarknadsstöd hålla jämna steg 
med sina internationella konkurrenter.
Den europeiska industrin är för närvarande 
en betydande exportör av första klassens 
satelliter för kommersiella och 
vetenskapliga ändamål. Den ökande 
globala konkurrensen utmanar Europas 



AM\907546SV.doc 85/164 PE492.765v01-00

SV

position inom detta område. Europa har 
således intresse av att se till att dess 
industri fortsätter att blomstra i denna hårt 
konkurrensutsatta marknad. Dessutom har 
data från europeiska vetenskapssatelliter 
och sonder lett till några av de största 
vetenskapliga genombrotten under de 
senaste årtiondena inom jordobservationer, 
fysisk grundforskning och astronomi. Med 
denna unika kapacitet har den europeiska 
rymdsektorn en viktig roll att spela när det 
gäller att ta itu med de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020.

Or. en

Ändringsförslag 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rymden är en viktig men ofta osynlig 
faktor bakom olika tjänster och produkter 
av central betydelse för dagens samhälle, 
t.ex. navigering, kommunikation, 
väderprognoser och geografisk 
information. Utformningen och 
genomförandet av politiken på europeisk, 
nationell och regional nivå beror i allt 
högre grad på rymdbaserad information.
Den globala rymdsektorn växer snabbt och 
expanderar till nya regioner (t.ex. Kina och 
Sydamerika). Den europeiska industrin är 
för närvarande en betydande exportör av 
första klassens satelliter för kommersiella 
och vetenskapliga ändamål. Den ökande 
globala konkurrensen utmanar Europas 
position inom detta område. Europa har 
således intresse av att se till att dess 
industri fortsätter att blomstra i denna hårt 
konkurrensutsatta marknad. Dessutom har 
data från europeiska vetenskapssatelliter 
lett till några av de största vetenskapliga 

Rymden är en viktig men ofta osynlig 
faktor bakom olika tjänster och produkter 
av central betydelse för dagens samhälle, 
t.ex. navigering, kommunikation, 
väderprognoser och geografisk 
information. Utformningen och 
genomförandet av politiken på europeisk, 
nationell och regional nivå beror i allt 
högre grad på rymdbaserad information.
Den globala rymdsektorn växer snabbt och 
expanderar till nya regioner (t.ex. Kina och 
Sydamerika). Den europeiska industrin är 
för närvarande en betydande exportör av 
första klassens satelliter för kommersiella 
och vetenskapliga ändamål (merendels 
inom området elektroniska 
kommunikationer). Den ökande globala 
konkurrensen utmanar Europas position 
inom detta område. Europa har således 
intresse av att se till att dess industri 
fortsätter att blomstra i denna hårt 
konkurrensutsatta marknad. Dessutom har 
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genombrotten under de senaste årtiondena 
inom jordobservationer och astronomi.
Med denna unika kapacitet har den 
europeiska rymdsektorn en viktig roll att 
spela när det gäller att ta itu med de 
utmaningar som identifieras i Europa 2020.

data från europeiska vetenskapssatelliter 
lett till några av de största vetenskapliga 
genombrotten under de senaste årtiondena 
inom jordobservationer och astronomi.
Med denna unika kapacitet har den 
europeiska rymdsektorn en viktig roll att 
spela när det gäller att ta itu med de 
utmaningar som identifieras i Europa 2020.

Or. en

Ändringsförslag 1181
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rymden är en viktig men ofta osynlig 
faktor bakom olika tjänster och produkter 
av central betydelse för dagens samhälle, 
t.ex. navigering, kommunikation, 
väderprognoser och geografisk 
information. Utformningen och 
genomförandet av politiken på europeisk, 
nationell och regional nivå beror i allt 
högre grad på rymdbaserad information.
Den globala rymdsektorn växer snabbt och 
expanderar till nya regioner (t.ex. Kina och
Sydamerika). Den europeiska industrin är 
för närvarande en betydande exportör av 
första klassens satelliter för kommersiella 
och vetenskapliga ändamål. Den ökande 
globala konkurrensen utmanar Europas 
position inom detta område. Europa har 
således intresse av att se till att dess 
industri fortsätter att blomstra i denna hårt 
konkurrensutsatta marknad. Dessutom har 
data från europeiska vetenskapssatelliter 
lett till några av de största vetenskapliga 
genombrotten under de senaste årtiondena 
inom jordobservationer och astronomi.
Med denna unika kapacitet har den 
europeiska rymdsektorn en viktig roll att 
spela när det gäller att ta itu med de 

Rymden är en viktig men ofta osynlig 
faktor bakom olika tjänster och produkter 
av central betydelse för dagens samhälle, 
t.ex. navigering, kommunikation, 
väderprognoser och geografisk 
information. Utformningen och 
genomförandet av politiken på europeisk, 
nationell och regional nivå beror i allt 
högre grad på rymdbaserad information.
Den globala rymdsektorn växer snabbt och 
expanderar till nya regioner (t.ex. Kina, 
Sydamerika och Afrika). Den europeiska 
industrin är för närvarande en betydande 
exportör av första klassens satelliter för 
kommersiella och vetenskapliga ändamål.
Den ökande globala konkurrensen utmanar 
Europas position inom detta område.
Europa har således intresse av att se till att 
dess industri fortsätter att blomstra i denna 
hårt konkurrensutsatta marknad. Dessutom 
har data från europeiska 
vetenskapssatelliter lett till några av de 
största vetenskapliga genombrotten under 
de senaste årtiondena inom 
jordobservationer och astronomi. Med 
denna unika kapacitet har den europeiska 
rymdsektorn en viktig roll att spela när det 
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utmaningar som identifieras i Europa 2020. gäller att ta itu med de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020.

Or. en

Ändringsförslag 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning, teknisk utveckling och 
innovation stärker kapaciteten i rymden, 
vilket är av avgörande betydelse för det 
europeiska samhället. Medan Förenta 
staterna spenderar cirka 25 % av sin 
rymdbudget för FoU spenderar unionen 
mindre än 10 %. Rymdforskningen i 
unionen är dessutom uppsplittrad på ett 
fåtal medlemsstaters nationella program.
För att upprätthålla tekniska fördelar och 
konkurrensfördelar krävs åtgärder på 
unionsnivå för att samordna 
rymdforskningen, främja deltagande av 
forskare från alla medlemsstater och 
minska hindren för forskningssamverkan 
kring rymdprojekt över gränserna. Detta 
måste ske i samverkan med Europeiska 
rymdorganisationen, som framgångsrikt 
har förvaltat utvecklingen av industriella 
satelliter och uppdrag i yttre rymden på 
mellanstatlig grund med en del av 
medlemsstaterna sedan 1975. Dessutom 
kommer de uppgifter som erhålls genom 
europeiska satelliter att erbjuda en allt 
större potential för ytterligare utveckling av 
innovativa satellitbaserade tjänster i senare 
led. Detta är en typisk verksamhet för 
sektorn för små och medelstora företag och 
bör stödjas genom forsknings- och 
innovationsåtgärder för att man ska kunna 
dra full nytta av denna möjlighet, och 
särskilt av de avsevärda investeringar som 
gjorts i unionens två flaggskepp Galileo 

Forskning, teknisk utveckling och 
innovation stärker kapaciteten i rymden, 
vilket är av avgörande betydelse för det 
europeiska samhället. Medan Förenta 
staterna spenderar cirka 25 % av sin 
rymdbudget för FoU spenderar unionen 
mindre än 10 %. Rymdforskningen i 
unionen är dessutom uppsplittrad på ett 
fåtal medlemsstaters nationella program 
samt ESA:s program. För att upprätthålla 
Europas tekniska fördelar och 
konkurrensfördelar och dra nytta av 
investeringarna i tider av finansiell kris 
och budgetnedskärningar krävs åtgärder 
på unionsnivå, tillsammans med den 
rymdforskningsverksamhet som bedrivs 
av medlemsstaterna, ESA och 
näringslivet. Utarbetandet av en strategisk 
forskningsagenda, där näringslivet, 
kommissionen och olika rymdorgan 
medverkar, bör därför vara en lösning för 
att stödja en bättre vision av framtidens 
tekniska utveckling inom Europas 
rymdsektor. Åtgärder på unionsnivå krävs 
också för att främja deltagande av forskare 
från alla medlemsstater och minska hindren 
för forskningssamverkan kring 
rymdprojekt över gränserna. Dessutom 
kommer de uppgifter som erhålls genom 
europeiska satelliter att erbjuda en allt 
större potential för ytterligare utveckling av 
innovativa satellitbaserade tjänster i senare 
led. Detta är en typisk verksamhet för 
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och GMES. sektorn för små och medelstora företag och 
bör stödjas genom forsknings- och 
innovationsåtgärder för att man ska kunna 
dra full nytta av denna möjlighet, och 
särskilt av de avsevärda investeringar som 
gjorts i unionens två flaggskepp Galileo 
och GMES.

Or. en

Ändringsförslag 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning, teknisk utveckling och 
innovation stärker kapaciteten i rymden, 
vilket är av avgörande betydelse för det 
europeiska samhället. Medan Förenta 
staterna spenderar cirka 25 % av sin 
rymdbudget för FoU spenderar unionen 
mindre än 10 %. Rymdforskningen i 
unionen är dessutom uppsplittrad på ett 
fåtal medlemsstaters nationella program.
För att upprätthålla tekniska fördelar och 
konkurrensfördelar krävs åtgärder på 
unionsnivå för att samordna 
rymdforskningen, främja deltagande av 
forskare från alla medlemsstater och 
minska hindren för forskningssamverkan 
kring rymdprojekt över gränserna. Detta 
måste ske i samverkan med Europeiska 
rymdorganisationen, som framgångsrikt 
har förvaltat utvecklingen av industriella 
satelliter och uppdrag i yttre rymden på 
mellanstatlig grund med en del av 
medlemsstaterna sedan 1975. Dessutom 
kommer de uppgifter som erhålls genom 
europeiska satelliter att erbjuda en allt 
större potential för ytterligare utveckling av 
innovativa satellitbaserade tjänster i senare 
led. Detta är en typisk verksamhet för 
sektorn för små och medelstora företag och 

Forskning, teknisk utveckling och 
innovation stärker kapaciteten i rymden, 
vilket är av avgörande betydelse för det 
europeiska samhället. Medan Förenta 
staterna spenderar cirka 25 % av sin 
rymdbudget för FoU spenderar unionen 
mindre än 10 %. Rymdforskningen i 
unionen är dessutom uppsplittrad på ett 
fåtal medlemsstaters nationella program.
För att upprätthålla tekniska fördelar och 
konkurrensfördelar krävs åtgärder på 
unionsnivå för att samordna 
rymdforskningen, främja deltagande av 
forskare från alla medlemsstater och 
minska hindren för forskningssamverkan 
kring rymdprojekt över gränserna. Detta 
måste ske i samverkan med Europeiska 
rymdorganisationen, som framgångsrikt 
har förvaltat utvecklingen av industriella 
satelliter och uppdrag i yttre rymden på 
mellanstatlig grund med en del av 
medlemsstaterna sedan 1975. Dessutom 
kommer de uppgifter som erhålls genom 
europeiska satelliter att erbjuda en allt 
större potential för ytterligare utveckling av 
innovativa satellitbaserade tjänster i senare 
led. Detta är en typisk verksamhet för 
sektorn för små och medelstora företag och 
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bör stödjas genom forsknings- och 
innovationsåtgärder för att man ska kunna 
dra full nytta av denna möjlighet, och 
särskilt av de avsevärda investeringar som 
gjorts i unionens två flaggskepp Galileo 
och GMES.

bör stödjas genom forsknings- och 
innovationsåtgärder för att man ska kunna 
dra full nytta av denna möjlighet, och 
särskilt av de avsevärda investeringar som 
gjorts i unionens två flaggskepp Galileo 
och GMES, men också inom sektorn för 
elektroniska kommunikationer som ska 
bidra till att målen för unionens digitala 
agenda nås, exempelvis genom att 
överbrygga den digitala klyftan, så att 
e-företag kan växa fram över hela Europa 
och utvecklingen av en digital inre 
marknad således stimuleras.

Or. en

Ändringsförslag 1184
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning, teknisk utveckling och 
innovation stärker kapaciteten i rymden, 
vilket är av avgörande betydelse för det 
europeiska samhället. Medan Förenta 
staterna spenderar cirka 25 % av sin 
rymdbudget för FoU spenderar unionen 
mindre än 10 %. Rymdforskningen i 
unionen är dessutom uppsplittrad på ett
fåtal medlemsstaters nationella program.
För att upprätthålla tekniska fördelar och 
konkurrensfördelar krävs åtgärder på 
unionsnivå för att samordna 
rymdforskningen, främja deltagande av 
forskare från alla medlemsstater och 
minska hindren för forskningssamverkan 
kring rymdprojekt över gränserna. Detta 
måste ske i samverkan med Europeiska 
rymdorganisationen, som framgångsrikt 
har förvaltat utvecklingen av industriella 
satelliter och uppdrag i yttre rymden på 
mellanstatlig grund med en del av 
medlemsstaterna sedan 1975. Dessutom 

Forskning, teknisk utveckling och 
innovation stärker kapaciteten i rymden, 
vilket är av avgörande betydelse för det 
europeiska samhället. Medan Förenta 
staterna spenderar cirka 25 % av sin 
rymdbudget för FoU spenderar unionen 
mindre än 10 %. Rymdforskningen i 
unionen sköts dessutom i första hand i
nationella program eller ESA-program hos 
en undergrupp av medlemsstater. För att 
upprätthålla tekniska fördelar och 
konkurrensfördelar krävs åtgärder på 
unionsnivå för att samordna 
rymdforskningen, främja deltagande av 
forskare från alla medlemsstater och 
minska hindren för forskningssamverkan 
kring rymdprojekt över gränserna. Detta 
måste ske i samverkan med Europeiska 
rymdorganisationen, som framgångsrikt 
har förvaltat utvecklingen av industriella 
satelliter och uppdrag i yttre rymden på 
mellanstatlig grund med en del av 
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kommer de uppgifter som erhålls genom 
europeiska satelliter att erbjuda en allt 
större potential för ytterligare utveckling av 
innovativa satellitbaserade tjänster i senare 
led. Detta är en typisk verksamhet för 
sektorn för små och medelstora företag och 
bör stödjas genom forsknings- och 
innovationsåtgärder för att man ska kunna 
dra full nytta av denna möjlighet, och 
särskilt av de avsevärda investeringar som 
gjorts i unionens två flaggskepp Galileo 
och GMES.

medlemsstaterna sedan 1975. Dessutom 
kommer de uppgifter som erhålls genom 
europeiska satelliter att erbjuda en allt 
större potential för ytterligare utveckling av 
innovativa satellitbaserade tjänster i senare 
led. Detta är en typisk verksamhet för 
sektorn för små och medelstora företag och 
bör stödjas genom forsknings- och 
innovationsåtgärder för att man ska kunna 
dra full nytta av denna möjlighet, och 
särskilt av de avsevärda investeringar som 
gjorts i unionens två flaggskepp Galileo 
och GMES.

Or. en

Motivering

Av denna lydelse framgår dagsläget i EU bättre.

Ändringsförslag 1185
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning, teknisk utveckling och 
innovation stärker kapaciteten i rymden, 
vilket är av avgörande betydelse för det 
europeiska samhället. Medan Förenta 
staterna spenderar cirka 25 % av sin 
rymdbudget för FoU spenderar unionen 
mindre än 10 %. Rymdforskningen i 
unionen är dessutom uppsplittrad på ett 
fåtal medlemsstaters nationella program.
För att upprätthålla tekniska fördelar och 
konkurrensfördelar krävs åtgärder på 
unionsnivå för att samordna 
rymdforskningen, främja deltagande av 
forskare från alla medlemsstater och 
minska hindren för forskningssamverkan 
kring rymdprojekt över gränserna. Detta 
måste ske i samverkan med Europeiska 
rymdorganisationen, som framgångsrikt 

Forskning, teknisk utveckling och 
innovation stärker kapaciteten i rymden, 
vilket är av avgörande betydelse för det 
europeiska samhället. Medan Förenta 
staterna spenderar cirka 25 % av sin 
rymdbudget för FoU spenderar unionen 
mindre än 10 %. Rymdforskningen i 
unionen sköts dessutom i 
medlemsstaternas och ESA:s program. För 
att upprätthålla tekniska fördelar och 
konkurrensfördelar krävs åtgärder på 
unionsnivå för att samordna 
rymdforskningen, främja deltagande av 
forskare från alla medlemsstater och 
minska hindren för forskningssamverkan 
kring rymdprojekt över gränserna. Detta 
måste ske i samverkan med Europeiska 
rymdorganisationen, som framgångsrikt 
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har förvaltat utvecklingen av industriella 
satelliter och uppdrag i yttre rymden på 
mellanstatlig grund med en del av 
medlemsstaterna sedan 1975. Dessutom 
kommer de uppgifter som erhålls genom 
europeiska satelliter att erbjuda en allt 
större potential för ytterligare utveckling av 
innovativa satellitbaserade tjänster i senare 
led. Detta är en typisk verksamhet för 
sektorn för små och medelstora företag och 
bör stödjas genom forsknings- och 
innovationsåtgärder för att man ska kunna 
dra full nytta av denna möjlighet, och 
särskilt av de avsevärda investeringar som 
gjorts i unionens två flaggskepp Galileo 
och GMES.

har förvaltat utvecklingen av industriella 
satelliter och uppdrag i yttre rymden på 
mellanstatlig grund med en del av 
medlemsstaterna sedan 1975. Dessutom 
kommer de uppgifter som erhålls genom 
europeiska satelliter att erbjuda en allt 
större potential för ytterligare utveckling av 
innovativa satellitbaserade tjänster i senare 
led. Detta är en typisk verksamhet för 
sektorn för små och medelstora företag och 
bör stödjas genom forsknings- och 
innovationsåtgärder för att man ska kunna 
dra full nytta av denna möjlighet, och 
särskilt av de avsevärda investeringar som 
gjorts i unionens två flaggskepp Galileo 
och GMES.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör hålla fast vid de rymdprogram som redan finns, nämligen hos Europeiska 
rymdorganisationen (ESA), de nationella rymdorganisationerna och medlemsstaternas 
intressenter inom näringslivet.

Ändringsförslag 1186
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet till forskning kring och utveckling 
av rymdrelaterade tillämpningar kommer 
särskilt att ägnas bemötandet av de 
utmaningar som samhället står inför, 
såsom klimatförändringarna, miljön, 
hållbara transportsystem, jordbruk.
Målen med kunskapsdelning och 
driftskompatibel utveckling ska tjäna som 
grund för det stöd som ges inom desa 
områden.

Or. en



PE492.765v01-00 92/164 AM\907546SV.doc

SV

Ändringsförslag 1187
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rymdforskning och innovation inom 
Horisont 2020 ligger i linje med 
prioriteringarna för unionens rymdpolitik 
såsom de även fortsättningsvis definieras 
av unionens rymdråd och Europeiska 
kommissionen25 .

Rymdforskning och innovation inom 
Horisont 2020 ligger i linje med 
prioriteringarna för unionens rymdpolitik 
samt med behoven för de europeiska 
operativa programmen såsom de även 
fortsättningsvis definieras av unionens 
rymdråd och Europeiska kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 1188
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta innebär att man måste bevara och 
utveckla en konkurrenskraftig och driftig 
rymdindustri i kombination med ett 
forskarsamfund för rymdrelaterad 
forskning av världsklass för att behålla 
Europas ledande position och 
icke-beroende ställning inom 
rymdtekniken, främja innovation inom 
rymdsektorn och möjliggöra rymdbaserad 
markbunden innovation, t.ex. genom att 
använda fjärranalys och navigationsdata.

Detta innebär att man måste bevara och 
vidareutveckla en konkurrenskraftig och 
driftig rymdindustri i kombination med ett 
forskarsamfund för rymdrelaterad 
forskning av världsklass för att behålla och 
stärka Europas ledande position genom att 
trygga försörjningen med nödvändig 
teknik, med tillräcklig grad av mogenhet 
och oberoende samt på 
konkurrenskraftiga villkor, jämte att 
behålla och stärka Europas icke-beroende 
ställning inom strategiska undersektorer 
såsom tillgången till rymdteknik eller 
kritisk teknik, främja innovation inom 
rymdsektorn och möjliggöra rymdbaserad 
markbunden innovation, t.ex. genom att 
använda fjärranalys och navigationsdata.
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Or. en

Motivering

Om inte efterfrågan på den strategiska teknik som behövs för att genomföra operativa 
program kan tillgodoses i Europa kommer den att tillgodoses på annat håll. Detta kommer att 
få konsekvenser för våra möjligheter att oberoende utveckla sådan teknik och dessutom för 
sysselsättningen och tillväxten.

Ändringsförslag 1189
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta innebär att man måste bevara och 
utveckla en konkurrenskraftig och driftig 
rymdindustri i kombination med ett 
forskarsamfund för rymdrelaterad 
forskning av världsklass för att behålla 
Europas ledande position och 
icke-beroende ställning inom 
rymdtekniken, främja innovation inom 
rymdsektorn och möjliggöra rymdbaserad 
markbunden innovation, t.ex. genom att 
använda fjärranalys och navigationsdata.

Detta innebär att man måste bevara och 
utveckla ett forskarsamfund för 
rymdrelaterad forskning av världsklass för 
att behålla Europas ledande position och 
icke-beroende ställning inom 
rymdtekniken, stödja en 
konkurrenskraftig, ren och driftig 
rymdindustri, främja innovation inom 
rymdsektorn och möjliggöra rymdbaserad 
markbunden innovation, t.ex. genom att 
använda fjärranalys och navigationsdata.

Or. en

Ändringsförslag 1190
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta innebär att man måste bevara och 
utveckla en konkurrenskraftig och driftig 
rymdindustri i kombination med ett 
forskarsamfund för rymdrelaterad 
forskning av världsklass för att behålla 

Detta innebär att man måste bevara och 
utveckla en konkurrenskraftig, ren och 
driftig rymdindustri i kombination med ett 
forskarsamfund för rymdrelaterad 
forskning av världsklass för att behålla 
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Europas ledande position och 
icke-beroende ställning inom 
rymdtekniken, främja innovation inom 
rymdsektorn och möjliggöra rymdbaserad 
markbunden innovation, t.ex. genom att 
använda fjärranalys och navigationsdata.

Europas ledande position och 
icke-beroende ställning inom 
rymdtekniken, inklusive rena lösningar, 
främja innovation inom rymdsektorn och 
möjliggöra rymdbaserad markbunden 
innovation, t.ex. genom att använda 
fjärranalys och navigationsdata.

Or. en

Motivering

Man måste främja behovet av rena lösningar i utvecklingen av en verkligt konkurrenskraftig 
och driftig rymdindustri

Ändringsförslag 1191
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta innebär att man måste bevara och 
utveckla en konkurrenskraftig och driftig 
rymdindustri i kombination med ett 
forskarsamfund för rymdrelaterad 
forskning av världsklass för att behålla 
Europas ledande position och 
icke-beroende ställning inom 
rymdtekniken, främja innovation inom 
rymdsektorn och möjliggöra rymdbaserad 
markbunden innovation, t.ex. genom att 
använda fjärranalys och navigationsdata.

Detta innebär att man måste bevara och 
utveckla en konkurrenskraftig, hållbar och 
driftig rymdindustri i kombination med ett 
forskarsamfund för rymdrelaterad 
forskning av världsklass för att behålla 
Europas ledande position och 
icke-beroende ställning inom 
rymdtekniken, främja innovation inom 
rymdsektorn och möjliggöra rymdbaserad 
markbunden innovation, t.ex. genom att 
använda fjärranalys och navigationsdata.

Or. en

Motivering

Riktar uppmärksamhet mot de miljöförbättringar som behövs i rymdsektorn.

Ändringsförslag 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att utveckla avancerad rymdteknik 
och driftsprinciper från idé till 
demonstration i rymden, inklusive 
navigering och fjärranalys samt skydd av 
rymdresurser mot hot såsom skräp och 
soleruption. För att utveckla och tillämpa 
avancerad rymdteknik krävs kontinuerlig 
utbildning av välutbildade ingenjörer och 
forskare.

Syftet är att utveckla avancerad och 
möjliggörande rymdteknik och 
driftsprinciper från idé till demonstration i 
rymden. Hit hör teknik för skydd av 
rymdresurser mot hot såsom skräp och 
soleruption, jämte satellitteknik för 
telekommunikationer, navigering och 
fjärranalysuppdrag. För att utveckla och 
tillämpa avancerad rymdteknik krävs 
kontinuerlig utbildning av välutbildade 
ingenjörer och forskare liksom också 
starka kopplingar mellan dessa och dem 
som använder rymdtillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att utveckla avancerad rymdteknik 
och driftsprinciper från idé till 
demonstration i rymden, inklusive 
navigering och fjärranalys samt skydd av 
rymdresurser mot hot såsom skräp och 
soleruption. För att utveckla och tillämpa 
avancerad rymdteknik krävs kontinuerlig 
utbildning av välutbildade ingenjörer och 
forskare.

Syftet är att utveckla avancerad rymdteknik 
och driftsprinciper från idé till 
demonstration i rymden, inklusive 
navigering, elektroniska kommunikationer
och fjärranalys samt skydd av rymdresurser 
mot hot såsom skräp och soleruption. För 
att utveckla och tillämpa avancerad 
rymdteknik krävs kontinuerlig utbildning 
av välutbildade ingenjörer och forskare.

Or. en

Ändringsförslag 1194
Gaston Franco
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att utveckla avancerad rymdteknik 
och driftsprinciper från idé till 
demonstration i rymden, inklusive 
navigering och fjärranalys samt skydd av 
rymdresurser mot hot såsom skräp och 
soleruption. För att utveckla och tillämpa 
avancerad rymdteknik krävs kontinuerlig 
utbildning av välutbildade ingenjörer och 
forskare.

Syftet är att utveckla avancerad rymdteknik 
och driftsprinciper från idé till 
demonstration i rymden, inklusive
navigering, telekommunikationer och 
fjärranalys samt skydd av rymdresurser 
mot hot såsom skräp och soleruption. För 
att utveckla och tillämpa avancerad 
rymdteknik krävs kontinuerlig utbildning 
av välutbildade ingenjörer och forskare.

Or. fr

Ändringsförslag 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett avsevärt ökat utnyttjande av data från 
europeiska satelliter kan åstadkommas om 
en samordnad ansträngning görs för att 
samordna och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av 
rymddata. Innovationer inom hantering och 
spridning av data kan också säkerställa en 
högre avkastning på investeringar i 
rymdinfrastruktur, samt bidra till att ta itu 
med samhällsutmaningar, i synnerhet om 
de samordnas i en global insats som t.ex. 
genom det globala systemet av 
jordobservationssystem, det europeiska 
systemet för satellitnavigering Galileo eller 
IPCC för klimatförändringsfrågor.

Ett avsevärt ökat utnyttjande av data från 
europeiska satelliter kan åstadkommas om 
en samordnad ansträngning görs för att 
samordna och organisera bearbetning, 
arkivering, validering och standardisering 
av samt hållbar tillgänglighet för
rymddata och för att stödja utvecklingen 
av nya informationsprodukter och 
informationstjänster som härrör från 
dessa data. Innovationer inom hantering 
och spridning av data kan också säkerställa 
en högre avkastning på investeringar i 
rymdinfrastruktur, samt bidra till att ta itu 
med samhällsutmaningar, i synnerhet om 
de samordnas i en global insats som t.ex. 
genom det globala systemet av 
jordobservationssystem (GEOSS), särskilt 
genom att fullt utnyttja 
GMES-programmet som är Europas 
största bidrag till det, det europeiska 
systemet för satellitnavigering Galileo eller 
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IPCC för klimatförändringsfrågor. Stöd 
kommer att ges till ett snabbt införande av 
dessa innovationer. Hit hör också att data 
ska användas för ytterligare vetenskapliga 
undersökningar.

Or. en

Ändringsförslag 1196
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett avsevärt ökat utnyttjande av data från 
europeiska satelliter kan åstadkommas om 
en samordnad ansträngning görs för att 
samordna och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av 
rymddata. Innovationer inom hantering och 
spridning av data kan också säkerställa en 
högre avkastning på investeringar i 
rymdinfrastruktur, samt bidra till att ta itu 
med samhällsutmaningar, i synnerhet om 
de samordnas i en global insats som t.ex. 
genom det globala systemet av 
jordobservationssystem, det europeiska 
systemet för satellitnavigering Galileo eller 
IPCC för klimatförändringsfrågor.

Ett avsevärt ökat utnyttjande av data från 
europeiska satelliter kan åstadkommas om 
en samordnad ansträngning görs för att 
samordna och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av 
rymddata. Innovationer inom hantering och 
spridning av samt driftskompatibiliteten 
för data, framför allt främjande av fri 
tillgång till och fritt utbyte av 
geovetenskapliga data och metadata kan 
också säkerställa en högre avkastning på 
investeringar i rymdinfrastruktur, samt 
bidra till att ta itu med samhällsutmaningar, 
i synnerhet om de samordnas i en global 
insats som t.ex. genom det globala 
systemet av jordobservationssystem, det 
europeiska systemet för satellitnavigering 
Galileo eller IPCC för 
klimatförändringsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 1197
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3 – led c – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett avsevärt ökat utnyttjande av data från 
europeiska satelliter kan åstadkommas om 
en samordnad ansträngning görs för att 
samordna och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av 
rymddata. Innovationer inom hantering och 
spridning av data kan också säkerställa en 
högre avkastning på investeringar i 
rymdinfrastruktur, samt bidra till att ta itu 
med samhällsutmaningar, i synnerhet om 
de samordnas i en global insats som t.ex. 
genom det globala systemet av 
jordobservationssystem, det europeiska 
systemet för satellitnavigering Galileo eller 
IPCC för klimatförändringsfrågor.

Ett avsevärt ökat utnyttjande av data från 
europeiska satelliter kan åstadkommas om 
en samordnad ansträngning görs för att 
samordna och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av 
rymddata. Innovationer inom hantering och 
spridning av data kan också säkerställa en 
högre avkastning på investeringar i 
rymdinfrastruktur, samt bidra till att ta itu 
med samhällsutmaningar, i synnerhet om 
de samordnas i en global insats som t.ex. 
genom det globala systemet av 
jordobservationssystem och EU:s bidrag 
till GMES, det europeiska systemet för 
satellitnavigering Galileo eller IPCC för 
klimatförändringsfrågor.

Or. en

Motivering

För att vara mer uttrycklig när det gäller kopplingen mellan Horisont 2020 och 
EU:s rymdrelaterade flaggskeppsprogram, särskilt GMES, samt kopplingen mellan GMES 
och det globala systemet av jordobservationssystem.

Ändringsförslag 1198
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett avsevärt ökat utnyttjande av data från 
europeiska satelliter kan åstadkommas om 
en samordnad ansträngning görs för att 
samordna och organisera bearbetning,
validering och standardisering av 
rymddata. Innovationer inom hantering och 
spridning av data kan också säkerställa en 
högre avkastning på investeringar i 
rymdinfrastruktur, samt bidra till att ta itu 
med samhällsutmaningar, i synnerhet om 

Ett avsevärt ökat utnyttjande av data från 
europeiska satelliter kan åstadkommas om 
en samordnad ansträngning görs för att 
samordna och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av 
rymddata. Innovationer inom hantering och 
spridning av data kan också säkerställa en 
högre avkastning på investeringar i 
rymdinfrastruktur, samt bidra till att ta itu 
med samhällsutmaningar, i synnerhet om 
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de samordnas i en global insats som t.ex. 
genom det globala systemet av 
jordobservationssystem, det europeiska 
systemet för satellitnavigering Galileo eller 
IPCC för klimatförändringsfrågor.

de samordnas i en global insats som t.ex. 
genom det globala systemet av 
jordobservationssystem, det europeiska 
programmet GMES, det europeiska
systemet för satellitnavigering Galileo eller 
IPCC för klimatförändringsfrågor.

Or. en

Motivering

Det europeiska programmet GMES är det europeiska referensredskapet för det globala 
systemet av jordobservationssystem och bör därför vederbörligen omnämnas.

Ändringsförslag 1199
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett avsevärt ökat utnyttjande av data från 
europeiska satelliter kan åstadkommas om 
en samordnad ansträngning görs för att 
samordna och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av 
rymddata. Innovationer inom hantering och 
spridning av data kan också säkerställa en 
högre avkastning på investeringar i 
rymdinfrastruktur, samt bidra till att ta itu 
med samhällsutmaningar, i synnerhet om 
de samordnas i en global insats som t.ex. 
genom det globala systemet av 
jordobservationssystem, det europeiska 
systemet för satellitnavigering Galileo eller 
IPCC för klimatförändringsfrågor.

Ett avsevärt ökat utnyttjande av data från 
europeiska satelliter kan åstadkommas om 
en samordnad ansträngning görs för att 
samordna och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av 
rymddata. Innovationer inom hantering och 
spridning av data kan också säkerställa en 
högre avkastning på investeringar i 
rymdinfrastruktur, samt bidra till att ta itu 
med samhällsutmaningar, i synnerhet om 
de samordnas i en global insats som t.ex. 
genom det globala systemet av 
jordobservationssystem, det europeiska 
systemet för satellitnavigering Galileo eller 
IPCC för klimatförändrings- och 
havsövervakningsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 1200
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3 – led c – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd kommer att ges till utvecklingen av 
ett heltäckande och varaktigt globalt 
system för miljöövervakning och 
miljöinformation, bland annat genom att 
stödja samarbetet mellan dem som 
utvecklar klimatmodeller och dem som 
sköter miljöobservationer och 
datahantering. Medlemsstaterna måste 
ofrånkomligen tas med i detta samarbete 
eftersom det ofta är de nationella 
myndigheterna som är ägare till data.

Or. en

Ändringsförslag 1201
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Trygga avkastningen på 
investeringarna i Galileo och Egnos och 
stödja Europas ledande ställning inom 
området tillämpningar.
De europeiska satellitnavigeringssystemen 
Egnos och Galileo är strategiska 
investeringar för Europa. För att målet 
om att sprida den nytta som dessa system 
för med sig för samhälle och ekonomi ska 
uppnås måste det utvecklas innovativa 
tillämpningar. De viktigaste områdena 
därvid är jordbruk, lantmäteri och 
tidmätning. Europa måste ta industriellt 
ledarskap inom dessa områden för att 
kunna låta små och medelstora företag, 
tillsammans med berörda parter inom 
forskning och innovation, medverka 
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alltifrån första början i projektet Galileo.

Or. it

Ändringsförslag 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Trygga avkastningen på 
investeringarna i Galileo och Egnos samt 
Europas ledande ställning inom området 
nedströmstillämpningar.
De europeiska satellitnavigeringssystemen 
Egnos och Galileo är strategiska 
investeringar för Europa och det behöver 
utvecklas innovativa 
nedströmstillämpningar för att de ska bli 
till nytta för samhälle och ekonomi.
Professionella tillämpningar såsom vid 
precisionsjordbruk, lantmäteri, 
tidmätning och synkronisering måste dra 
nytta av de hävstångseffekter som Egnos 
och Galileo för med sig, tillsammans med 
jordobservationstjänster, för att trygga 
Europas industriella ledarskap.

Or. en

Ändringsförslag 1203
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.3a. Möjliggöra maximal avkastning på 
investeringarna i den europeiska 
rymdinfrastrukturen
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Exploatering av befintlig europeisk 
rymdinfrastruktur bör stimuleras genom 
att utveckling av innovativa produkter och 
tjänster baserade på fjärranalys och 
positionsbestämning och rymdbaserade 
telekommunikationer främjas. Detta 
behov av att främja innovativa produkter 
och tjänster och således också behovet av 
att ekonomiskt stödja initiativ inom 
forskning, utveckling och innovation 
gäller uppenbarligen också programmen 
Egnos och Galileo eftersom investeringar 
i dem skapar förutsättningar för att 
produkterna och tjänsterna som 
programmen ger upphov till blir till 
avsevärd nytta för samhälle och ekonomi.
Beträffande de rymdrelaterade anslagen 
som föreslås i programmet Horisont 2020 
kan ett intervall på mellan 15 och 20 % 
anses adekvat motsvara den potential som 
skulle frigöras tack vare investeringar i 
forskning, utveckling och innovation 
inriktade på dessa system. GNSS-system 
ger möjligheter till nya tillämpningar 
inom transporter och många andra 
verksamhetsområden, särskilt till följd av 
exaktheten i data från det atomur som 
satellitkonstellationen ska utrustas med. 
Bland dessa områden märks energi, 
jordbruk, meteorologi, finansiella 
transaktioner, försäkringsverksamhet 
m.fl.

Or. en

Ändringsförslag 1204
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett instrument för lån (nedan kallat 
låneinstrument) och ett instrument för eget 
kapital (nedan kallat egetkapitalinstrument) 

(Berör inte den svenska versionen).
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kommer att hjälpa till att få bukt med dessa 
problem genom att förbättra finansieringen 
och riskprofilerna för den FoI-verksamhet 
som berörs. Detta kommer i sin tur att 
underlätta tillträdet för företag och andra 
stödmottagare till lån, garantier och andra 
former av riskkapital, främja investeringar 
i ett tidigt skede och utvecklingen av nya 
riskkapitalfonder, förbättra 
kunskapsöverföring och marknaden för 
immateriell äganderätt, locka medel till 
riskkapitalmarknaden, och, överlag, hjälpa 
till att främja övergången från utformning, 
utveckling och demonstration av nya 
produkter och tjänster till 
kommersialiseringen av dem.

Or. it

(En språklig rättelse i den italienska versionen.)

Motivering

Det är både möjligt och lämpligt att översätta det engelska begreppet”equity” till italienska.

Ändringsförslag 1205
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom saknar bankerna vanligtvis 
möjlighet att värdera tillgångar i kunskap, 
t.ex. immateriell egendom, och är därför 
ofta ovilliga att investera i 
kunskapsbaserade företag. Följden blir att 
många etablerade innovativa företag – både 
stora och små – inte kan få lån till riskfylld 
FoI-verksamhet.

Dessutom saknar bankerna vanligtvis 
möjlighet att värdera tillgångar i kunskap, 
t.ex. immateriell egendom, och är därför 
ofta ovilliga att investera i 
kunskapsbaserade företag. Följden blir att 
många etablerade innovativa företag – både 
stora och små – inte kan få lån till riskfylld 
FoI-verksamhet. Europeiska 
investeringsbanken, som förvaltar 
låneinstrumentet på kommissionens 
vägnar, kan komma att få ett begränsat 
uppdrag att låna ut till projekt med hög 
teknisk risk och inte bara erbjuda lån 
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under marknadsränta till projekt med låg 
teknisk risk. Detta uppdrag kommer 
emellertid att kringgärdas av strikta 
kriterier för portföljförvaltning och 
projektriskhantering och lämpliga 
kriterier för förhållandet mellan risk och 
avkastning och adekvat tillsyn. På 
energiområdet kan låneinstrumentet 
kapitalförsörja projekt med en i 
genomsnitt högre teknisk risk än de som 
finansieras med 
finansieringsinstrumentet för riskdelning 
inom det sjunde ramprogrammet, varvid 
strikta kriterier för portföljförvaltning och 
projektriskhantering ska gälla.

Or. en

Ändringsförslag 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.2 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Låne- och egetkapitalinstrumenten, som 
stöds av en uppsättning kompletterande 
åtgärder, kommer att stödja genomförandet 
av de politiska målen i Horisont 2020. De 
kommer för detta ändamål att användas för 
att befästa och höja kvaliteten på Europas 
vetenskapliga bas, främja forskning och 
innovation med en företagsdriven 
dagordning, och för att ta itu med 
samhällsutmaningar, med fokus på 
verksamheter såsom utprovning, 
demonstration, provningsanläggningar och 
marknadslansering.

Låne- och egetkapitalinstrumenten, som 
stöds av en uppsättning kompletterande 
åtgärder, förvaltade av Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska 
investeringsfonden, kommer att stödja 
genomförandet av de politiska målen i 
Horisont 2020. De kommer för detta 
ändamål att användas för att befästa och 
höja kvaliteten på Europas vetenskapliga 
bas, främja forskning och innovation med 
en företagsdriven dagordning, och för att ta 
itu med samhällsutmaningar, med fokus på 
verksamheter såsom utprovning, 
demonstration, provningsanläggningar och 
marknadslansering. Av omsorg om kritisk 
massa och ett synsätt som inriktar sig på
hela innovationskedjan kommer de att 
inrikta sig företrädesvis på verksamhet 
som härrör från andra åtgärder som 
finansieras via Horisont 2020, bland 
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annat det nya särskilda instrumentet för 
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.2 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Låne- och egetkapitalinstrumenten, som 
stöds av en uppsättning kompletterande 
åtgärder, kommer att stödja genomförandet 
av de politiska målen i Horisont 2020. De 
kommer för detta ändamål att användas för 
att befästa och höja kvaliteten på Europas 
vetenskapliga bas, främja forskning och 
innovation med en företagsdriven 
dagordning, och för att ta itu med 
samhällsutmaningar, med fokus på 
verksamheter såsom utprovning, 
demonstration, provningsanläggningar och 
marknadslansering.

Låne- och egetkapitalinstrumenten, som 
stöds av en uppsättning kompletterande 
åtgärder, kommer att stödja genomförandet 
av de politiska målen i Horisont 2020. De 
kommer för detta ändamål att användas för 
att befästa och höja kvaliteten på Europas 
vetenskapliga bas, främja forskning och 
innovation med en företagsdriven 
dagordning, och för att ta itu med 
samhällsutmaningar, med fokus på 
verksamheter såsom utprovning, 
demonstration, provningsanläggningar och 
marknadslansering. Särskilda stödåtgärder 
som information till och coaching för små 
och medelstora företag bör 
tillhandahållas. Regionala myndigheter, 
sammanslutningar för små och 
medelstora företag, handelskamrar och 
finansiella intermediärer bör medverka 
med att programplanera och genomföra 
dessa verksamheter

Or. en

Ändringsförslag 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.2 – stycke 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kommer de att hjälpa 
medlemsstaterna att hantera FoI-målen 
inom andra program och politikområden, 
t.ex. den gemensamma jordbrukspolitiken, 
klimatarbetet (övergång till en ekonomi 
med låga koldioxidutsläpp och anpassning 
till klimatförändringar) och den 
gemensamma fiskeripolitiken.
Komplementaritet med nationella och 
regionala finansieringsinstrument kommer 
att utvecklas i samband med den 
gemensamma strategiska ramen för 
sammanhållningspolitiken, där en ökad roll 
för finansieringsinstrumenten ingår.

Dessutom kommer de att hjälpa 
medlemsstaterna att hantera FoI-målen 
inom andra program och politikområden, 
t.ex. den gemensamma jordbrukspolitiken, 
klimatarbetet (övergång till en ekonomi 
med låga utsläpp och anpassning till 
klimatförändringar) och den gemensamma 
fiskeripolitiken. Komplementaritet med 
nationella och regionala
finansieringsinstrument kommer att 
utvecklas i samband med den 
gemensamma strategiska ramen för 
sammanhållningspolitiken, där en ökad roll 
för finansieringsinstrumenten ingår.

Or. en

Ändringsförslag 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.2 – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kommer de att hjälpa 
medlemsstaterna att hantera FoI-målen 
inom andra program och politikområden, 
t.ex. den gemensamma jordbrukspolitiken, 
klimatarbetet (övergång till en ekonomi 
med låga koldioxidutsläpp och anpassning 
till klimatförändringar) och den 
gemensamma fiskeripolitiken.
Komplementaritet med nationella och 
regionala finansieringsinstrument kommer 
att utvecklas i samband med den 
gemensamma strategiska ramen för 
sammanhållningspolitiken, där en ökad roll 
för finansieringsinstrumenten ingår.

Dessutom kommer de att hjälpa 
medlemsstaterna att hantera FoI-målen 
inom andra program och politikområden, 
t.ex. den gemensamma jordbrukspolitiken, 
klimatarbetet (övergång till en ekonomi 
med låga koldioxidutsläpp och anpassning 
till klimatförändringar), den gemensamma 
fiskeripolitiken, 
sammanhållningspolitiken och 
programmet för de små och medelstora 
företagens konkurrenskraft.
Komplementaritet med nationella och 
regionala finansieringsinstrument kommer 
att utvecklas i samband med den 
gemensamma strategiska ramen för 
sammanhållningspolitiken, där en ökad roll 
för finansieringsinstrumenten ingår.
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Or. en

Ändringsförslag 1210
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.2 – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egetkapitalinstrumentet och 
låneinstrumentets del för små och 
medelstora företag kommer att genomföras 
som en del av två av EU:s 
finansieringsinstrument för bidrag med 
eget kapital och lån för att stödja de små 
och medelstora företagens FoI och tillväxt, 
i kombination med egetkapitalinstrumentet 
och låneinstrumentet inom programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag.

Egetkapitalinstrumentet och 
låneinstrumentets del för små och 
medelstora företag kommer att genomföras 
som en del av två av EU:s 
finansieringsinstrument för bidrag med 
eget kapital och lån för att stödja de små 
och medelstora företagens FoI och tillväxt, 
i kombination med egetkapitalinstrumentet 
och låneinstrumentet inom programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag. Minst en tredjedel av 
budgeten för EU:s finansiella instrument 
inom Horisont 2020 kommer att inriktas 
på de små och medelstora företagen via 
kapitalinstrumentet och låneinstrumentets 
del för små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 1211
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att förbättra tillgången till 
finansiering med lån – lån, garantier, 
motgarantier och andra former av låne- och 
riskfinansiering – för offentliga och privata 
enheter och offentlig-privata partnerskap 
som ägnar sig åt verksamhet inom 

Målet är att förbättra tillgången till 
finansiering med lån – lån, garantier, 
motgarantier och andra former av låne- och 
riskfinansiering – för offentliga och privata 
enheter och offentlig-privata partnerskap 
som ägnar sig åt verksamhet inom 
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forskning och innovation som kräver 
riskabla investeringar för att bära frukt.
Fokus ska ligga på att stödja forskning och 
innovation med hög potential för 
spetskompetens.

forskning och innovation som kräver 
riskabla investeringar för att bära frukt.
Fokus ska ligga på att stödja forskning och 
innovation med hög potential för 
spetskompetens. Av omsorg om kritisk 
massa och ett synsätt som inriktar sig på 
hela innovationskedjan kommer de att 
inrikta sig företrädesvis på verksamhet 
som härrör från andra åtgärder som 
finansieras via Horisont 2020, bland 
annat stöd till fas 3 inom det nya särskilda 
instrumentet för små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att förbättra tillgången till 
finansiering med lån – lån, garantier, 
motgarantier och andra former av låne- och 
riskfinansiering – för offentliga och privata 
enheter och offentlig-privata partnerskap 
som ägnar sig åt verksamhet inom 
forskning och innovation som kräver 
riskabla investeringar för att bära frukt.
Fokus ska ligga på att stödja forskning och 
innovation med hög potential för 
spetskompetens.

Målet är att förbättra tillgången till 
finansiering med lån – lån, garantier, 
motgarantier och andra former av låne- och 
riskfinansiering – för offentliga och privata 
enheter och offentlig-privata partnerskap 
som ägnar sig åt verksamhet inom 
forskning och innovation som kräver 
riskabla investeringar för att bära frukt.
Fokus ska ligga på att stödja forskning och 
innovation med hög potential för 
spetskompetens. Av omsorg om kritisk 
massa och ett synsätt som inriktar sig på 
hela innovationskedjan kommer de att 
inrikta sig företrädesvis på verksamhet 
som härrör från andra åtgärder som 
finansieras via Horisont 2020, bland 
annat stöd till fas 3 inom det nya särskilda 
instrumentet för små och medelstora 
företag.

Or. en
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Ändringsförslag 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att förbättra tillgången till 
finansiering med lån – lån, garantier, 
motgarantier och andra former av låne- och 
riskfinansiering – för offentliga och privata 
enheter och offentlig-privata partnerskap 
som ägnar sig åt verksamhet inom 
forskning och innovation som kräver 
riskabla investeringar för att bära frukt.
Fokus ska ligga på att stödja forskning och 
innovation med hög potential för 
spetskompetens.

Målet är att förbättra tillgången till 
finansiering med lån – lån, garantier, 
motgarantier och andra former av låne- och 
riskfinansiering – för offentliga och privata 
enheter och offentlig-privata partnerskap 
som ägnar sig åt verksamhet inom 
forskning och innovation som kräver 
riskabla investeringar för att bära frukt.
Fokus ska ligga på att stödja forskning och 
innovation med hög potential för 
spetskompetens. Fokus ska ligga mera på 
den risk som är anknuten till projektet än 
på den risk som är anknuten till företaget, 
framför allt för små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 1214
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att förbättra tillgången till 
finansiering med lån – lån, garantier, 
motgarantier och andra former av låne- och 
riskfinansiering – för offentliga och privata 
enheter och offentlig-privata partnerskap 
som ägnar sig åt verksamhet inom 
forskning och innovation som kräver 
riskabla investeringar för att bära frukt.
Fokus ska ligga på att stödja forskning och 
innovation med hög potential för 

Målet är att förbättra tillgången till 
finansiering med lån – lån, garantier, 
motgarantier och andra former av låne- och 
riskfinansiering – för offentliga och privata 
enheter och offentlig-privata partnerskap 
som ägnar sig åt verksamhet inom 
forskning och innovation som kräver 
riskabla investeringar för att bära frukt.
Fokus ska ligga på att stödja forskning och 
innovation med hög potential för 
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spetskompetens. spetskompetens, också i de fall där en 
högre risk föreligger.

Or. en

Motivering

Viktigt att stödja särskilt innovation med hög risk/hög vinst, som ofta leder till mer radikal, 
omstörtande innovation, men som traditionella finansiella intermediärer tvekar att finansiera.

Ändringsförslag 1215
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2.3 – led a – stycke 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Efterfrågestyrd – att tillhandahålla lån 
och garantier enligt först-till-kvarn-
principen, med särskilt stöd till mottagare 
som små och medelstora företag och 
medelstora marknadsnoterade företag.
Denna del ska svara mot den stabila och 
kontinuerliga tillväxt som kan konstateras 
av volymen av utlåning genom 
finansieringsinstrumentet för riskdelning, 
som är efterfrågestyrd. Under delen för 
små och medelstora företag ska verksamhet 
stödjas som syftar till att förbättra 
tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag och andra enheter som 
är FoU- och/eller innovationsdrivna.

(1) Efterfrågestyrd – att tillhandahålla lån 
och garantier enligt först-till-kvarn-
principen, med särskilt stöd till mottagare 
som små och medelstora företag och 
medelstora marknadsnoterade företag.
Denna del ska svara mot den stabila och 
kontinuerliga tillväxt som kan konstateras 
av volymen av utlåning genom 
finansieringsinstrumentet för riskdelning, 
som är efterfrågestyrd. Under delen för 
små och medelstora företag ska verksamhet 
stödjas som syftar till att förbättra 
tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag och andra enheter som 
är FoU- och/eller innovationsdrivna, såsom 
finansiering med stöd av immateriella 
rättigheter eller med immateriella 
tillgångar som säkerhet.

Or. en

Motivering

Nystartare och avknoppade företag har ofta svårt att förse bankerna med säkerhet eller 
uppgifter om sin tidigare utveckling. Det är därför framför allt dessa aktörer, som har det 
särskilt svårt att ordna sin kapitalförsörjning, som kan dra nytta av innovativa 
finansieringslösningar.
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Ändringsförslag 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 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 utsläpp 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 1217
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Bilaga I – section 1 – punkt 2 – led 2.3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FEST kommer att arbeta inom alla 
tre prioriteringar av Horisont 2020.
FEST:s budget kommer att fördelas 
utöver alla tre prioriteringar i proportion 
till hur de totala budgetanslagen för 
Horisont 2020 fördelas utöver de tre 
prioriteringarna.
En FEST-styrelse bestående av forskare 
och ingenjörer med högsta renommé och 
lämplig sakkunskap, som personligen 
garanterar en mångfald av 
forskningsområden och åtgärder, ska 
tillhandahålla synpunkter och råd till 
kommissionen om den övergripande 
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vetenskapliga strategin för verksamheten i 
FEST, fastställandet av 
arbetsprogrammet och kriterierna för 
ansökningsomgångarna, såväl som 
definitionen av de särskilda ämnena för 
”FEST Proactive” och ”FEST 
Flagships”.
Alla FEST-projekt kommer att utvärderas 
uteslutande enligt strikta kriterier om 
vetenskaplig och teknisk spetskompetens 
och, inom andra och tredje pelaren, 
innovationspotential (påverkan).

Or. en

Ändringsförslag 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.3 – led b – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egetkapitalinstrumentet kommer att 
inriktas på riskkapitalfonder för nystartade
företag som tillhandahåller riskkapital och 
sekundärt eget kapital (inklusive 
mezzaninkapital) till portföljbolag.
Instrumentet kommer också att ha 
möjlighet att göra investeringar för 
expansion och tillväxt tillsammans med 
egetkapitalinstrumentet för tillväxt inom 
ramen för programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag, för att säkerställa ett kontinuerligt 
flöde av stöd under start och utveckling av 
företag.

Egetkapitalinstrumentet kommer att 
inriktas på riskkapitalfonder för nystartade 
företag som tillhandahåller riskkapital och 
sekundärt eget kapital (inklusive 
mezzaninkapital) till nystartade
portföljbolag. Instrumentet kommer också 
att ha möjlighet att göra investeringar för 
expansion och tillväxt tillsammans med 
egetkapitalinstrumentet för tillväxt inom 
ramen för programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag, för att säkerställa ett kontinuerligt 
flöde av stöd under start och utveckling av 
företag.

Or. en

Motivering

Större riskkapitalfonder tillhandahåller avsevärda investeringar till nystartade företag. Fokus 
bör ligga på bolagen och inte på fonderna. Detta kompletterar programmet för små och 
medelstora företags konkurrenskraft, där riskkapitalfonder investerar i bolag som befinner 
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sig i expansions- och tillväxtfasen. Investeringar i nystartade bolag, bolag i expansionsfasen 
och bolag i tillväxtfasen kan komma från en och samma fond.

Ändringsförslag 1219
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.3 – led b – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egetkapitalinstrumentet kommer att 
inriktas på riskkapitalfonder för nystartade 
företag som tillhandahåller riskkapital och 
sekundärt eget kapital (inklusive 
mezzaninkapital) till portföljbolag.
Instrumentet kommer också att ha 
möjlighet att göra investeringar för 
expansion och tillväxt tillsammans med 
egetkapitalinstrumentet för tillväxt inom 
ramen för programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag, för att säkerställa ett kontinuerligt 
flöde av stöd under start och utveckling av 
företag.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

(En språklig rättelse i den italienska versionen.)

Motivering

Det är både möjligt och lämpligt att översätta det engelska begreppet”equity” till italienska.

Ändringsförslag 1220
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.3 – led b – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öronmärkning får tillämpas för att 
underlätta att uppnå specifika politiska

Öronmärkning ska tillämpas för att 
underlätta uppnåendet av specifika 
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mål, och bygger på de positiva 
erfarenheterna av ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation med 
öronmärkning för miljöinnovation.

politiska mål, och bygger på de positiva 
erfarenheterna av ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation med 
öronmärkning för miljöinnovation, framför 
allt uppnåendet av mål med anknytning 
till de samhällsutmaningar som 
identifierats. Framför allt ska minst en 
tredjedel av budgeten öronmärkas för 
projekt med anknytning till förnybar 
energi och effektiv slutanvändning av 
energi.

Or. en

Ändringsförslag 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.3 – led b – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Startdelen, för stöd under sådd- och 
inledningsfaserna, ska möjliggöra 
aktieinvestering i bland annat
organisationer för kunskapsöverföring, 
såddkapitalfonder, gränsöverskridande 
såddkapitalfonder, verktyg för 
saminvestering med affärsänglar, 
immateriella tillgångar, plattformar för 
utbyte och handel med immateriella 
rättigheter och riskkapitalfonder för 
nystartade företag.

Startdelen, för stöd under sådd- och 
inledningsfaserna, ska möjliggöra 
aktieinvestering i bland annat 
organisationer för kunskapsöverföring, 
såddkapitalfonder, gränsöverskridande 
sådd- och startkapitalfonder, verktyg för 
saminvestering med affärsänglar, 
immateriella tillgångar, plattformar för 
utbyte och handel med immateriella 
rättigheter och riskkapitalfonder för 
nystartade företag samt ”funds-of-funds” 
för startkapital, som fungerar över 
gränserna, eventuellt i samverkan med 
kapitalinstrument för tillväxt i 
programmet för företagens och de små 
och medelstora företagens 
konkurrenskraft.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget avser precisera och komplettera uppgifterna om vilka slags investeringar 
som får göras av egetkapitalinstrumentet för att förbättra den gränsöverskridande och 
multinationella finansieringen. Egetkapitalinstrumentet bör inte bara kunna stödja 
gränsöverskridande såddkapitalfonder utan också startkapitalfonder som verkar utanför sina 
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gränser och i dag stöter på samma svårigheter när det gäller att bli internationella.

Ändringsförslag 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.3 – led b – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillväxtdelen ska göra investeringar för 
expansion och tillväxt tillsammans med 
egetkapitalinstrumentet för tillväxt inom 
ramen för programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag, inbegripet ”funds-of-funds” som 
fungerar över gränserna och investerar i 
riskkapitalfonder, varav de flesta kommer 
att ha en tematisk inriktning som stöder 
målen för Europa 2020.

Tillväxtdelen ska göra investeringar för 
expansion och tillväxt tillsammans med 
egetkapitalinstrumentet för tillväxt inom 
ramen för programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag, inbegripet ”funds-of-funds” inom 
den privata och den offentliga sektorn,
som fungerar över gränserna och investerar 
i riskkapitalfonder, varav de flesta kommer 
att ha en tematisk inriktning som stöder 
målen för Europa 2020.

Or. en

Motivering

Liksom i Programmet för små och medelstora företagskonkurrenskraft är det viktigt att 
klarlägga att kapitalinstrumentet i Horisont 2020 också kommer att stödja ”funds-of-funds” 
inom den privata sektorn, vilket kommer att locka ytterligare privatsektorkapital till 
riskkapitalfonderna.

Ändringsförslag 1223
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.3 – led b – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillväxtdelen ska göra investeringar för 
expansion och tillväxt tillsammans med 
egetkapitalinstrumentet för tillväxt inom 
ramen för programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag, inbegripet ”funds-of-funds” som 

(Berör inte den svenska versionen.)
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fungerar över gränserna och investerar i 
riskkapitalfonder, varav de flesta kommer 
att ha en tematisk inriktning som stöder 
målen för Europa 2020.

Or. it

(En språklig rättelse i den italienska versionen.)

Motivering

Det är både möjligt och lämpligt att översätta det engelska begreppet”equity” till italienska.

Ändringsförslag 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.3 – led b – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på det yttersta ansträngda 
läget på den europeiska 
riskkapitalmarknaden och eftersom 
situationen brådskar bör man kunna 
inrätta ett pilotprojekt för en 
”fund-offunds” för riskkapital fram till 
nästa budgetperiod 2014–2020.

Or. fr

Motivering

Riskkapitalet är en livsviktig källa till kapitalförsörjning för tusentals innovativa nystartade 
företag och för snabbt växande små och medelstora europeiska företag, vilka till följd av en 
affärsmodell som ser lovande ut men ännu inte testats har ytterligt svårt att få lån från 
bankerna. Det skulle bidra till kampen mot krisen om det inrättades ett pilotprojekt för en 
”fund-of-funds” för riskkapital, så att man skulle få maximal hävstångsverkan av unionens 
budget.

Ändringsförslag 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 2 – led 2.3 – led b – stycke 7b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egetkapitalinstrumentet inrättas 
tillsammans med instrumentet Kapital för 
tillväxt inom Programmet för små och 
medelstora företagskonkurrenskraft som 
ett och samma integrerade unionsverktyg 
för försörjning med riskkapital till förmån 
för företagens innovation och tillväxt, 
alltifrån såddfasen till tillväxtfasen.

Or. fr

Motivering

Det bör understrykas att programmens (Horisont 2020 och Programmet för små och 
medelstora företagskonkurrenskraft) båda instrument för stöd i form av riskkapital i praktiken 
bör utgöra ett och samma integrerade finansiella instrument för att vara effektivt i praktiken 
och motsvara marknadens behov.

Ändringsförslag 1226
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att stimulera 
tillväxten genom att höja innovationsnivån 
i små och medelstora företag, och täcka 
deras olika innovationsbehov under hela 
innovationscykeln för all typ av innovation 
och därigenom skapa fler snabbväxande, 
internationellt verksamma små och 
medelstora företag.

Det särskilda målet är att stimulera hållbar 
ekonomisk utveckling genom att höja 
innovationsnivån i små och medelstora 
företag, och täcka deras olika 
innovationsbehov under hela 
innovationscykeln och för alla typer av 
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 1227
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De små och medelstora företagen har 
emellertid – trots sin betydelse för ekonomi 
och sysselsättning, och betydande 
innovationspotential – storleksrelaterade
problem med att bli mer innovativa och 
konkurrenskraftiga. Även om det i Europa 
startas lika många nya företag som i 
Förenta staterna har de europeiska små och 
medelstora företagen det mycket svårare att 
växa till stora företag än sina motparter i 
Förenta staterna. Det internationaliserade 
företagsklimatet, med allt mer 
sammankopplade värdekedjor, lägger 
ytterligare press på dem. De små och 
medelstora företagen behöver stärka sin 
innovationskapacitet. De måste generera, 
tillägna sig och sälja nya kunskaper och 
affärsidéer snabbare och i större 
utsträckning för att kunna konkurrera 
framgångsrikt på snabbt växande globala 
marknader. Utmaningen är att stimulera till 
ökad innovation i små och medelstora 
företag, och därigenom förbättra deras 
konkurrenskraft och tillväxt.

De små och medelstora företagen har 
emellertid – trots sin betydelse för ekonomi 
och sysselsättning, och betydande 
innovationspotential – flera slags problem 
med att bli mer innovativa och 
konkurrenskraftiga, bland vilka märks 
brist på ekonomiska resurser och 
möjligheter att få kapital, brist på 
kunskaper om innovationshantering, 
bristfällig förmåga att skapa nätverk med 
utomstående och samarbeta med dem 
samt att den offentliga upphandlingen 
inte används i tillräcklig grad för att 
stimulera till innovation i de små och 
medelstora företagen. Även om det i 
Europa startas lika många nya företag som 
i Förenta staterna har de europeiska små 
och medelstora företagen det mycket 
svårare att växa till stora företag än sina 
motparter i Förenta staterna. Det 
internationaliserade företagsklimatet, med 
allt mer sammankopplade värdekedjor, 
lägger ytterligare press på dem. De små 
och medelstora företagen behöver stärka 
sin innovationskapacitet. De måste 
generera, tillägna sig och sälja nya 
kunskaper och affärsidéer snabbare och i 
större utsträckning för att kunna konkurrera 
framgångsrikt på snabbt växande globala 
marknader. Utmaningen är att stimulera till 
ökad innovation i små och medelstora 
företag, och därigenom förbättra deras 
konkurrenskraft och hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 1228
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De små och medelstora företagen har 
emellertid – trots sin betydelse för ekonomi 
och sysselsättning, och betydande 
innovationspotential – storleksrelaterade 
problem med att bli mer innovativa och 
konkurrenskraftiga. Även om det i Europa 
startas lika många nya företag som i 
Förenta staterna har de europeiska små och 
medelstora företagen det mycket svårare att 
växa till stora företag än sina motparter i 
Förenta staterna. Det internationaliserade 
företagsklimatet, med allt mer 
sammankopplade värdekedjor, lägger 
ytterligare press på dem. De små och 
medelstora företagen behöver stärka sin 
innovationskapacitet. De måste generera, 
tillägna sig och sälja nya kunskaper och 
affärsidéer snabbare och i större 
utsträckning för att kunna konkurrera 
framgångsrikt på snabbt växande globala 
marknader. Utmaningen är att stimulera till 
ökad innovation i små och medelstora 
företag, och därigenom förbättra deras 
konkurrenskraft och tillväxt.

De små och medelstora företagen har 
emellertid – trots sin betydelse för ekonomi 
och sysselsättning, och betydande 
innovationspotential – storleksrelaterade 
problem med att bli mer innovativa och 
konkurrenskraftiga. Även om det i Europa 
startas lika många nya företag som i 
Förenta staterna har de europeiska små och 
medelstora företagen det mycket svårare att 
växa till stora företag än sina motparter i 
Förenta staterna. Det internationaliserade 
företagsklimatet, med allt mer 
sammankopplade värdekedjor, lägger 
ytterligare press på dem. De små och 
medelstora företagen behöver stärka sin 
forsknings- och innovationskapacitet. De 
måste generera, tillägna sig och sälja nya 
kunskaper och affärsidéer snabbare och i 
större utsträckning för att kunna konkurrera 
framgångsrikt på snabbt växande globala 
marknader. Utmaningen är att stimulera till 
ökad innovation i små och medelstora 
företag, och därigenom förbättra deras 
konkurrenskraft och tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 1229
Bernd Lange

Förslag till förordning
Bilaga I – section 1 – punkt 3 – led 3.1 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Då stipendier används för stöd till rörliga 
forskare måste det med anknytning till 
rörlighet inom Europa ses till att det råder 
kompatibilitet. Skatterättsliga frågor 
måste lösas och europeiska 
vetenskapsmän måste garanteras social 
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trygghet.

Or. de

Motivering

Stipendier är en oumbärlig del av främjandet av det internationella vetenskapliga samarbetet.
Den inomeuropeiska rörligheten får inte stupa på kompatibilitetsproblem, skatterättsliga 
frågor eller bristande social trygghet för forskarna.

Ändringsförslag 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag är centrala 
drivkrafter för innovation tack vare deras 
förmåga att snabbt och effektivt omsätta 
nya idéer i framgångsrik verksamhet. De är 
viktiga kanaler för kunskapsspridning 
genom att föra ut forskningsresultat på 
marknaden. Under de senaste tjugo åren 
har hela sektorer förnyats och nya företag 
skapats till följd av innovativa små och 
medelstora företag. Snabbväxande företag 
är avgörande för utvecklingen av 
framväxande industrier och för att 
påskynda de strukturella förändringar som 
Europa behöver för att bli en 
kunskapsbaserad och koldioxidsnål
ekonomi med hållbar tillväxt och 
högkvalitativa arbetstillfällen.

Små och medelstora företag är centrala 
drivkrafter för innovation tack vare deras 
förmåga att snabbt och effektivt omsätta 
nya idéer i framgångsrik verksamhet. De är 
viktiga kanaler för kunskapsspridning 
genom att föra ut forskningsresultat på 
marknaden. Under de senaste tjugo åren 
har hela sektorer förnyats och nya företag 
skapats till följd av innovativa små och 
medelstora företag. Snabbväxande företag 
är avgörande för utvecklingen av 
framväxande industrier och för att 
påskynda de strukturella förändringar som 
Europa behöver för att bli en 
kunskapsbaserad och utsläppssnål
ekonomi med hållbar tillväxt och 
högkvalitativa arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 1231
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag återfinns inom 
alla ekonomiska sektorer. De utgör en 
viktigare del av den europeiska ekonomin 
än i andra regioner, t.ex. Förenta staterna.
Alla typer av små och medelstora företag 
kan vara innovativa. De måste få 
uppmuntran och stöd att investera i 
forskning och innovation. Därmed bör de 
också kunna utnyttja hela den innovativa 
potentialen på den inre marknaden och 
inom det europeiska forskningsområdet för 
att skapa nya affärsmöjligheter i och 
utanför Europa och bidra till att hitta 
lösningar på viktiga samhällsutmaningar.

Små och medelstora företag återfinns inom 
alla ekonomiska sektorer. De utgör en 
viktigare del av den europeiska ekonomin 
än i andra regioner, t.ex. Förenta staterna.
Alla typer av små och medelstora företag 
kan vara innovativa. De måste få stöd att 
investera i forskning och innovation liksom 
för att öka sin kapacitet att hantera 
innovationsprocessen. Därmed bör de 
också kunna utnyttja hela den innovativa 
potentialen på den inre marknaden och 
inom det europeiska forskningsområdet för 
att skapa nya affärsmöjligheter i och 
utanför Europa och bidra till att hitta 
lösningar på viktiga samhällsutmaningar.

Or. en

Motivering

Många små och medelstora företag har varken strategiskt tänkande om innovationsprocesser 
eller förmåga att hantera innovationsprojekt. Programmet bör även stödja en ökning av dessa 
företags förmåga att hantera innovationer.

Ändringsförslag 1232
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagandet i forskning och innovation i 
unionen stärker de små och medelstora 
företagens kapacitet inom FoU och teknik, 
ökar deras förmåga att generera, absorbera 
och använda ny kunskap, stärker det 
ekonomiska utnyttjandet av nya lösningar, 
stimulerar till innovation när det gäller 
produkter, tjänster och affärsmodeller, 
främjar affärsverksamhet på större 
marknader och internationaliserar de små 
och medelstora företagens nätverk för 

Deltagandet i forskning och innovation i 
unionen stärker de små och medelstora 
företagens kapacitet inom FoU och teknik, 
ökar deras förmåga att generera, absorbera 
och använda ny kunskap, stärker det 
ekonomiska utnyttjandet av nya lösningar, 
stimulerar till innovation när det gäller 
produkter, tjänster och affärsmodeller, 
främjar affärsverksamhet på större 
marknader och internationaliserar de små 
och medelstora företagens nätverk för 
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kunskap. Små och medelstora företag som 
har en bra ledning för innovation, och ofta 
är beroende av extern expertis och 
kompetens, presterar bättre än andra.

kunskap. Små och medelstora företag som 
har en bra ledning för innovation, och ofta 
är beroende av extern expertis och 
kompetens, presterar bättre än andra. De 
små och medelstora företagen har även 
en nyckelroll som mottagare för 
överföring av teknik och kunskap och 
bidrar till att innovationer från forskning 
vid universitet, offentliga 
forskningsinstitut samt 
forskningsbedrivande små och medelstora 
företag förs ut till marknaden.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag anlitar ofta och gärna andra små och medelstora föreag som 
källa till teknik och kunskap. Därför bör forskningsbedrivande små och medelstora företag, 
såsom de som får stöd via Eureka/Eurostarts anses som en likvärdig källa till innovation för 
offentliga forskningsinstitut och universitet.

Ändringsförslag 1233
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränsöverskridande samarbete utgör ett 
viktigt inslag i de små och medelstora 
företagens innovationsstrategi för att lösa 
några av sina storleksrelaterade problem, 
t.ex. tillgång till teknisk och vetenskaplig 
kompetens och nya marknader. De bidrar 
till att omvandla idéer till vinst och 
företagstillväxt och i samtidigt till att öka 
de privata investeringarna i forskning och 
innovation.

Gränsöverskridande samarbete utgör ett 
viktigt inslag i de små och medelstora 
företagens innovationsstrategi för att lösa 
några av sina storleksrelaterade problem, 
t.ex. tillgång till teknisk och vetenskaplig 
kompetens och nya marknader. De bidrar 
till att omvandla idéer till vinst och 
företagstillväxt och i samtidigt till att öka 
de privata investeringarna i forskning och 
innovation. Utbildning och 
tekniköverföring till små och medelstora 
företag kan spela en viktig roll för att öka 
deras konkurrenskraft och innovation.

Or. en
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Ändringsförslag 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränsöverskridande samarbete utgör ett 
viktigt inslag i de små och medelstora 
företagens innovationsstrategi för att lösa 
några av sina storleksrelaterade problem, 
t.ex. tillgång till teknisk och vetenskaplig 
kompetens och nya marknader. De bidrar 
till att omvandla idéer till vinst och 
företagstillväxt och i samtidigt till att öka 
de privata investeringarna i forskning och 
innovation.

Gränsöverskridande samarbete utgör ett 
viktigt inslag i de små och medelstora 
företagens innovationsstrategi för att lösa 
några av sina storleksrelaterade problem, 
t.ex. tillgång till teknisk och vetenskaplig 
kompetens och nya marknader. De bidrar 
till att omvandla idéer till vinst och 
företagstillväxt och i samtidigt till att öka 
de privata investeringarna i forskning och 
innovation. Utbildning och 
tekniköverföring till små och medelstora 
företag spelar en viktig roll för att öka 
deras konkurrenskraft och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 1235
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Integrering av stöd till små och 
medelstora företag

(a) Stöd till små och medelstora företag via 
ett instrument för små och medelstora 
företag

Or. en

Ändringsförslag 1236
Philippe Lamberts
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som 
täcker hela innovationscykeln.
Instrumentet för små och medelstora 
företag ska vara inriktat på alla typer av 
innovativa små och medelstora företag som 
visar en stark strävan att utveckla, växa 
och internationalisera. Det ska 
tillhandahållas för all typ av innovation, 
inbegripet tjänsteinnovation, icke-teknisk 
och social innovation. Syftet är att utveckla 
och utnyttja innovationspotentialen hos 
små och medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.

Ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag ska inrättas, med 
uppgift att stegvis tillhandahålla 
stödtjänster och anknutna tjänster och 
finansierat med minst 10 % av budgeten 
för Horisont 2020, och det ska ha en enda 
förvaltningsstruktur, en lätt förvaltning 
och en gemensam kontaktpunkt.
Instrumentet för små och medelstora 
företag ska vara inriktat på alla typer av 
innovativa små och medelstora företag som 
visar en potential och strävan att utvecklas, 
växa och/eller internationaliseras. Det ska 
tillhandahållas för all typ av innovation, 
inbegripet tjänsteinnovation, icke-teknisk 
och social innovation. Syftet är att utveckla 
och utnyttja innovationspotentialen hos 
små och medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.
Särskilda innovationsstödtjänster för de 
små och medelstora företagen som deltar i 
instrumentet för små och medelstora 
företag kommer att genomföras, utgående 
från nuvarande strukturer såsom det 
europeiska stödnätet för e-företag 
(Enterprise Europe Network) och andra 
tillhandahållare av innovationstjänster 
samt system för mentorskap och 
coaching.

Or. en

Ändringsförslag 1237
Christian Ehler



AM\907546SV.doc 125/164 PE492.765v01-00

SV

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som täcker 
hela innovationscykeln. Instrumentet för 
små och medelstora företag ska vara 
inriktat på alla typer av innovativa små och 
medelstora företag som visar en stark 
strävan att utveckla, växa och 
internationalisera. Det ska tillhandahållas 
för all typ av innovation, inbegripet 
tjänsteinnovation, icke-teknisk och social 
innovation. Syftet är att utveckla och 
utnyttja innovationspotentialen hos små 
och medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som täcker 
hela innovationscykeln. Instrumentet för 
små och medelstora företag ska vara
inriktat på alla typer av innovativa små och 
medelstora företag som visar en stark 
strävan att utvecklas och skapa 
innovationer, varvid fokus särskilt ska 
ligga på nystartare, avknoppade företag 
och snabbt växande företag. Instrumentet 
kommer i första hand att anlitas av små 
och medelstora företag, men dessa 
kommer att uppmuntras samarbeta med 
forskningsinstitut och andra företag. Det 
ska tillhandahållas för all typ av 
innovation, inbegripet tjänsteinnovation, 
icke-teknisk och social innovation. Syftet 
är att utveckla och utnyttja 
innovationspotentialen hos små och 
medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
radikal forskning och innovation med hög 
risk, stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.
Instrumentet kommer att arbeta med en 
enda förvaltningsstruktur, en lätt 
förvaltning och en gemensam 
kontaktpunkt. En särskild struktur för 
innovationsstöd kommer att genomföras, 
utgående från nuvarande strukturer 
såsom det europeiska stödnätet för 
e-företag (Enterprise Europe Network) 
och andra tillhandahållare av 
innovationstjänster samt system för 
mentorskap och coaching, för att ge stöd 
till de små och medelstora företag som 
deltar i detta instrument så att de kan dra 
full nytta av forskningsresultaten.

Or. en
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Motivering

Det särskilda instrument för små och medelstora företag som föreslagits är mycket luddigt 
och behöver ytterligare förklaras i texten. Det bör klart inrikta sig på forskning och 
innovation och inte på tillväxt och internationalisering i sig. De små och medelstora 
företagen bör visserligen spela huvudrollen, men de bästa resultaten åstadkoms genom 
samarbete med forskningsinstitut och större företag, så att det uppstår en överföring av 
kunskaper.

Ändringsförslag 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som täcker 
hela innovationscykeln. Instrumentet för 
små och medelstora företag ska vara 
inriktat på alla typer av innovativa små och 
medelstora företag som visar en stark 
strävan att utveckla, växa och 
internationalisera. Det ska tillhandahållas 
för all typ av innovation, inbegripet 
tjänsteinnovation, icke-teknisk och social 
innovation. Syftet är att utveckla och 
utnyttja innovationspotentialen hos små 
och medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål, 
att delta i Horisont 2020, ska bättre 
förutsättningar för små och medelstora 
företag skapas. Dessutom ska ett särskilt 
instrument för små och medelstora företag 
stegvis och kontinuerligt tillhandahålla 
stöd som täcker hela innovationscykeln.
Instrumentet för små och medelstora 
företag ska vara inriktat på alla typer av 
innovativa små och medelstora företag som 
visar en stark strävan att utveckla, växa och 
internationalisera. Det ska tillhandahållas 
för all typ av innovation, inbegripet 
tjänsteinnovation, icke-teknisk och social 
innovation, eftersom varje verksamhet har 
tydligt europeiskt mervärde. Syftet är att 
utveckla och utnyttja 
innovationspotentialen hos små och 
medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.

Or. en
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Ändringsförslag 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som täcker 
hela innovationscykeln. Instrumentet för 
små och medelstora företag ska vara 
inriktat på alla typer av innovativa små och 
medelstora företag som visar en stark 
strävan att utveckla, växa och 
internationalisera. Det ska tillhandahållas 
för all typ av innovation, inbegripet 
tjänsteinnovation, icke-teknisk och social 
innovation. Syftet är att utveckla och 
utnyttja innovationspotentialen hos små 
och medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som täcker 
hela innovationscykeln. Instrumentet för 
små och medelstora företag ska omfatta 
synliga finansieringsmoduler för lätt och 
snabb tillgång och vara inriktat på alla 
typer av innovativa små och medelstora 
företag som visar en stark strävan att 
utveckla, växa och internationalisera. Det 
ska tillhandahållas för all typ av 
innovation, inbegripet tjänsteinnovation, 
icke-teknisk och social innovation. Syftet 
är att utveckla och utnyttja 
innovationspotentialen hos små och 
medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.
Instrumentet för små och medelstora 
företag ska genomföras enligt en logik 
som följer bottom-up-principen med 
öppna ansökningsomgångar (inga 
förhandsbestämda ansökningsteman).

Or. en

Ändringsförslag 1240
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som täcker 
hela innovationscykeln. Instrumentet för 
små och medelstora företag ska vara 
inriktat på alla typer av innovativa små och 
medelstora företag som visar en stark 
strävan att utveckla, växa och 
internationalisera. Det ska tillhandahållas 
för all typ av innovation, inbegripet 
tjänsteinnovation, icke-teknisk och social 
innovation. Syftet är att utveckla och 
utnyttja innovationspotentialen hos små 
och medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som täcker 
hela innovationscykeln. Instrumentet för 
små och medelstora företag ska vara 
inriktat på alla typer av innovativa små och 
medelstora företag som visar en stark 
strävan att utveckla, växa och 
internationalisera. Det ska tillhandahållas 
för all typ av innovation, inbegripet 
tjänsteinnovation, icke-teknisk och social 
innovation, eftersom projekten har en 
europeisk dimension. Syftet är att utveckla 
och utnyttja innovationspotentialen hos 
små och medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.
Instrumentet ska ge en kvalitetsmärkning 
för framgångsrika små och medelstora 
företag inför deras deltagande i offentlig 
upphandling.

Or. en

Motivering

Ett europeiskt mervärde kan åstadkommas också på många andra sätt än genom 
transnationella partnerskap. Instrumentet för små och medelstora företag bör ta fasta på 
erfarenheterna från marknadsintroduktionsprojekten inom ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation, där stöd gick till projekt med en tydlig europeisk dimension 
hos en enda stödmottagare.

Ändringsförslag 1241
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som täcker 
hela innovationscykeln. Instrumentet för 
små och medelstora företag ska vara 
inriktat på alla typer av innovativa små och 
medelstora företag som visar en stark 
strävan att utveckla, växa och 
internationalisera. Det ska tillhandahållas 
för all typ av innovation, inbegripet 
tjänsteinnovation, icke-teknisk och social 
innovation. Syftet är att utveckla och 
utnyttja innovationspotentialen hos små 
och medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag inrättas och det ska ha 
ett enda förvaltningsorgan och stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som täcker 
hela innovationscykeln. Instrumentet för 
små och medelstora företag ska vara 
inriktat på alla typer av innovativa små och 
medelstora företag som visar en stark 
strävan att utveckla, växa och 
internationalisera. Det ska tillhandahållas 
för all typ av innovation, inbegripet 
tjänsteinnovation, icke-teknisk och social 
innovation. Syftet är att utveckla och 
utnyttja innovationspotentialen hos små 
och medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.

Or. en

Ändringsförslag 1242
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som täcker 
hela innovationscykeln. Instrumentet för 
små och medelstora företag ska vara 
inriktat på alla typer av innovativa små och 
medelstora företag som visar en stark 
strävan att utveckla, växa och 
internationalisera. Det ska tillhandahållas 

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som täcker 
hela innovationscykeln. Instrumentet för 
små och medelstora företag ska vara 
inriktat på alla typer av innovation inom
små och medelstora företag som visar en 
stark strävan att utveckla, växa och 
internationalisera. Det ska tillhandahållas 
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för all typ av innovation, inbegripet 
tjänsteinnovation, icke-teknisk och social 
innovation. Syftet är att utveckla och 
utnyttja innovationspotentialen hos små 
och medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.

för all typ av innovation, inbegripet 
tjänsteinnovation, icke-teknisk och social 
innovation. Syftet är att utveckla och 
utnyttja innovationspotentialen hos små 
och medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.

Or. en

Motivering

Det skulle kunna bli svårt att definiera ”innovativa små och medelstora företag”.

Ändringsförslag 1243
Paul Rübig

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som täcker 
hela innovationscykeln. Instrumentet för 
små och medelstora företag ska vara 
inriktat på alla typer av innovativa små och 
medelstora företag som visar en stark 
strävan att utveckla, växa och 
internationalisera. Det ska tillhandahållas 
för all typ av innovation, inbegripet 
tjänsteinnovation, icke-teknisk och social 
innovation. Syftet är att utveckla och 
utnyttja innovationspotentialen hos små 
och medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt program för små och 
medelstora företag stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som täcker 
hela innovationscykeln. Instrumentet för 
små och medelstora företag ska vara 
inriktat på alla typer av innovativa små och 
medelstora företag som visar en stark 
strävan att utveckla, växa och 
internationalisera. Det ska tillhandahållas 
för all typ av innovation, inbegripet 
tjänsteinnovation, icke-teknisk och social 
innovation. Syftet är att utveckla och 
utnyttja innovationspotentialen hos små 
och medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.

Or. en
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Motivering

Increasing the participation of  SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Ändringsförslag 1244
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla särskilda mål för samhällsutmaningar 
och ledarskap inom möjliggörande och 
industriell teknik kommer att tillämpa det 
särskilda instrument för små och 
medelstora företag och anslå ett belopp för 
detta.

Alla särskilda mål för samhällsutmaningar 
och ledarskap inom möjliggörande och 
industriell teknik kommer att tillämpa det 
särskilda instrument för små och 
medelstora företag och anslå ett belopp för 
detta. Samarbetsbaserad forskning och 
stöd till den utgör en av tyngdpunkterna 
för stödet. Också i frågor om stöd till 
forskning och innovation ska de små och 
medelstora företagen kunna få rådgivning 
från det europeiska stödnätet för e-företag 
(Enterprise Europe Network) som med 
sina rådgivande organ på regional och 
lokal nivå står företagen nära.

Or. de

Ändringsförslag 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla särskilda mål för samhällsutmaningar 
och ledarskap inom möjliggörande och 
industriell teknik kommer att tillämpa det 
särskilda instrument för små och 
medelstora företag och anslå ett belopp för 
detta.

Alla särskilda mål för samhällsutmaningar 
och ledarskap inom möjliggörande och 
industriell teknik kommer att tillämpa det 
särskilda instrument för små och 
medelstora företag och anslå ett belopp för 
detta. Instrumentet ska ge tillräcklig 
flexibilitet för att de små och medelstora 
företagen ska kunna integreras i 
forskningsprojekt, både under projektets 
löptid och under begränsade tidsperioder 
kortare än denna. Det ska också 
möjliggöra avknoppning från större 
forskningsprojekt av en ny kategori av 
mindre projekt (mikroprojekt) för små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 1246
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla särskilda mål för 
samhällsutmaningar och ledarskap inom 
möjliggörande och industriell teknik 
kommer att tillämpa det särskilda 
instrument för små och medelstora 
företag och anslå ett belopp för detta.

Det särskilda instrumentet för små och 
medelstora företag ska tematiskt 
sammanhänga med det särskilda målet 
”Ledarskap inom möjliggörande och 
industriell teknik” samt med vart och ett 
av de särskilda målen enligt 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar”.

Or. en

Ändringsförslag 1247
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla särskilda mål för samhällsutmaningar 
och ledarskap inom möjliggörande och 
industriell teknik kommer att tillämpa det 
särskilda instrument för små och 
medelstora företag och anslå ett belopp för 
detta.

Alla särskilda mål för samhällsutmaningar 
och ledarskap inom möjliggörande och 
industriell teknik kommer att använda det 
särskilda instrumentet för små och 
medelstora företag och anslå ett belopp för 
detta samt kommer att anslå tillräckliga 
belopp för att stödja minst 10 000 små och 
medelstora företag att bedriva sin 
innovativa verksamhet med en europeisk 
dimension.

Or. en

Motivering

Anknytningen mellan samhällsutmaningar och instrumentet för små och medelstora företag 
bör inte brytas. För att stordriftsfördelar ska uppnås vid förvaltningen av instrumentet för 
små och medelstora företag måste det ges en fingervisning om hur många projekt för dessa 
företag som ska stödjas, så att instrumentet verkligen når effektivt ut till dem som drar nytta 
av det, i synnerhet dess tjänster för mentorskap och coaching.

Ändringsförslag 1248
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla särskilda mål för samhällsutmaningar 
och ledarskap inom möjliggörande och 
industriell teknik kommer att tillämpa det 
särskilda instrument för små och 
medelstora företag och anslå ett belopp 
för detta.

Det särskilda instrumentet för små och 
medelstora företag kommer att gå ut med 
ansökningsomgångar som följer 
bottom-up-principen inom alla särskilda 
mål för samhällsutmaningar och ledarskap 
inom möjliggörande och industriell teknik.

Or. en

Ändringsförslag 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla särskilda mål för samhällsutmaningar 
och ledarskap inom möjliggörande och 
industriell teknik kommer att tillämpa det 
särskilda instrument för små och 
medelstora företag och anslå ett belopp för 
detta.

Alla särskilda mål för samhällsutmaningar 
och ledarskap inom möjliggörande och 
industriell teknik kommer att tillämpa det 
särskilda instrumentet för små och 
medelstora företag och anslå 10 % av sina 
budgetmedel till detta instrument.

Or. en

Ändringsförslag 1250
Paul Rübig

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla särskilda mål för samhällsutmaningar 
och ledarskap inom möjliggörande och 
industriell teknik kommer att tillämpa det 
särskilda instrument för små och 
medelstora företag och anslå ett belopp för 
detta.

Alla särskilda mål för samhällsutmaningar 
och ledarskap inom möjliggörande och 
industriell teknik kommer att tillämpa det 
särskilda programmet för små och 
medelstora företag och anslå ett belopp för 
detta.

Or. en

Motivering

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.
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Ändringsförslag 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda instrumentet för små och 
medelstora företag bör förvaltas centralt, 
för att bestämmelserna ska tillämpas 
konsekvent och för att instrumentet ska 
framträda tydligt och ha en gemensam 
kontaktpunkt så att små och medelstora
företag lättare kan delta i det. 
Instrumentet för små och medelstora 
företag bör bidra till de särskilda målen i 
Ledarskap inom möjliggörande och 
industriell teknik och 
Samhällsutmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 1252
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet för små och medelstora 
företag kan också användas för 
förkommersiell upphandling eller 
upphandling av innovativa lösningar som 
tillgodoser särskilda gemensamma behov 
hos EU:s offentliga upphandlare i 
Europa, vilka identifierats enligt metoden 
”uppifrån och ned”.

Or. en
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Ändringsförslag 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet för små och medelstora 
företag bör förvaltas centralt, för att 
bestämmelserna ska tillämpas konsekvent 
och för att instrumentet ska framträda 
tydligt och ha en gemensam kontaktpunkt 
så att små och medelstora företag lättare 
kan delta i det.

Or. en

Ändringsförslag 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet ska ge tillräcklig flexibilitet 
för att de små och medelstora företagen 
ska kunna integreras i forskningsprojekt, 
både under projektets löptid och under 
begränsade tidsperioder kortare än denna.
Det ska också möjliggöra avknoppning 
från större forskningsprojekt av en ny 
kategori av mindre projekt (mikroprojekt) 
för små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led a – stycke 2c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet för små och medelstora 
företag ska göras till föremål för en 
ingående översyn efter halva tiden. Om 
målen i fråga om användning av 
instrumentets medel inte nåtts ska de 
medel som återstår omfördelas till pelarna 
Industriellt ledarskap och 
Samhällsutmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 1256
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Öka de små och medelstora företagens
innovationskapacitet

(c) Integrera stödet till de små och 
medelstora företagen i all politik och öka 
deras innovationskapacitet

Or. en

Ändringsförslag 1257
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet för att stödja genomförandet 
och komplettera de särskilda åtgärderna för 
små och medelstora företag inom 
Horisont 2020 ska stödjas, särskilt för att 
förbättra de små och medelstora företagens 
innovationskapacitet.

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom hela Horisont 2020. Verksamhet 
för att stödja genomförandet och 
komplettera de särskilda åtgärderna för 
små och medelstora företag inom 
Horisont 2020 ska stödjas, särskilt för att 
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förbättra de små och medelstora företagens 
innovationskapacitet. Hit hör också arbete 
för att små och medelstora företag i ökad 
utsträckning ska medverka i styrningen av 
programmet, framför allt med att 
fastställa forskningsagendor och 
genomföra offentlig-privata partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 1258
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet för att stödja genomförandet 
och komplettera de särskilda åtgärderna för 
små och medelstora företag inom 
Horisont 2020 ska stödjas, särskilt för att 
förbättra de små och medelstora företagens 
innovationskapacitet.

Verksamhet för att stödja genomförandet 
och komplettera de särskilda åtgärderna för 
små och medelstora företag inom 
Horisont 2020 ska stödjas, särskilt för att 
förbättra de små och medelstora företagens 
innovationskapacitet, också genom att 
tillhandahålla stöd för att europeiska 
institutioner inom tillämpad forskning ska
kunna arbeta med projekt om vilka det 
överenskommits med enskilda små och 
medelstora företag och bära kostnaderna 
och riskerna för den tillämpade 
forskningen, i utbyte mot ett bindande 
åtagande om att  industriellt tillämpa de 
resultat som uppnås.

Or. it

Ändringsförslag 1259
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led c – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet för att stödja genomförandet 
och komplettera de särskilda åtgärderna för 
små och medelstora företag inom Horisont 
2020 ska stödjas, särskilt för att förbättra 
de små och medelstora företagens 
innovationskapacitet.

Verksamhet för att stödja genomförandet 
och komplettera de särskilda åtgärderna för 
små och medelstora företag inom Horisont 
2020 ska stödjas, särskilt för att förbättra 
de små och medelstora företagens 
innovationskapacitet med hjälp av 
innovationskuponger så att de berörda 
parterna kan använda de tjänster som 
tillhandahålls av någon som bedriver 
forskning i en annan medlemsstat eller 
associerat land.

Or. en

Motivering

Att införa kuponger för utbyte av tjänster skulle kunna vara ett bra sätt att förbättra tillväxten 
för de små och medelstora företagen.

Ändringsförslag 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet för att stödja genomförandet 
och komplettera de särskilda åtgärderna för 
små och medelstora företag inom Horisont 
2020 ska stödjas, särskilt för att förbättra 
de små och medelstora företagens 
innovationskapacitet.

Verksamhet för att stödja genomförandet 
och komplettera de särskilda åtgärderna för 
små och medelstora företag inom Horisont 
2020 ska stödjas, särskilt för att förbättra 
de små och medelstora företagens 
innovationskapacitet. Ett nära samarbete 
planeras med Enterprise Europe Network 
som finansieras via programmet för små 
och medelstora företags konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Stöd till marknadsbaserad innovation för 
att förbättra ramvillkoren för innovation 
och undanröja de särskilda hinder som 
hindrar i synnerhet tillväxten av innovativa 
små och medelstora företag. Vissa av de 
metoder som används enligt lagar och 
andra författningar för att utvärdera olika 
ämnens ekotoxicitet hämmar saluförandet 
av beredningar som innehåller 
mångsidigt sammansatta naturliga 
ämnen. Nya metoder behövs för att man 
bättre ska kunna utvärdera miljöpåverkan 
av mångsidigt sammansatta naturliga 
ämnen.

Or. fr

Motivering

Vissa av de metoder som används för utvärdering av ekotoxicitet lämpar sig inte för 
egenskaperna hos mångsidigt sammansatta naturliga ämnen, framför allt inte för de tester av 
biologisk nedbrytbarhet som krävs enligt Reach. Med nuvarande metoder går det inte att 
korrekt utvärdera dessa ämnens miljöpåverkan, vilket blir till skada för saluföringen. Detta 
blir således till skada för de små och medelstora företagens konkurrenskraft och tillväxt, 
framför allt inom sektorn för eteriska oljor.

Ändringsförslag 1262
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Stöd till marknadsbaserad innovation för 
att förbättra ramvillkoren för innovation 
och undanröja de särskilda hinder som 
hindrar i synnerhet tillväxten av innovativa 
små och medelstora företag och införande 
av en innovationsklausul som möjliggör 
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val av ett litet eller medelstort företag som 
föreslår en innovativ produkt.

Or. fr

Ändringsförslag 1263
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det skulle kunna bli svårt att definiera ”innovativa små och medelstora företag”.

Ändringsförslag 1264
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led d – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främjande av innovativ offentlig 
upphandling som möjliggör ett första 
marknadsinträde för företag som berörs 
av tekniköverföring.

Or. fr

Ändringsförslag 1265
Amalia Sartori
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – led 3.3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Stödja överföringen av kunskap och 
teknik mellan offentlig forskning och 
marknaden. Stödja förfarandena för 
överföring mellan den offentliga 
forskningsmiljön och innovativa små och 
medelstora företag, som en effektiv 
mekanism för att överföra 
forskningsresultaten från universitet, 
forskningscentrum och 
forskningsbedrivande små och medelstora 
företag till marknaden. Dessa anknutna 
projekt kommer att ha som mål att stödja 
omkring 2 000 europeiska små och 
medelstora företag per år.

Or. en

Motivering

Anknutna projekt har inte kommit till synes i budgeten under rubriken ”Innovation i små och 
medelstora företag”. För att det ska finnas intermediärer på lokal nivå (också i de mindre 
medlemsstaterna) bör minst 2 000 små och medelstora företag årligen få stöd.

Ändringsförslag 1266
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är bättre livslång hälsa 
och välbefinnande för alla.

Det särskilda målet är bättre livslång hälsa 
och välbefinnande för alla och avskaffa 
sådan ojämlikhet i fråga om hälsa och 
välbefinnande som betingas av 
socioekonomisk ställning och kön.

Or. en



AM\907546SV.doc 143/164 PE492.765v01-00

SV

Ändringsförslag 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, 
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livslång hälsa och välbefinnande för alla, 
högkvalitativa och ekonomiskt hållbara 
hälso- och sjukvårdsystem och möjligheter 
till nya arbetstillfällen och tillväxt är målen 
för stödet till forskning och innovation som 
reaktion på denna utmaning, och kommer 
att bidra avsevärt till Europa 2020.

Livslång hälsa och välbefinnande för alla, 
högkvalitativa och ekonomiskt hållbara 
hälso- och sjukvårdsystem, lösningar så 
att en åldrande befolkning ska kunna leva 
ett självständigt liv och möjligheter till nya 
arbetstillfällen och tillväxt är målen för 
stödet till forskning och innovation som 
reaktion på denna utmaning, och kommer 
att bidra avsevärt till Europa 2020.

Or. en

Motivering

De sociala aspekterna kommer att bli allt viktigare i den närliggande framtiden.

Ändringsförslag 1268
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livslång hälsa och välbefinnande för alla, 
högkvalitativa och ekonomiskt hållbara 
hälso- och sjukvårdsystem och möjligheter 
till nya arbetstillfällen och tillväxt är målen 
för stödet till forskning och innovation som 
reaktion på denna utmaning, och kommer 
att bidra avsevärt till Europa 2020.

Livslång hälsa och välbefinnande för alla, 
högkvalitativa och ekonomiskt hållbara, 
säkra och trygga hälso- och 
sjukvårdsystem och möjligheter till nya 
arbetstillfällen och tillväxt är målen för 
stödet till forskning och innovation som 
reaktion på denna utmaning, och kommer 
att bidra avsevärt till Europa 2020.

Or. en
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Ändringsförslag 1269
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livslång hälsa och välbefinnande för alla, 
högkvalitativa och ekonomiskt hållbara 
hälso- och sjukvårdsystem och möjligheter 
till nya arbetstillfällen och tillväxt är målen 
för stödet till forskning och innovation som 
reaktion på denna utmaning, och kommer 
att bidra avsevärt till Europa 2020.

Jämlikhet i fråga om livslång hälsa och 
välbefinnande, högkvalitativa, ekonomiskt 
hållbara och innovativa hälso- och 
sjukvårdsystem, system för socialtjänster 
och möjligheter till nya arbetstillfällen och 
tillväxt är målen för stödet till forskning 
och innovation som reaktion på denna 
utmaning, och kommer att bidra avsevärt 
till Europa 2020.

Or. en

Ändringsförslag 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningen ska möjliggöra bättre 
avancerade terapier och cellterapier, med 
fokus på behandling av kroniska och 
degenerativa sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intensivare forskning hehövs kring 
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sjukdomar som orsakas av de högre 
genomsnittstemperaturerna och 
klimatförändringarna, vilka framför allt 
påverkar Medelhavsländerna, fastän inte 
bara dem.

Or. en

Ändringsförslag 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningen bör möjliggöra bättre 
avancerade terapier och cellterapier, med 
fokus på behandling av kroniska och 
degenerativa sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

aktivitetsbegränsningar kan förebyggas, 
behandlas och hanteras på ett effektivt sätt.
Hit hör också att man tar hänsyn till de 
merkostnader som orsakas av att en miljö 
inte är tillgänglig för personer med 
funktionshinder.

Or. fr

Ändringsförslag 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Unionens hälso- och sjukvårdssystem 
kostar alltmer för samhället och 
ekonomin, med allt dyrare vårdinsatser och 
förebyggande åtgärder i alla åldrar – i 
Europa förväntas antalet personer över 
65 år nästan fördubblas från 85 miljoner 
2008 till 151 miljoner fram till 2060, och
antalet över 80 år stiga från 22 till 
61 miljoner under samma period.
Kostnader uppstår också till följd av 
diskriminering på grundval av 
funktionshinder samt av att det skapas 
fysiska och sociala miljöer dit personer 
med funktionshinder inte har tillträde.
Om dessa kostnader ska kunna minskas 
eller bibehållas så att de inte blir ohållbara 
beror delvis på om man kan säkerställa 
livslång hälsa och välbefinnande för alla, 
och därmed på om sjukdomar och 
funktionshinder kan förebyggas, behandlas 
och hanteras på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête
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Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Unionens system för hälso- och sjukvård samt dess sociala system har blivit satta på hårt 
prov i dag och en av förutsättningarna för att de ska kunna finnas kvar hela tiden är också att 
de offentliga myndigheterna väljer rätt alternativ och inriktningar, bland annat i form av att 
medborgarna fås att ta ett större ansvar inför olika slags riskbeteenden som för med sig 
sjukdomar av ett slag som det går att undvika.

Ändringsförslag 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna för unionens hälso- och 
sjukvårdssystem ökar med allt dyrare 
vårdinsatser och förebyggande åtgärder i 
alla åldrar – i Europa förväntas antalet 

Kostnaderna för unionens hälso- och 
sjukvårdssystem ökar med allt dyrare 
vårdinsatser och förebyggande åtgärder i 
alla åldrar – i Europa förväntas antalet 



PE492.765v01-00 148/164 AM\907546SV.doc

SV

personer över 65 år nästan fördubblas från 
85 miljoner 2008 till 151 miljoner fram till 
2060, och antalet över 80 år stiga från 22 
till 61 miljoner under samma period. Om 
dessa kostnader ska kunna minskas eller 
bibehållas så att de inte blir ohållbara beror 
delvis på om man kan säkerställa livslång 
hälsa och välbefinnande för alla, och 
därmed på om sjukdomar och 
funktionshinder kan förebyggas, behandlas 
och hanteras på ett effektivt sätt.

personer över 65 år nästan fördubblas från 
85 miljoner 2008 till 151 miljoner fram till 
2060, och antalet över 80 år stiga från 22 
till 61 miljoner under samma period. Den 
ökade livslängden är en utveckling med 
positiva sociala och ekonomiska 
konsekvenser och möjligheter för 
samhället. Om dessa kostnader ska kunna 
minskas eller bibehållas så att de inte blir 
ohållbara beror delvis på om man kan 
säkerställa livslång hälsa och 
välbefinnande för alla, och därmed på om 
sjukdomar och funktionshinder kan 
förebyggas, behandlas och hanteras på ett 
effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 1277
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ojämlikheterna i fråga om hälsa och 
välbefinnande ökar, liksom också 
kostnaderna för unionens hälso- och 
sjukvårdssystem med allt dyrare 
vårdinsatser och förebyggande åtgärder i 
alla åldrar. I Europa förväntas antalet 
personer över 65 år nästan fördubblas från 
85 miljoner 2008 till 151 miljoner fram till 
2060, och antalet över 80 år stiga från 22 
till 61 miljoner under samma period. Om 
tillgång till hälsa och välbefinnande ska 
kunna tryggas på lika villkor och om 
betydelsen av könsbaserade och 
socioekonomiskt baserade 
bestämningsfaktorer, tillsammans också 
med 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 
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funktionshinder kan förebyggas, behandlas 
och hanteras på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 1278
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kroniska sjukdomar som t.ex. 
hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes, 
neurologiska och psykiska hälsobesvär, 
övervikt och fetma och olika funktionella 
begränsningar är de viktigaste orsakerna 
till funktionsnedsättning, ohälsa och för 
tidig död, och medför betydande sociala 
och ekonomiska kostnader. För andra 
sjukdomstillstånd, framför allt de 
neurodegenerativa sjukdomarna, kommer 
effektiva förebyggande strategier dock 
först att kräva avsevärt ökad forskning 
kring orsakerna till dem, tillsammans med 
utveckling av bättre alternativ till tidig 
diagnos och behandling.

Or. it

Ändringsförslag 1279
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kroniska sjukdomar som t.ex. 
hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes, 
neurologiska och psykiska hälsobesvär, 
övervikt och fetma och olika funktionella 

Kroniska sjukdomar som t.ex. 
hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes, 
reumatiska och muskuloskeletala 
sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, 
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begränsningar är de viktigaste orsakerna 
till funktionsnedsättning, ohälsa och för 
tidig död, och medför betydande sociala 
och ekonomiska kostnader.

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

Or. en

Ändringsförslag 1280
Herbert Reul

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1281
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 4

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 

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

Or. en

Ändringsförslag 1282
Henri Weber

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 4

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

Or. fr

Ändringsförslag 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 4

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

Or. en
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Ändringsförslag 1284
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 4

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, 
beroendesyndrom, övervikt och fetma och 
olika funktionella begränsningar är de 
viktigaste orsakerna till 
funktionsnedsättning, ohälsa och för tidig 
död, och medför betydande sociala och 
ekonomiska kostnader.

Or. de

Ändringsförslag 1285
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa.

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Detta antal 
kommer att fortsätta öka drastiskt, 
merendels som ett resultat av att Europas 
befolkning åldras, med den ökning av 
neurodegenerativa sjukdomar som detta 
för med sig. Miljömässiga, 
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livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa. För andra 
sjukdomstillstånd, såsom de 
neurodegenerativa sjukdomarna, kommer 
effektiva förebyggande strategier dock 
först att kräva avsevärt ökad forskning 
kring orsakerna till dem, tillsammans med 
utveckling av bättre alternativ till tidig 
diagnos och behandling, bland annat 
individanpassade avancerade terapier.

Or. en

Ändringsförslag 1286
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa.

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro. Cancer 
står för en fjärdedel av alla dödsfall och är 
den främsta dödsorsaken i åldersgruppen 
45–64 å, medan över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Detta antal 
kommer att fortsätta öka drastiskt, 
merendels som ett resultat av att Europas 
befolkning åldras, med den ökning av 
neurodegenerativa sjukdomar, såsom 
Parkinsons och Alzheimers sjukdom, som 
detta för med sig. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa. För andra 
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sjukdomstillstånd, framför allt de 
neurodegenerativa sjukdomarna, kommer 
effektiva förebyggande strategier dock 
först att kräva avsevärt ökad forskning 
kring orsakerna till dem, tillsammans med 
utveckling av bättre alternativ till tidig 
diagnos och behandling.

Or. it

Ändringsförslag 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa.

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa. Detta antal kommer 
att fortsätta öka drastiskt, merendels som 
ett resultat av att Europas befolkning 
åldras, med den ökning av 
neurodegenerativa sjukdomar, såsom 
Parkinsons och Alzheimers sjukdom, som 
detta för med sig. För andra 
sjukdomstillstånd, såsom de 
neurodegenerativa sjukdomarna, kommer 
effektiva förebyggande strategier dock 
först att kräva avsevärt ökad forskning 
kring orsakerna till dem, tillsammans med 
utveckling av bättre alternativ till tidig 
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diagnos och behandling.

Or. en

Motivering

Oerhörda socioekonomiska faktorer sammanhänger med störningar i hjärnans funktion och 
därför måste det ofrånkomligen anslås avsevärda resurser till vetenskapen för att man ska 
kunna identifiera orsakerna, förbättra diagnosen på ett tidigt stadium och utveckla bättre 
alternativ i fråga om behandling. Detta gäller särskilt för de neurodegenerativa sjukdomarna, 
som, till följd av den åldrande befolkningen kommer att bli allt vanligare och allt dyrare för 
hälso- och sjukvårdssystemen.

Ändringsförslag 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, 
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa.

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa. För andra 
sjukdomstillstånd, såsom de 
neurodegenerativa sjukdomarna, kommer 
effektiva förebyggande strategier dock 
först att kräva avsevärt ökad forskning 
kring orsakerna till dem, tillsammans med 
utveckling av bättre alternativ till tidig 
diagnos och behandling.
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Or. en

Motivering

Oerhörda sociala och ekonomiska kostnader sammanhänger med störningar i hjärnans 
funktion och därför måste det ofrånkomligen anslås avsevärda resurser till vetenskapen för 
att man ska kunna identifiera orsakerna, förbättra diagnosen på ett tidigt stadium och 
utveckla bättre alternativ i fråga om behandling. Detta gäller särskilt för de 
neurodegenerativa sjukdomarna, som, till följd av den åldrande befolkningen kommer att bli 
allt vanligare och allt dyrare för hälso- och sjukvårdssystemen.

Ändringsförslag 1289
Seán Kelly

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa.

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa. För andra 
sjukdomstillstånd, såsom de 
neurodegenerativa sjukdomarna, kommer 
effektiva förebyggande strategier dock 
först att kräva avsevärt ökad forskning 
kring orsakerna till dem, tillsammans med 
utveckling av bättre alternativ till tidig 
diagnos och behandling.

Or. en
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Motivering

Oerhörda sociala och ekonomiska kostnader sammanhänger med störningar i hjärnans 
funktion och därför måste det ofrånkomligen anslås avsevärda resurser till vetenskapen för 
att man ska kunna identifiera orsakerna, förbättra diagnosen på ett tidigt stadium och 
utveckla bättre alternativ i fråga om behandling. Detta gäller särskilt för de 
neurodegenerativa sjukdomarna, som, till följd av den åldrande befolkningen kommer att bli 
allt vanligare och allt dyrare för hälso- och sjukvårdssystemen.

Ändringsförslag 1290
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa.

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Detta antal 
kommer att fortsätta öka drastiskt, 
merendels som ett resultat av att Europas 
befolkning åldras, med den ökning av 
neurodegenerativa sjukdomar, såsom 
Parkinsons och Alzheimers sjukdom, som 
detta för med sig. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa.

Or. it

Ändringsförslag 1291
Philippe Lamberts
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa.

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Över 120 miljoner 
medborgare lider av reumatiska och 
muskuloskeletala sjukdomstillstånd i 
unionen och de sammanlagda 
kostnaderna för dessa sjukdomar 
uppskattas till 240 miljarder euro.
Miljömässiga, livsstilsrelaterade och 
socioekonomiska faktorer är relevanta i 
samband med flera av dessa tillstånd, och 
upp till en tredjedel av den globala 
sjukdomsbördan beräknas vara knuten till 
dessa.

Or. en

Ändringsförslag 1292
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
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människor i unionen lider av diabetes, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa.

människor i unionen lider av diabetes och 
över 120 miljoner av reumatiska och 
muskuloskeletala sjukdomstillstånd, och 
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa.

Or. en

Ändringsförslag 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 5 – stycke 1 (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 
Europa. En effektiv behandling kan 
utvecklas endast om medlemsstaterna 
samarbetar med varandra, eftersom det 
inte finns tillräckligt många fall i någon 
enskild stat för att effektiv forskning ska 
kunna bedrivas.

Or. en

Ändringsförslag 1294
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 5a (nytt)



PE492.765v01-00 160/164 AM\907546SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Barnsjukdomar, även sjukdomar i 
samband med för tidig födsel samt 
fenomenet för tidig födsel i och för sig 
innebär en stor samhällsutmaning.
Barnens hälsa har högsta prioritet för 
Europeiska unionen. Liksom fallet är med 
sällsynta sjukdomar kan effektiv 
forskning och behandling utvecklas 
endast med hjälp av en gemensam 
europeisk insats.

Or. de

Motivering

I Europa föds ett av tio spädbarn för tidigt. Följder av för tidig födsel är för närvarande den 
viktigaste orsaken till barnadödlighet. Ändå fungerar vården av nyfödda tillfredsställande i 
de flesta europeiska länder. Enbart i Tyskland uppgår de årliga kostnaderna för vård av för 
tidigt födda barn till nästan 500 miljoner euro, Därför råder det ett akut behov av 
europaomfattande forskning på detta område.

Ändringsförslag 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sjukdomar hos barn, inklusive för tidigt 
födda barn.
Barnens hälsa är en nyckelprioritering 
för Europeiska unionen. Liksom fallet är 
med sällsynta sjukdomar kan effektiv 
forskning och behandling utvecklas 
endast med hjälp av en gemensam 
europeisk insats.

Or. en
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Ändringsförslag 1296
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 6

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 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. Detta ska 
ske genom stöd till forskning kring 
alternativ eller komplement till 
antibiotikabehandling, såsom fagoterapi 
eller läkemedel sammansatta av 
bakteriofager.

Or. fr

Ändringsförslag 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 6

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. Framväxande 
epidemier och hotet från ökad 
antimikrobiell resistens måste man också 
förbereda sig inför.

Or. en
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Ändringsförslag 1298
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 6

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 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.
Vattenrelaterade sjukdomar är ett allt 
större orosmoment.

Or. en

Ändringsförslag 1299
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 6

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 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, 
infektionssjukdomar som kommer tillbaka
och hotet från ökad antimikrobiell resistens 
måste man också förbereda sig inför.

Or. en

Ändringsförslag 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samtidigt blir processerna för utveckling 
av läkemedel och vaccin allt dyrare och 
mindre effektiva. Ihållande ojämlikhet i 
hälsa måste åtgärdas, och tillgång till 
effektiv och kompetent hälso- och sjukvård 
måste säkerställas för alla i Europa.

Samtidigt blir processerna för utveckling 
av läkemedel och vaccin allt dyrare och 
mindre effektiva, eftersom man ofta inte 
testat deras verkan på den åldersgrupp 
som oftast använder dem, alltså äldre 
personer. Ihållande ojämlikhet i hälsa 
måste åtgärdas, och tillgång till effektiv 
och kompetent hälso- och sjukvård och 
trygga behandlingsalternativ måste 
säkerställas för alla i Europa, oavsett ålder 
eller bakgrund.

Or. en

Motivering

Äldre personer använder över 30 procent av de receptbelagda läkemedlen och över 
40 procent av de receptfria läkemedlen. Eftersom äldre personer således utgör den största 
gruppen bland dem som använder läkemedel bör man arbeta för att de läkemedel som de 
använder har testats för sin verkan på personer inom denna åldersgrupp.

Ändringsförslag 1301
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samtidigt blir processerna för utveckling 
av läkemedel och vaccin allt dyrare och 
mindre effektiva. Ihållande ojämlikhet i 
hälsa måste åtgärdas, och tillgång till 
effektiv och kompetent hälso- och sjukvård 
måste säkerställas för alla i Europa.

Samtidigt blir processerna för utveckling 
av läkemedel och vaccin allt dyrare och 
mindre effektiva och det ifrågasätts 
alltmer om de djurförsök som de utprovats 
med hjälp av har relevans för människan.
Det vetenskapliga regelverket för dem 
måste förbättras. Ihållande ojämlikhet i 
hälsa måste åtgärdas, och tillgång till 
effektiv och kompetent hälso- och sjukvård 
måste säkerställas för alla i Europa.
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Or. en

Motivering

Forskningen inom EU bör stödja paradigmskiftet inom biomedicinsk forskning, från 
djurförsök till det 21 århundradets moderna försöksmetoder. Framstegen inom 
molekylbiologi, bioteknik och andra områden banar väg för stora förbättringar av hur man 
på vetenskapshåll kan utvärdera läkemedel och vaccin. Tack vare dessa framsteg kan 
utprovningen bli snabbare och prisförmånligare och få mer direkt relevans för människor.

Ändringsförslag 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Även andra faktorer som förmögenhet, 
integrering, engagemang, socialt kapital 
och arbete påverkar hälsa och 
välbefinnande och det krävs en 
helhetssyn.

Or. en


