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Ändringsförslag 1303
Henri Weber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 1304
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Sjukdomar, särskilt infektionssjukdomar, stannar inte vid medlemsstaternas gränser. I linje 
med unionens målsättningar bidrar kampen mot spridningen av dessa sjukdomar till att 
uppnå millennieutvecklingsmålen. Att ge Europa en ledande ställning på de globala 
marknaderna är självklart en av huvudprioriteringarna för unionens externa åtgärder, men 
unionen har också internationella förpliktelser som den måste leva upp till, därav 
påminnelsen om millennieutvecklingsmålen.

Ändringsförslag 1306
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sjukdomar och funktionshinder kan inte 
stoppas av nationsgränser. En lämplig 
insats på europeisk nivå i form av 

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

forskning och innovation kan och bör 
utgöra ett viktigt bidrag till att lösa dessa 
problem, skapa bättre hälsa och 
välbefinnande för alla, skydda Europa 
från globala epidemier och placera Europa 
som ledare på de snabbt expanderande 
globala marknaderna för innovationer för 
hälsa och välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 1307
Catherine Trautmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insatsen är beroende av spetskompetens 
inom forskningen för att förbättra våra 
grundläggande kunskaper om hälsa, 
sjukdomar, funktionshinder, utveckling och 

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

åldrande (inbegripet förväntad livslängd), 
och av en sammanhängande och
omfattande överföring av genererad 
kunskap till innovativa, skalbara och 
effektiva produkter, strategier, åtgärder och 
tjänster. Dessa utmaningar är relevanta i 
hela Europa, och i många fall även globalt, 
och därför krävs en reaktion som 
kännetecknas av långsiktigt och samordnat 
stöd till samarbete mellan framstående, 
tvärvetenskapliga och sektorsövergripande 
grupper. För att klara dessa utmaningar 
krävs det för att nå framgång på 
innovationsområdet balans mellan 
grundforskning och det stöd som beviljas 
tillämpningarna. Forskningssamarbete 
kompletterar förberedande forskning, som 
finansieras genom den första pelaren. 
Samarbetsverksamhet som avser 
grundforskning är ett strategiskt redskap 
som ska finansieras enligt samma villkor 
som klinisk forskning för att göra Europa 
mer konkurrenskraftigt inom 
hälsosektorn.

Or. fr

Ändringsförslag 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insatsen är beroende av spetskompetens 
inom forskningen för att förbättra våra 
grundläggande kunskaper om hälsa, 
sjukdomar, funktionshinder, utveckling och 
åldrande (inbegripet förväntad livslängd), 
och av en sammanhängande och 
omfattande överföring av genererad 
kunskap till innovativa, skalbara och 
effektiva produkter, strategier, åtgärder och 
tjänster. Dessa utmaningar är relevanta i 
hela Europa, och i många fall även globalt, 

Insatsen är beroende av spetskompetens 
inom forskningen för att förbättra våra 
grundläggande kunskaper om hälsa, 
sjukdomar, funktionshinder och 
diskriminering, som personer med 
funktionshinder utsätts för till följd av 
otillgängliga miljöer, utveckling och 
åldrande (inbegripet förväntad livslängd), 
och av en sammanhängande och 
omfattande överföring av genererad 
kunskap till innovativa, skalbara och 
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och därför krävs en reaktion som 
kännetecknas av långsiktigt och samordnat 
stöd till samarbete mellan framstående, 
tvärvetenskapliga och sektorsövergripande 
grupper.

effektiva produkter, strategier, åtgärder och 
tjänster. Dessa utmaningar är relevanta i 
hela Europa, och i många fall även globalt, 
och därför krävs en reaktion som 
kännetecknas av långsiktigt och samordnat 
stöd till samarbete mellan framstående, 
tvärvetenskapliga och sektorsövergripande 
grupper.

Or. fr

Ändringsförslag 1310
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1311
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

För denna utmaning såväl som för andra 
kommer det för att nå framgång på 
innovationsområdet att krävas rätt balans 
mellan grundforskning och det stöd som 
beviljas tillämpningarna. 
Forskningssamarbete kompletterar 
förberedande forskning, som finansieras 
genom den första pelaren. 
Samarbetsverksamhet som avser 
grundforskning är ett strategiskt redskap 
som ska finansieras i samma utsträckning 
som klinisk forskning för att göra Europa 
mer konkurrenskraftigt inom 
hälsosektorn.

Or. en

Ändringsförslag 1312
Britta Thomsen
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Om forskningen ska kunna ge samhället maximal nytta, bör den inte enbart ta fram 
innovativa och effektiva lösningar utan dess resultat måste också vara tillgängligt för den 
breda allmänheten.

Ändringsförslag 1313
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insatsen är beroende av spetskompetens 
inom forskningen för att förbättra våra 
grundläggande kunskaper om hälsa, 
sjukdomar, funktionshinder, utveckling och 
åldrande (inbegripet förväntad livslängd), 
och av en sammanhängande och 
omfattande överföring av genererad 
kunskap till innovativa, skalbara och

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

och tillgängliga produkter, strategier, 
åtgärder och tjänster. Dessa utmaningar är 
relevanta i hela Europa, och i många fall 
även globalt, och därför krävs en reaktion 
som kännetecknas av långsiktigt och 
samordnat stöd till samarbete mellan 
framstående, tvärvetenskapliga och 
sektorsövergripande grupper.

Or. en

Ändringsförslag 1314
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Om forskningen ska kunna ge samhället maximal nytta måste dess resultat vara tillgängligt 
för den breda allmänheten.

Ändringsförslag 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

som kännetecknas av långsiktigt och 
samordnat stöd till samarbete mellan 
framstående, tvärvetenskapliga och 
sektorsövergripande grupper.

Or. en

Motivering

Om forskningen ska kunna ge samhället maximal nytta, bör den inte enbart ta fram 
innovativa och effektiva lösningar utan dess resultat måste också vara tillgängligt för den 
breda allmänheten.

Ändringsförslag 1317
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

A lack of evidence on the effects of medicines in the older population is creating a large and 
increasing discrepancy between the results of clinical trials and clinical practice. This 
situation cannot be justified in view of the increasing number of older patients; there are 
practical implications, as the current lack of evidence creates problems for physicians. This 
constitutes an important obstacle to the EU’s objective to increase healthy and active ageing 
and life expectancy. EU funded research could support the development of specific clinical 
trials, i.e. with adapted design aiming to demonstrate efficacy, effectiveness and safety of 
medicines for older people.

Ändringsförslag 1319
Jean-Pierre Audy

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

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

Effektivt främjande av hälsa, åtföljt av en 
solid faktabas, förebygger sjukdom, 
förbättrar välbefinnandet och är 
kostnadseffektivt. Främjande av hälsa och 
förebyggande av sjukdomar beror också på 
förståelse av bestämningsfaktorerna för 
hälsa, effektiva förebyggande verktyg som 
vacciner, effektiv hälso- och 
sjukdomsövervakning och -beredskap, och 
effektiva program för undersökning.
Spaindustrin, som är en europeisk 
specialitet, bör bli föremål för relevant
forskning riktad mot såväl förebyggande 
som vård och välbefinnande.

Or. fr

Ändringsförslag 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Effektivt främjande av hälsa, åtföljt av en 
solid faktabas, förebygger sjukdom, 
förbättrar välbefinnandet och är 
kostnadseffektivt. Främjande av hälsa, 
välbefinnande och förebyggande av 
sjukdomar beror också på förståelse av de 
biologiska och sociala 
bestämningsfaktorerna för hälsa, effektiva 
förebyggande verktyg (som vacciner och 
politiska insatser riktade mot de sociala 
bestämningsfaktorerna och riskgrupper), 
effektivt främjande av hälsa, hälso- och 
sjukdomsövervakning och -beredskap, och 
effektiva program för undersökning.

Or. en
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Ändringsförslag 1321
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1322
Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1323
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En lång rad problem i samband med 
främjandet av hälsa är dessutom kopplade 
till de nationella och globala hälso- och 
sjukvårdssystemens och hälso- och 
sjukvårdsinstitutionernas funktion, det 
vill säga de sociala, etiska, kulturella och 
kommunikativa processer som ingår i 
samspelet mellan olika yrkesgrupper, 
politiker, patienter och anhöriga. 
Undersökning och förståelse av dessa 
problem kräver involvering av 
samhällsvetenskaplig, kulturell och 
kommunikativ expertis.

Or. en

Ändringsförslag 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Eftersom äldre människor utgör den största användargruppen när det gäller farmaceutiska 
produkter bör insatser göras för att garantera att de läkemedel de tar har testats för sina 
effekter för denna åldersgrupp. Detta är också i linje med den betydelse EU fäster vid 
patientsäkerheten.

Ändringsförslag 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, 
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Individualiserad medicin måste utvecklas 
för att utforma nya förebyggande 
strategier och behandlingsstrategier, som 
kan anpassas till patienternas behov och 
därmed stärka förebyggande och tidig 
upptäckt av sjukdomar. De faktorer som 
påverkar beslutsfattandet när det gäller 
behandling måste kartläggas och 
ytterligare belysas och utvecklas genom 
forskning.

Or. en

Ändringsförslag 1327
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det är en utmaning för samhället att 
säkra lika tillgång till hälsa och 
välbefinnande och se till att 
socioekonomisk status och kön inte längre 
är avgörande faktorer, och att samtidigt 
klara av att uppfylla kraven på hälso- och 
sjukvården till följd av demokratiska 
förändringar. Om effektiv hälsovård och 
omsorg ska kunna upprätthållas för alla 
åldrar krävs ansträngningar för att förbättra 
beslutsfattandet när det gäller 
förebyggande och behandling, identifiera 
och främja spridning av bästa praxis inom 
hälso- och sjukvården och stödja integrerad 
vård och en bred användning av tekniska, 
organisatoriska och sociala innovationer 
som ger framförallt äldre personer samt 
personer med funktionshinder möjlighet att 
förbli aktiva och oberoende. Detta kommer 
att bidra till att öka och förlänga deras 
fysiska, sociala och psykiska 
välbefinnande.



AM\907849SV.doc 19/174 PE492.789v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 1328
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1330
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

förbli aktiva och oberoende. Detta kommer 
att bidra till att öka och förlänga deras 
fysiska, sociala och psykiska 
välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 1331
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 1332
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1333
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. Om effektiv 
hälsovård och omsorg ska kunna 
upprätthållas för alla åldrar krävs 
ansträngningar för att förbättra 
beslutsfattandet när det gäller 
förebyggande och behandling, identifiera 
och främja spridning av bästa praxis inom 
hälso- och sjukvården och stödja integrerad 
vård och en bred användning av tekniska, 

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

organisatoriska och sociala innovationer 
som ger framförallt äldre personer, 
personer med kroniska sjukdomar samt 
personer med funktionshinder möjlighet att 
förbli aktiva och oberoende. Detta kommer 
att bidra till att öka och förlänga deras 
fysiska, sociala och psykiska 
välbefinnande.

Or. en

Motivering

Kroniska sjukdomar är det största hotet mot förverkligandet av EU:s mål om att 
Europas medborgare ska kunna leva ytterligare två år vid god hälsa senast 2020. Det bör 
särskilt nämnas att man måste se till att alla som lider av kroniska sjukdomar gagnas av det 
förbättrade beslutsfattandet när det gäller förebyggande och behandling, att bra lösningar 
vinner spridning och att tekniska och sociala innovationer utnyttjas.

Ändringsförslag 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga I – del 3 – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Kroniska sjukdomar är det största hotet mot förverkligandet av EU:s mål om att 
Europas medborgare ska kunna leva ytterligare två år vid god hälsa senast 2020.  Det bör 
särskilt nämnas att man måste se till att alla som lider av kroniska sjukdomar gagnas av det 
förbättrade beslutsfattandet när det gäller förebyggande och behandling, att bra lösningar 
vinner spridning och att tekniska och sociala innovationer utnyttjas.

Ändringsförslag 1335
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 1336
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Alla dessa verksamheter ska genomföras 
på ett sådant sätt att de ger stöd under hela 
forsknings- och innovationscykeln samt 
stärker konkurrenskraften för 
europabaserad industri och utvecklingen av 
nya marknadsmöjligheter. På området för 
forskning om problemet med hudallergier 
är till exempel lapptester för närvarande 
den enda metod som finns tillgänglig för 
hudläkare för att undersöka patienter för 
typ VI-allergier. Det behövs nya och mer 
tillförlitliga metoder för att avgöra om en 
patient är allergisk mot ett ämne och för 
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att hjälpa till att fastställa 
orsakssambandet mellan exponeringen 
för ämnet och den skadliga effekten på 
huden.

Or. fr

Motivering

Lapptester ger en första indikation på att exponering för ett ämne kan orsaka hudallergi i en 
befolkning. De gör det dock inte möjligt att bevisa vilken exponering som orsakar denna 
allergi. Med hänsyn till att hudallergierna blir allt vanligare är det mycket viktigt att det finns 
effektiva och tillförlitliga diagnosmetoder. Lapptester kan orsaka allergi hos en patient som 
inte skulle ha fått denna allergi om han eller hon inte hade blivit utsatt för lapptestet.

Ändringsförslag 1338
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 1339
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 1340
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1342
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1343
Seán Kelly

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1344
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1345
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet miljö- och 
klimatrelaterade faktorer), ökat främjande 
av hälsa och förebyggande av sjukdomar, 
förståelse av sjukdomar och förbättrad 
diagnostik, utveckling av effektiva 
undersökningsprogram och förbättrad 
bedömning av mottaglighet för sjukdomar, 
förbättrad övervakning och beredskap, 
utveckling av bättre förebyggande 
vacciner, användning av medicinska 
datormodeller (in silico) för förbättrad 
sjukdomskontroll och prognostisering, 
sjukdomsbehandling, överföring av 
kunskap till klinisk praxis och 
anpassningsbara innovationsinsatser, 

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

sjukdomsbehandling, överföring av 
kunskap till klinisk praxis och 
anpassningsbara innovationsinsatser, 
förbättrad användning av hälsodata, aktivt 
åldrande, självständigt boende och stöd i 
hemmet, individuellt självbestämmande för 
hantering av den egna hälsan, främjande av 
integrerad vård, förbättrade vetenskapliga 
verktyg och metoder till stöd för 
beslutsfattande och regleringsbehov, 
samordning för att säkra spridning av 
expertis och kunskaper mellan kliniska 
ämnen med hänsyn till de kopplingar som 
finns mellan sjukdomar och en allt 
vanligare samsjuklighet och för att utbyta 
kunskaper, dela på resurser och spara 
utgifter, och optimerad effektivitet och 
ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder. Vid behov ska dessa 
verksamheter ta hänsyn till skillnaderna 
mellan könsrelaterade och genetiska 
grupperingar.

Or. en

Ändringsförslag 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet miljö- och 
klimatrelaterade faktorer), ökat främjande 
av hälsa och förebyggande av sjukdomar, 
förståelse av sjukdomar och förbättrad 
diagnostik, utveckling av effektiva 
undersökningsprogram och förbättrad 
bedömning av mottaglighet för sjukdomar, 

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

sjukdomar, förbättrad övervakning och 
beredskap, utveckling av bättre 
förebyggande vacciner, användning av 
medicinska datormodeller (in silico) för 
förbättrad sjukdomskontroll och 
prognostisering, sjukdomsbehandling, 
överföring av kunskap till klinisk praxis 
och anpassningsbara innovationsinsatser, 
förbättrad användning av hälsodata, 
förståelse av olikheter med hänsyn till typ, 
lämplighet och kvalitet när det gäller det 
hälso- och sjukvårdssystem som finns att 
tillgå för funktionshindrade och 
konsekvenserna av detta (t.ex. förlust av 
självständighet), undersökning av 
strategier och praxis som främjar 
involveringen av de berörda användarna i 
utformningen av vårdsystemen, aktivt 
åldrande, självständigt boende och stöd i 
hemmet för äldre och funktionshindrade, 
särskilt för personer som kräver mer 
intensivt stöd, individuellt 
självbestämmande för hantering av den 
egna hälsan, främjande av integrerad vård, 
förbättrade vetenskapliga verktyg och 
metoder till stöd för beslutsfattande och 
regleringsbehov, och optimerad effektivitet 
och ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande såsom studier om de 
europeiska hälso- och sjukvårdssystemen 
och utvärderingar av hur effektivt de kan 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionshinder, särskilt när det gäller att 
få och behålla ett arbete, spridning av 
bästa praxis, och innovativ teknik och 
innovativa metoder.

Or. fr

Ändringsförslag 1347
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1348
Henri Weber
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 1349
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

För att bekämpa nya epidemier krävs det först och främst en mer intensiv övervakning både 
inom unionen och i grannregionerna, men även så nära som möjligt själva källorna till dessa 
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epidemier, vilka fortfarande alltför ofta finns i utvecklingsländerna. Detta förutsätter att det 
finns undersökningsresurser som har anpassats till de socioekonomiska förhållandena i dessa 
länder, välutbildad personal och välfungerande hälso- och sjukvårdssystem. 

Ändringsförslag 1351
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I förbindelse med utmaningen ”Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande” bör 
tvärvetenskaplig hälsoforskning spela en mer framträdande roll. Ett effektivt främjande av 
hälsa kräver bättre förståelse av sociala, kulturella, etiska och kommunikativa processer i 
hälso- och sjukvårdssystemen i Europa. Vi föreslår dessutom att forskning om vetenskapliga 
icke-invasiva metoder, såsom musikterapi och psykoterapi, liksom olika 
stimulansbehandlingar inkluderas.

Ändringsförslag 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. fr

Motivering

Förståelse av de faktorer som är avgörande för hälsa och sjukdom kräver mer ingående 
kunskaper om tecken på biologiska förändringar (biomarkörer) och förbindelserna mellan de 
viktiga händelser som förenar de olika nivåerna av den biologiska uppbyggnaden (gener, 
celler, vävnad, organ, etc.).

Ändringsförslag 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

kohortsdata och administrativa uppgifter, 
aktivt åldrande, självständigt boende och 
stöd i hemmet, individuellt 
självbestämmande för hantering av den 
egna hälsan, främjande av integrerad vård, 
bredare förståelse av demografiska 
förändringar till stöd för 
policyutformningen, förbättrade 
vetenskapliga verktyg och metoder till stöd 
för beslutsfattande och regleringsbehov, 
och optimerad effektivitet och 
ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

Or. en

Ändringsförslag 1354
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet miljö- och 
klimatrelaterade faktorer), ökat främjande 
av hälsa och förebyggande av sjukdomar, 
förståelse av sjukdomar och förbättrad 
diagnostik, utveckling av effektiva 
undersökningsprogram och förbättrad 
bedömning av mottaglighet för sjukdomar, 
förbättrad övervakning och beredskap, 
utveckling av bättre förebyggande 
vacciner, användning av medicinska 
datormodeller (in silico) för förbättrad 
sjukdomskontroll och prognostisering, 
sjukdomsbehandling, överföring av 
kunskap till klinisk praxis och 
anpassningsbara innovationsinsatser, 
förbättrad användning av hälsodata, aktivt 

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

åldrande, självständigt boende och stöd i 
hemmet för äldre personer och personer 
med funktionshinder, framför allt 
personer som behöver mycket stöd, 
individuellt självbestämmande för 
hantering av den egna hälsan, främjande av 
integrerad vård, förbättrade vetenskapliga 
verktyg och metoder till stöd för 
beslutsfattande och regleringsbehov, och 
optimerad effektivitet och 
ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

Or. en

Ändringsförslag 1355
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

hemmet, individuellt självbestämmande för 
hantering av den egna hälsan, främjande av 
integrerad vård, förbättrade vetenskapliga 
verktyg och metoder till stöd för 
beslutsfattande och regleringsbehov, och 
optimerad effektivitet och 
ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
socioekonomiska och könsrelaterade
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

Or. en

Ändringsförslag 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, 
Lambert van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, 
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

individuellt självbestämmande för 
hantering av den egna hälsan, främjande av 
integrerad vård, förbättrade vetenskapliga 
verktyg och metoder till stöd för 
beslutsfattande och regleringsbehov, och 
optimerad effektivitet och 
ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

Or. en

Ändringsförslag 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Europeiska bioekonomiska 
utmaningar: livsmedelstrygghet och 
livsmedelssäkerhet, hållbart jord- och 
skogsbruk samt havs- och 
sjöfartsforskning

Or. en

Ändringsförslag 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Utmaningar för europeisk bioekonomi: 
livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, 
skogsbruk, havs- och sjöfartsforskning och
sötvattensforskning 

Or. en

Ändringsförslag 1361
Nuno Teixeira
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, 
vatten, havs- och sjöfartsforskning, 
vattenbruk, bioekonomi och skydd av den 
biologiska mångfalden

Or. pt

Motivering

Vatten, en naturresurs, vattenbruk och skydd av den biologiska mångfalden är dithörande 
områden som bör läggas till förteckningen över prioriteringar.

Ändringsförslag 1362
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Bioekonomi: livsmedelstrygghet, 
hållbart jordbruk, havs- och 
sjöfartsforskning och biobaserad industri

Or. en

Motivering

Enligt EU:s strategi ”Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa” omfattar 
bioekonomin produktion av förnybara biologiska resurser och deras omvandling till 
livsmedel, foder, biobaserade produkter och bioenergi. Bioekonomin omfattar 
fyra huvudsektorer som bör stödjas inom ramen för den stora utmaningen ”bioekonomi”: 
jordbruk och skogsbruk, fiske och vattenbruk, biobaserad industri och livsmedel. 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Ändringsförslag 1363
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1364
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1365
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att säkerställa 
tillräcklig försörjning av säkra och 
högkvalitativa livsmedel och andra 

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

näringsvärde och andra biobaserade 
produkter genom utveckling av produktiva 
och resurseffektiva system för 
primärproduktion och 
livsmedelsbearbetning, främjande av 
därmed sammanhängande 
ekosystemtjänster samt konkurrenskraftiga 
och koldioxidsnåla försörjningskedjor. 
Detta kommer att påskynda övergången till 
en hållbar europeisk bioekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1367
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1368
Frédérique Ries

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under de kommande årtiondena kommer 
Europa att ställas inför ökad konkurrens 
om begränsade och ändliga naturresurser, 
effekter av klimatförändringarna, särskilt 
på systemen för primärproduktion 
(jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk), och behovet av att 
tillhandahålla hållbar, säker och trygg 
livsmedelsförsörjning för befolkningen i 
Europa och för en allt större global 
befolkning. En ökning av världens 
livsmedelsförsörjning med 70 % är enligt 
beräkningarna nödvändig för att föda 
världens befolkning på 9 miljarder 
människor 2050. Jordbruket står för 
ungefär 10 % av unionens utsläpp av 
växthusgaser, och även om de minskar i 
Europa beräknas de globala utsläppen från 
jordbruket öka med upp till 20 % fram till 
2030. Dessutom kommer Europa att 
behöva säkerställa en tillräcklig försörjning 

Under de kommande årtiondena kommer 
Europa att ställas inför ökad konkurrens 
om begränsade och ändliga naturresurser, 
effekter av klimatförändringarna, särskilt 
på systemen för primärproduktion 
(jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk), och behovet av att 
tillhandahålla hållbar, säker och trygg 
livsmedelsförsörjning för befolkningen i 
Europa och för en allt större global 
befolkning. En ökning av världens 
livsmedelsförsörjning med 70 % är enligt 
beräkningarna nödvändig för att föda 
världens befolkning på 9 miljarder 
människor 2050. Denna livsmedelskris 
rättfärdigar inte den nuvarande 
obalansen mellan den nationella 
produktionen som ofta uppvisar överskott 
och den ständigt ökande 
livsmedelsimporten, och inte heller den 
allt större komplexiteten inom det globala 
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av råvaror, energi och industriprodukter, 
samtidigt som tillgången på fossilt kol 
minskar (produktionen av olja och flytande 
gas förväntas minska med 60 % till 2050),
och samtidigt bevara sin konkurrenskraft. 
Bioavfall (uppskattningsvis upp till 
138 miljoner ton per år i unionen, varav 
upp till 40 % deponeras) utgör ett problem 
och en kostnad av enorma mått, trots sitt 
höga potentiella mervärde. T.ex. så 
kasseras uppskattningsvis 30 % av alla 
livsmedel som produceras i 
industriländerna. Stora förändringar krävs 
för att minska denna mängd med 50 % i 
unionen fram till 20301. Nationsgränser är 
dessutom betydelselösa i spridningen av 
skadedjur, växtskadegörare, djur- och 
växtsjukdomar, inbegripet zoonotiska 
sjukdomar, och livsmedelsburna patogener. 
Även om effektiva nationella förebyggande 
åtgärder krävs är åtgärder på unionsnivå 
nödvändiga för fullständig kontroll och en 
effektivt fungerande inre marknad. 
Utmaningen är komplicerad, berör ett brett 
spektrum av sinsemellan förbundna 
sektorer och kräver en mångfald av 
tillvägagångssätt.

livsmedelsnätverket. Det är därför viktigt 
för Europeiska unionen att bättre 
kontrollera leveranskedjorna genom att 
framför allt ta hänsyn till säsongscykler, 
produkternas ursprung och möjligheterna 
att spåra livsmedel. Jordbruket står för 
ungefär 10 % av unionens utsläpp av 
växthusgaser, och även om de minskar i 
Europa beräknas de globala utsläppen från 
jordbruket öka med upp till 20 % fram till 
2030. Dessutom kommer Europa att 
behöva säkerställa en tillräcklig försörjning 
av råvaror, energi och industriprodukter, 
samtidigt som tillgången på fossilt kol 
minskar (produktionen av olja och flytande 
gas förväntas minska med 60 % till 2050), 
och samtidigt bevara sin konkurrenskraft.
Bioavfall (uppskattningsvis upp till 
138 miljoner ton per år i unionen, varav 
upp till 40 % deponeras) utgör ett problem 
och en kostnad av enorma mått, trots sitt 
höga potentiella mervärde. T.ex. så 
kasseras uppskattningsvis 30 % av alla 
livsmedel som produceras i 
industriländerna. Stora förändringar krävs 
för att minska denna mängd med 50 % i 
unionen fram till 20301. Nationsgränser är 
dessutom betydelselösa i spridningen av 
skadedjur, växtskadegörare, djur- och 
växtsjukdomar, inbegripet zoonotiska 
sjukdomar, och livsmedelsburna patogener.
Även om effektiva nationella förebyggande 
åtgärder krävs är åtgärder på unionsnivå 
nödvändiga för fullständig kontroll och en 
effektivt fungerande inre marknad.
Utmaningen är komplicerad, berör ett brett 
spektrum av sinsemellan förbundna 
sektorer och kräver en mångfald av 
tillvägagångssätt.

Or. fr

Motivering

Det är mycket viktigt för Europeiska unionen att bättre kunna spåra livsmedel, så att den 
lättare kan identifiera var utbrott av livsmedelsförgiftningar har sitt ursprung och därmed 
undvika förseningar i fastställandet av smittokällan. E.coli-krisen i Tyskland i juni 2011 är ett 
särskilt relevant exempel.
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Ändringsförslag 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under de kommande årtiondena kommer 
Europa att ställas inför ökad konkurrens 
om begränsade och ändliga naturresurser, 
effekter av klimatförändringarna, särskilt 
på systemen för primärproduktion 
(jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk), och behovet av att 
tillhandahålla hållbar, säker och trygg 
livsmedelsförsörjning för befolkningen i 
Europa och för en allt större global 
befolkning. En ökning av världens 
livsmedelsförsörjning med 70 % är enligt 
beräkningarna nödvändig för att föda 
världens befolkning på 9 miljarder 
människor 2050. Jordbruket står för 
ungefär 10 % av unionens utsläpp av 
växthusgaser, och även om de minskar i 
Europa beräknas de globala utsläppen från 
jordbruket öka med upp till 20 % fram till 
2030. Dessutom kommer Europa att 
behöva säkerställa en tillräcklig försörjning 
av råvaror, energi och industriprodukter, 
samtidigt som tillgången på fossilt kol 
minskar (produktionen av olja och flytande 
gas förväntas minska med 60 % till 2050), 
och samtidigt bevara sin konkurrenskraft.
Bioavfall (uppskattningsvis upp till 
138 miljoner ton per år i unionen, varav 
upp till 40 % deponeras) utgör ett problem 
och en kostnad av enorma mått, trots sitt 
höga potentiella mervärde. T.ex. så 
kasseras uppskattningsvis 30 % av alla 
livsmedel som produceras i 
industriländerna. Stora förändringar krävs 
för att minska denna mängd med 50 % i 
unionen fram till 20301. Nationsgränser är 
dessutom betydelselösa i spridningen av 
skadedjur, växtskadegörare, djur- och 

Under de kommande årtiondena kommer 
Europa att ställas inför ökad konkurrens 
om begränsade och ändliga naturresurser, 
effekter av klimatförändringarna, särskilt 
på systemen för primärproduktion 
(jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk), och behovet av att 
tillhandahålla hållbar, säker, näringsrik 
och trygg livsmedelsförsörjning till rimliga 
priser för befolkningen i Europa och för en 
allt större global befolkning. En ökning av 
världens livsmedelsförsörjning med 70 % 
är enligt beräkningarna nödvändig för att 
föda världens befolkning på 9 miljarder 
människor 2050. Jordbruket står för 
ungefär 10 % av unionens utsläpp av 
växthusgaser, och även om de minskar i 
Europa beräknas de globala utsläppen från 
jordbruket öka med upp till 20 % fram till 
2030. Dessutom kommer Europa att 
behöva säkerställa en tillräcklig försörjning 
av råvaror, vatten, energi och 
industriprodukter, samtidigt som tillgången 
på fossilt kol och andra resurser minskar 
(produktionen av olja och flytande gas 
förväntas minska med 60 % till 2050), och 
samtidigt bevara sin konkurrenskraft. 
Bioavfall (uppskattningsvis upp till 
138 miljoner ton per år i unionen, varav 
upp till 40 % deponeras) utgör ett problem 
och en kostnad av enorma mått, trots sitt 
höga potentiella mervärde. T.ex. så 
kasseras uppskattningsvis 30 % av alla 
livsmedel som produceras i 
industriländerna. Stora förändringar krävs 
för att minska denna mängd med 50 % i 
unionen fram till 20301. Nationsgränser är 
dessutom betydelselösa i spridningen av 
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växtsjukdomar, inbegripet zoonotiska
sjukdomar, och livsmedelsburna patogener.
Även om effektiva nationella förebyggande 
åtgärder krävs är åtgärder på unionsnivå 
nödvändiga för fullständig kontroll och en 
effektivt fungerande inre marknad.
Utmaningen är komplicerad, berör ett brett 
spektrum av sinsemellan förbundna 
sektorer och kräver en mångfald av 
tillvägagångssätt.

skadedjur, växtskadegörare, djur- och 
växtsjukdomar, inbegripet zoonotiska 
sjukdomar, och livsmedelsburna patogener.
Även om effektiva nationella förebyggande 
åtgärder krävs är åtgärder på unionsnivå 
nödvändiga för fullständig kontroll och en 
effektivt fungerande inre marknad.
Utmaningen är komplicerad, berör ett brett 
spektrum av sinsemellan förbundna 
sektorer och kräver en mångfald av 
tillvägagångssätt.

Or. en

Ändringsförslag 1370
Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under de kommande årtiondena kommer 
Europa att ställas inför ökad konkurrens 
om begränsade och ändliga naturresurser, 
effekter av klimatförändringarna, särskilt 
på systemen för primärproduktion 
(jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk), och behovet av att 
tillhandahålla hållbar, säker och trygg 
livsmedelsförsörjning för befolkningen i 
Europa och för en allt större global 
befolkning. En ökning av världens 
livsmedelsförsörjning med 70 % är enligt 
beräkningarna nödvändig för att föda 
världens befolkning på 9 miljarder 
människor 2050. Jordbruket står för 
ungefär 10 % av unionens utsläpp av 
växthusgaser, och även om de minskar i 
Europa beräknas de globala utsläppen från 
jordbruket öka med upp till 20 % fram till 
2030. Dessutom kommer Europa att 
behöva säkerställa en tillräcklig försörjning 
av råvaror, energi och industriprodukter, 
samtidigt som tillgången på fossilt kol 
minskar (produktionen av olja och flytande 

Under de kommande årtiondena kommer 
Europa att ställas inför ökad konkurrens 
om begränsade och ändliga naturresurser, 
effekter av klimatförändringarna, särskilt 
på systemen för primärproduktion 
(jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk), och behovet av att 
tillhandahålla hållbar, säker och trygg 
livsmedelsförsörjning för befolkningen i 
Europa och för en allt större global 
befolkning. En ökning av världens 
livsmedelsförsörjning med 70 % är enligt 
beräkningarna nödvändig för att föda 
världens befolkning på 9 miljarder 
människor 2050. Jordbruket står för 
ungefär 10 % av unionens utsläpp av 
växthusgaser, och även om de minskar i 
Europa beräknas de globala utsläppen från 
jordbruket öka med upp till 20 % fram till 
2030. Dessutom kommer Europa att 
behöva säkerställa en tillräcklig försörjning 
av råvaror, rena vattenresurser, energi och 
industriprodukter, samtidigt som tillgången 
på fossilt kol minskar (produktionen av 
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gas förväntas minska med 60 % till 2050), 
och samtidigt bevara sin konkurrenskraft.
Bioavfall (uppskattningsvis upp till 
138 miljoner ton per år i unionen, varav 
upp till 40 % deponeras) utgör ett problem 
och en kostnad av enorma mått, trots sitt 
höga potentiella mervärde. T.ex. så 
kasseras uppskattningsvis 30 % av alla 
livsmedel som produceras i 
industriländerna. Stora förändringar krävs 
för att minska denna mängd med 50 % i 
unionen fram till 20301. Nationsgränser är 
dessutom betydelselösa i spridningen av 
skadedjur, växtskadegörare, djur- och 
växtsjukdomar, inbegripet zoonotiska 
sjukdomar, och livsmedelsburna patogener.
Även om effektiva nationella förebyggande 
åtgärder krävs är åtgärder på unionsnivå 
nödvändiga för fullständig kontroll och en 
effektivt fungerande inre marknad.
Utmaningen är komplicerad, berör ett brett 
spektrum av sinsemellan förbundna 
sektorer och kräver en mångfald av 
tillvägagångssätt.

olja och flytande gas förväntas minska med 
60 % till 2050), och samtidigt bevara sin 
konkurrenskraft. Bioavfall 
(uppskattningsvis upp till 138 miljoner ton 
per år i unionen, varav upp till 40 % 
deponeras) utgör ett problem och en 
kostnad av enorma mått, trots sitt höga 
potentiella mervärde. T.ex. så kasseras 
uppskattningsvis 30 % av alla livsmedel 
som produceras i industriländerna. Stora 
förändringar krävs för att minska denna 
mängd med 50 % i unionen fram till 20301.
Nationsgränser är dessutom betydelselösa i 
spridningen av skadedjur, växtskadegörare, 
djur- och växtsjukdomar, inbegripet 
zoonotiska sjukdomar, och 
livsmedelsburna patogener. Även om 
effektiva nationella förebyggande åtgärder 
krävs är åtgärder på unionsnivå nödvändiga 
för fullständig kontroll och en effektivt 
fungerande inre marknad. Utmaningen är 
komplicerad, berör ett brett spektrum av 
sinsemellan förbundna sektorer och kräver 
en mångfald av tillvägagångssätt.

Or. en

Ändringsförslag 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under de kommande årtiondena kommer 
Europa att ställas inför ökad konkurrens 
om begränsade och ändliga naturresurser, 
effekter av klimatförändringarna, särskilt 
på systemen för primärproduktion 
(jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk), och behovet av att 
tillhandahålla hållbar, säker och trygg 
livsmedelsförsörjning för befolkningen i 
Europa och för en allt större global 
befolkning. En ökning av världens 

Under de kommande årtiondena kommer 
Europa att ställas inför ökad konkurrens 
om begränsade och ändliga naturresurser, 
effekter av klimatförändringarna, särskilt 
på systemen för primärproduktion 
(jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk), och behovet av att 
tillhandahålla hållbar, säker och trygg 
livsmedelsförsörjning för befolkningen i 
Europa och för en allt större global 
befolkning. En ökning av världens 
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livsmedelsförsörjning med 70 % är enligt 
beräkningarna nödvändig för att föda 
världens befolkning på 9 miljarder 
människor 2050. Jordbruket står för 
ungefär 10 % av unionens utsläpp av 
växthusgaser, och även om de minskar i 
Europa beräknas de globala utsläppen från 
jordbruket öka med upp till 20 % fram till 
2030. Dessutom kommer Europa att 
behöva säkerställa en tillräcklig försörjning 
av råvaror, energi och industriprodukter, 
samtidigt som tillgången på fossilt kol 
minskar (produktionen av olja och flytande 
gas förväntas minska med 60 % till 2050), 
och samtidigt bevara sin konkurrenskraft.
Bioavfall (uppskattningsvis upp till 138 
miljoner ton per år i unionen, varav upp till 
40 % deponeras) utgör ett problem och en 
kostnad av enorma mått, trots sitt höga 
potentiella mervärde. T.ex. så kasseras 
uppskattningsvis 30 % av alla livsmedel 
som produceras i industriländerna. Stora 
förändringar krävs för att minska denna 
mängd med 50 % i unionen fram till 20301.
Nationsgränser är dessutom betydelselösa i 
spridningen av skadedjur, växtskadegörare, 
djur- och växtsjukdomar, inbegripet 
zoonotiska sjukdomar, och 
livsmedelsburna patogener. Även om 
effektiva nationella förebyggande åtgärder 
krävs är åtgärder på unionsnivå nödvändiga 
för fullständig kontroll och en effektivt 
fungerande inre marknad. Utmaningen är 
komplicerad, berör ett brett spektrum av 
sinsemellan förbundna sektorer och kräver 
en mångfald av tillvägagångssätt.

livsmedelsförsörjning med 70 % är enligt 
beräkningarna nödvändig för att föda 
världens befolkning på 9 miljarder 
människor 2050. Jordbruket står för 
ungefär 10 % av unionens utsläpp av 
växthusgaser, och även om de minskar i 
Europa beräknas de globala utsläppen från 
jordbruket öka med upp till 20 % fram till 
2030. Dessutom kommer Europa att 
behöva säkerställa en tillräcklig försörjning 
av råvaror, rena vattenresurser, energi och 
industriprodukter, samtidigt som tillgången 
på fossilt kol minskar (produktionen av 
olja och flytande gas förväntas minska med 
60 % till 2050), och samtidigt bevara sin 
konkurrenskraft. Bioavfall 
(uppskattningsvis upp till 138 miljoner ton 
per år i unionen, varav upp till 40 % 
deponeras) utgör ett problem och en 
kostnad av enorma mått, trots sitt höga 
potentiella mervärde. T.ex. så kasseras 
uppskattningsvis 30 % av alla livsmedel 
som produceras i industriländerna. Stora 
förändringar krävs för att minska denna 
mängd med 50 % i unionen fram till 20301.
Nationsgränser är dessutom betydelselösa i 
spridningen av skadedjur, växtskadegörare, 
djur- och växtsjukdomar, inbegripet 
zoonotiska sjukdomar, och 
livsmedelsburna patogener. Även om 
effektiva nationella förebyggande åtgärder 
krävs är åtgärder på unionsnivå nödvändiga 
för fullständig kontroll och en effektivt 
fungerande inre marknad. Utmaningen är 
komplicerad, berör ett brett spektrum av 
sinsemellan förbundna sektorer och kräver 
en mångfald av tillvägagångssätt.

Or. en

Ändringsförslag 1372
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1373
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mer och mer biologiska resurser behövs 
för att tillgodose marknadens efterfrågan 
på säker och hälsosam 
livsmedelsförsörjning, biomaterial, 
biobränslen och biobaserade produkter, 
från konsumtionsvaror till kemikalier i 
bulk. Kapaciteten i de terrestra och 
akvatiska ekosystem som krävs för 
produktion av detta är emellertid 
begränsad, samtidigt som det finns 

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

konkurrerande anspråk för användningen 
av dem och de ofta inte förvaltas optimalt, 
vilket t.ex. framgår av den allvarliga 
försämringen av markens kolinnehåll och 
jordens bördighet. Möjligheterna utnyttjas 
inte att främja ekosystemtjänster från 
jordbruksmark, skogar, marina vatten och 
sötvatten genom integrering av 
agronomiska och miljömässiga mål i 
hållbar och säker produktion.

Or. en

Ändringsförslag 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den potential som finns hos biologiska 
resurser och ekosystem skulle kunna
användas på ett mycket mer hållbart, 
effektivt och integrerat sätt. Exempelvis 

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

skulle potentialen hos biomassa från 
jordbruk och skog och avfallsflöden från 
jordbruk, vatten, industri och kommuner 
också kunna utnyttjas bättre.

Or. en

Ändringsförslag 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, 
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1377
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skapandet av en produktionskedja med 
små avfallsmängder, vilken också kan 
trygga livsmedelsförsörjningen i en 
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situation där klimatet förändras och 
befolkningen växer, kan sträcka sig från 
bättre hanteringssystem som minimerar 
mängden av insatsvaror på land eller i 
havet och genom hela försörjningskedjan. 
Jordbrukarnas kollektiva kunskaper om 
naturtillgångar, ekologiska processer och 
produktkvalitet kan användas som 
utgångspunkt för att minimera behovet av 
externa insatsvaror. Kortare 
produktionskedjor baserade på 
konsumenternas förtroende och större 
närhet till producenterna är också en 
grundval för en produktionskedja med 
små avfallsmängder, och tillgodoser 
samtidigt konsumenternas krav på 
livsmedel som håller hög kvalitet och 
samtidigt innebär respekt för djurens 
välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 1378
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I princip behövs en övergång mot optimal 
och förnybar användning av biologiska 
resurser och mot hållbara system för 
primärproduktion och bearbetning som kan 
producera mer livsmedel och andra 
biobaserade produkter med minsta möjliga 
mängd insatsvaror, miljöpåverkan och 
utsläpp av växthusgaser, förbättrade 
ekosystemtjänster, inget avfall och adekvat 
samhällsvärde. En avgörande insats med 
sammankopplad forskning och innovation 
är en viktig faktor för att åstadkomma 
detta, i och utanför Europa.

I princip behövs en övergång mot optimal 
och förnybar användning av biologiska 
resurser och mot hållbara system för 
primärproduktion och bearbetning som kan 
producera mer livsmedel och andra 
biobaserade produkter med minsta möjliga 
mängd insatsvaror, miljöpåverkan och 
utsläpp av växthusgaser, förbättrade 
ekosystemtjänster, inget avfall och adekvat 
samhällsvärde. En avgörande insats med 
sammankopplad forskning och innovation 
är en viktig faktor för att åstadkomma 
detta, i och utanför Europa. Det finns 
omfattande allmänt erkända 
vetenskapliga bevis på kopplingen mellan 



AM\907849SV.doc 59/174 PE492.789v01-00

SV

försämringen av den naturliga 
resursbasen, inbegripet den biologiska 
mångfalden, och funktionssättet för 
naturliga och seminaturliga ekosystem 
som levererar väsentliga tjänster till 
samhället och utgör grundval för de 
lösningar som föreslås av vetenskapen.  
Målet är att skapa 
livsmedelsproduktionssystem som i stället 
för att förstöra de naturresurser som de är 
beroende av konsoliderar, stärker och 
främjar resursbasen, vilket skulle 
möjliggöra ett hållbart skapande av 
välstånd. 

Or. en

Ändringsförslag 1379
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I princip behövs en övergång mot optimal 
och förnybar användning av biologiska 
resurser och mot hållbara system för 
primärproduktion och bearbetning som kan 
producera mer livsmedel och andra 
biobaserade produkter med minsta möjliga 
mängd insatsvaror, miljöpåverkan och 
utsläpp av växthusgaser, förbättrade 
ekosystemtjänster, inget avfall och adekvat 
samhällsvärde. En avgörande insats med 
sammankopplad forskning och innovation 
är en viktig faktor för att åstadkomma 
detta, i och utanför Europa.

I princip behövs en övergång mot optimal 
och förnybar användning av biologiska 
resurser och mot hållbara system för 
primärproduktion och bearbetning som kan 
producera mer livsmedel och andra 
biobaserade produkter med minsta möjliga 
mängd insatsvaror, miljöpåverkan och 
utsläpp av växthusgaser, förbättrade 
ekosystemtjänster, inget avfall och adekvat 
samhällsvärde. En avgörande insats med 
sammankopplad forskning och innovation 
är en viktig faktor för att åstadkomma 
detta, i och utanför Europa. I detta syfte, 
och särskilt när det gäller nätverksarbete 
och partnersamverkan mellan forskare 
och innovatörer, ska de yttersta 
randområdenas särskilda situation 
beaktas.

Or. pt
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Motivering

I enlighet med det allmänna meddelandet om Horisont 2020 (COM(2011)0808) ska de 
yttersta randområdenas särskilda situation beaktas, särskilt i samband med nätverksarbete 
och partnersamverkan mellan forskare och innovatörer.

Ändringsförslag 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I princip behövs en övergång mot optimal 
och förnybar användning av biologiska 
resurser och mot hållbara system för 
primärproduktion och bearbetning som kan 
producera mer livsmedel och andra 
biobaserade produkter med minsta möjliga 
mängd insatsvaror, miljöpåverkan och 
utsläpp av växthusgaser, förbättrade 
ekosystemtjänster, inget avfall och adekvat 
samhällsvärde. En avgörande insats med 
sammankopplad forskning och innovation 
är en viktig faktor för att åstadkomma 
detta, i och utanför Europa.

I princip behövs en övergång mot optimal 
och förnybar användning av biologiska 
resurser och mot hållbara system för 
primärproduktion och bearbetning som kan 
producera mer livsmedel och andra 
biobaserade produkter med minsta möjliga 
mängd insatsvaror, miljöpåverkan och 
utsläpp av växthusgaser, förbättrade 
ekosystemtjänster, inget avfall och adekvat 
samhällsvärde. Det är viktigt att bättre 
förstå och utveckla det sätt på vilket vi 
producerar, distribuerar, marknadsför, 
konsumerar och reglerar 
livsmedelsproduktionen. En avgörande 
insats med sammankopplad forskning och 
innovation är en viktig faktor för att 
åstadkomma detta, i och utanför Europa.

Or. en

Ändringsförslag 1381
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I princip behövs en övergång mot optimal 
och förnybar användning av biologiska 
resurser och mot hållbara system för 

I princip behövs en övergång mot optimal 
och förnybar användning av biologiska 
resurser och mot hållbara system för 
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primärproduktion och bearbetning som kan 
producera mer livsmedel och andra 
biobaserade produkter med minsta möjliga 
mängd insatsvaror, miljöpåverkan och 
utsläpp av växthusgaser, förbättrade 
ekosystemtjänster, inget avfall och adekvat 
samhällsvärde. En avgörande insats med 
sammankopplad forskning och innovation 
är en viktig faktor för att åstadkomma 
detta, i och utanför Europa.

primärproduktion och bearbetning som kan 
producera mer livsmedel, fibrer och andra 
biobaserade produkter med minsta möjliga 
mängd insatsvaror, miljöpåverkan och 
utsläpp av växthusgaser, förbättrade 
ekosystemtjänster, inget avfall och adekvat 
samhällsvärde. En avgörande insats med 
sammankopplad forskning och innovation 
är en viktig faktor för att åstadkomma 
detta, i och utanför Europa.

Or. en

Ändringsförslag 1382
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den internationella studien av hur 
kunskap, vetenskap och teknik inom 
jordbruket kan bidra till utveckling 
(IAASTD), som initierades av 
Världsbanken i ett öppet partnerskap med 
en multilateral grupp av organisationer, 
däribland FAO, GEF, UNDP, Unep, 
Unesco, Världsbanken och WHO, och 
efter ett omfattande globalt vetenskapligt 
samråd, har redan utarbetat omfattande 
politiska åtgärder och en färdplan, som 
bör utgöra den ledande principen för 
utformningen av en EU-strategi för att 
hantera utmaningen med att utforma och 
införa livsmedelsproduktions- och 
livsmedelsförsörjningssystem som inte 
förstör resursbasen.

Or. en

Ändringsförslag 1383
Philippe Lamberts
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för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ett fullt fungerande europeisk bioekonomi 
– som omfattar hållbar produktion av 
förnybara resurser från mark och 
vattenmiljöer och deras omvandling till 
livsmedel, biobaserade produkter och 
bioenergi samt därmed relaterade 
kollektiva nyttigheter – kommer att skapa 
högt europeiskt mervärde. Om den 
förvaltas på ett hållbart sätt kan den minska 
primärproduktionens och 
försörjningskedjans sammanlagda 
fotavtryck i miljön. Den kan öka deras 
konkurrenskraft och skapa arbetstillfällen 
och affärsmöjligheter för utvecklingen av 
landsbygd och kustområden. Inga 
välståndsskapande system kan dock vara 
konkurrenskraftiga om de försämrar sina 
resursbaser, och därför är det nödvändigt 
att införa verkligt hållbara system för att 
ta tillvara de naturliga processerna. 
Parallellt med de marknadsinriktade 
funktionerna tillhandahåller 
bioekonomin också en rad kollektiva 
nyttigheter som bör bevaras för att säkra 
att de grundläggande tjänster, som i 
nuläget inte ersätts av marknaden, kan 
fortsätta att tillhandahållas samhället, 
exempelvis jordbruks- och skogslandskap, 
jordbruksmark och skogens biologiska 
mångfald, vattenkvalitet och tillgång på 
vatten, markens funktioner, 
klimatstabilitet, luftkvalitet och 
motståndskraft mot översvämningar och 
bränder. De utmaningar som är 
förknippade med livsmedelsförsörjning, 
hållbart jordbruk och bioekonomin 
generellt är europeiska och globala.
Åtgärder på unionsnivå är avgörande för 
att kluster ska kunna sammanföras och den 
nödvändiga bredden och kritiska massan 
åstadkommas för att komplettera 
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ansträngningar som gjorts av enstaka eller 
grupper av medlemsstater. En metod med 
flera aktörer kommer att säkerställa den 
nödvändiga korsbefruktningen med 
samverkan mellan forskare, företag, 
jordbrukare/tillverkare, rådgivare, 
konsumenter och slutanvändare. 
Unionsnivån krävs också för att säkerställa 
konsekvens när man tar itu med denna 
utmaning mellan sektorerna, och med 
starka kopplingar till relevant 
unionspolitik. Samordning av forskning 
och innovation på unionsnivå kommer att 
uppmuntra och hjälpa till att påskynda de 
förändringar som krävs i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 1384
Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1386
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1387
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett fullt fungerande europeisk bioekonomi 
– som omfattar hållbar produktion av 
förnybara resurser från mark och 
vattenmiljöer och deras omvandling till 
livsmedel, biobaserade produkter och 
bioenergi samt därmed relaterade 
kollektiva nyttigheter – kommer att skapa 
högt europeiskt mervärde. Om den 
förvaltas på ett hållbart sätt kan den minska 
primärproduktionens och 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett fullt fungerande europeisk bioekonomi 
– som omfattar hållbar produktion av 
förnybara resurser från mark och 
vattenmiljöer och deras omvandling till 
livsmedel, biobaserade produkter och 
bioenergi samt därmed relaterade 
kollektiva nyttigheter – kommer att skapa 
högt europeiskt mervärde. Om den 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1390
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation kommer att 
växelverka med ett brett spektrum av 
unionspolitik och tillhörande mål, 
inbegripet den gemensamma 
jordbrukspolitiken (särskilt politiken för 
landsbygdsutveckling) och europeiska 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation kommer att 
växelverka med ett brett spektrum av 
unionspolitik och tillhörande mål, 
inbegripet den gemensamma 
jordbrukspolitiken (särskilt politiken för 
landsbygdsutveckling) och europeiska 
innovationspartnerskapet ”produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket”, den 

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

europeiska innovationspartnerskapet om 
vatten, den gemensamma fiskeripolitiken, 
den integrerade havspolitiken, det 
europeiska klimatförändringsprogrammet, 
vattenramdirektivet, ramdirektivet om en 
marin strategi, handlingsplanen för 
skogsbruket, den temainriktade strategin 
för markskydd, unionens 2020-strategi för 
biologisk mångfald, den strategiska planen 
för energiteknik, unionens innovations- och 
industripolitik, strategier för bistånd till 
tredje land och utvecklingsbistånd, 
växtskyddsstrategier, strategier för 
djurhälsa och djurskydd och rättsliga ramar 
för att skydda miljö, hälsa och säkerhet, 
främja resurseffektivitet och 
klimatåtgärder, och för att minska avfallet. 
En bättre integrering av forskning och 
innovation i relaterad unionspolitik 
kommer att avsevärt förbättra det 
europeiska mervärdet, skapa 
hävstångseffekter, öka samhällsbetydelsen 
och bidra till att ytterligare utveckla en 
hållbar förvaltning av mark, hav och 
oceaner och marknader för bioekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 1392
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation kommer att 
växelverka med ett brett spektrum av 
unionspolitik och tillhörande mål, 
inbegripet den gemensamma 
jordbrukspolitiken (särskilt politiken för 
landsbygdsutveckling) och europeiska 
innovationspartnerskapet ”produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket”, den 
gemensamma fiskeripolitiken, den 
integrerade havspolitiken, det europeiska 

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

klimatförändringsprogrammet, 
vattenramdirektivet, ramdirektivet om en 
marin strategi, handlingsplanen för 
skogsbruket, den temainriktade strategin 
för markskydd, unionens 2020-strategi för 
biologisk mångfald, den strategiska planen 
för energiteknik, unionens innovations- och 
industripolitik, EU:s säkerhetsstrategi, 
strategier för bistånd till tredje land och 
utvecklingsbistånd, växtskyddsstrategier, 
strategier för djurhälsa och djurskydd och 
rättsliga ramar för att skydda miljö, hälsa 
och säkerhet, främja resurseffektivitet och 
klimatåtgärder, och för att minska avfallet. 
En bättre integrering av forskning och 
innovation i relaterad unionspolitik 
kommer att avsevärt förbättra det 
europeiska mervärdet, skapa 
hävstångseffekter, öka samhällsbetydelsen 
och bidra till att ytterligare utveckla en 
hållbar förvaltning av mark, hav och 
oceaner och marknader för bioekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 1393
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Utmaningsinriktade åtgärder med fokus på 
ekologiska, sociala och ekonomiska 
fördelar och modernisering av bioekonomi 
och tillhörande sektorer, deltagande 
aktörer och marknader ska stödjas genom 
tvärvetenskaplig forskning, som driver på 
innovation och som leder till utveckling av 
nya metoder, hållbara produkter och 
processer. Ett brett förhållningssätt till 
innovation ska också antas, från teknisk, 
icke-teknisk, organisatorisk, ekonomisk 
och social innovation till exempelvis nya 
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tjänster. affärsmodeller, varumärkesprofilering och 
tjänster. Jordbrukarnas samt de små och 
medelstora företagens möjligheter att 
bidra till innovation på detta område 
måste erkännas fullt ut. Detta 
förhållningssätt till den biobaserade 
ekonomin ska ta hänsyn till hur viktigt det 
är med lokal kunskap som ökar den 
lokala kapaciteten, och ska samtidigt 
inkludera mångfald och komplexitet.

Or. en

Ändringsförslag 1394
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Hållbart jord- och skogsbruk (a) Hållbart jordbruk, inbegripet 
växtodling, djurhållning och skogsbruk

Or. en

Ändringsförslag 1395
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Hållbart jord- och skogsbruk (a) Hållbart jordbruk

Or. en

Ändringsförslag 1396
Marita Ulvskog
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Verksamheten ska inriktas på mer hållbara 
och produktiva jordbrukssystem som är 
både resurseffektiva (även koldioxidsnåla) 
och stabila, samtidigt som de kan uppfylla 
de nya kraven i förbindelse med en 
bioekonomi under utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Syftet är att producera tillräckligt med 
livsmedel, foder, biomassa och andra 
råvaror, samtidigt som naturresurser 
skyddas, såsom vatten och mark, och 
ekosystemtjänster bevaras och förbättras, 
inbegripet hantering och begränsning av 
klimatförändringar. Verksamheten ska 
inriktas på att införa mer hållbara och 
produktiva jordbruk, inbegripet 
djurhållningssystem, och skogsbruk som 
är både resurseffektiva (även 
koldioxidsnåla och med låg 
vattenförbrukning) och stabila och som 
producerar mindre avfall. Dessutom ska 
verksamheten inriktas på utveckling av
tjänster, koncept och strategier för en
blomstrande försörjning på landsbygden 
och uppmuntra till hållbar konsumtion.
Särskilt när det gäller skogsbruket är 
målet att på hållbart sätt producera 
biobaserade produkter, ekosystemtjänster 
och biomassa i tillräcklig mängd, med 
vederbörligt beaktande av de ekonomiska, 
ekologiska och sociala aspekterna av 
skogsbruk. Verksamheten kommer att 
inriktas på vidareutveckling av 
produktionen och hållbarheten av 
resurseffektiva skogsbrukssystem som är 
av avgörande betydelse när det gäller att 
stärka skogens återhämtning och skyddet 
av den biologiska mångfalden och som 
kan tillgodose den ökade efterfrågan på 
biomassa. Skogsrelaterade tjänster, såsom 
vattenrening, bevarande av den biologiska 
mångfalden (inbegripet naturliga fiender 
för skadedjur inom jordbruket) eller 
kulturella frågor, bör också beaktas.

Or. en
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Ändringsförslag 1399
Corinne Lepage

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1400
Marisa Matias

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att producera tillräckligt med 
livsmedel, foder, biomassa och andra 
råvaror, samtidigt som naturresurser 
skyddas och ekosystemtjänster förbättras, 
inbegripet hantering och begränsning av 
klimatförändringar. Verksamheten ska 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1401
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Syftet är att producera tillräckligt med 
livsmedel, foder, biomassa och andra 
råvaror, samtidigt som naturresurser 
skyddas, inbegripet den biologiska 
mångfalden, i ett europeiskt och 
världsomfattande perspektiv, och 
ekosystemtjänster förbättras, inbegripet 
hantering och begränsning av 
klimatförändringar. Verksamheten ska 
inriktas på mer hållbara, stabila och 
produktiva system för jord- och skogsbruk 
som är resurseffektiva (även 
koldioxidsnåla, föga krävande i fråga om 
externa insatsvaror och ekologiska), 
skyddar och främjar naturresurserna, är 
mångsidiga och kan anpassa sig till en 
miljö i förändring, och som är stabila, 
samtidigt som tjänster, koncept och 
strategier utvecklas för olika 
livsmedelssystem och för en blomstrande 
försörjning på landsbygden.
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Or. en

Ändringsförslag 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Syftet är att producera tillräckligt med 
livsmedel, foder, biomassa och andra 
råvaror, samtidigt som naturresurser 
skyddas, inbegripet den biologiska 
mångfalden, i ett europeiskt och 
världsomfattande perspektiv, och 
ekosystemtjänster förbättras, inbegripet 
hantering och begränsning av 
klimatförändringar. Verksamheten ska 
inriktas på mer hållbara och produktiva 
system för jord- och skogsbruk och för 
djurhållning som är resurseffektiva (även 
koldioxidsnåla, föga krävande i fråga om 
externa insatsvaror och ekologiska), 
skyddar naturresurserna, är mångsidiga 
och kan anpassa sig till en miljö i 
förändring, och som är stabila, samtidigt 
som tjänster, koncept och strategier 
utvecklas för olika livsmedelssystem och 
för en blomstrande försörjning på 
landsbygden.

Or. en

Motivering

Djurhållningssektorn måste nämnas eftersom den utgör en avsevärd del av det totala värdet 
för hela jordbruksproduktionen i EU. Förslagen bör inte enbart fokusera på tekniska 
lösningar för att öka effektiviteten, utan också på resurssnåla produktionssystem.

Ändringsförslag 1403
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led a – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1404
Francisco Sosa Wagner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Syftet är att producera tillräckligt med 
livsmedel, foder, biomassa och andra 
råvaror, samtidigt som naturresurser 
skyddas, däribland den biologiska 
mångfalden, i ett europeiskt och globalt 
perspektiv, och ekosystemtjänster 
förbättras, inbegripet hantering och 
begränsning av klimatförändringar. 
Verksamheten ska inriktas på mer hållbara 
och produktiva system för jord- och 
skogsbruk som är både resurseffektiva 
(bl.a. med låga koldioxidutsläpp, låg 
intern förbrukning och integrerat 
jordbruk) och stabila, samtidigt som 
tjänster, koncept och strategier utvecklas 
för blomstrande försörjning på 
landsbygden.
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Or. es

Motivering

Ändringsförslaget betraktar den biologiska mångfalden som en naturresurs som ska skyddas 
genom resurseffektiva verksamheter.

Ändringsförslag 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1406
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att producera tillräckligt med 
livsmedel, foder, biomassa och andra 
råvaror, samtidigt som naturresurser 
skyddas och ekosystemtjänster förbättras, 
inbegripet hantering och begränsning av 

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

begränsning av klimatförändringar. 
Verksamheten ska inriktas på mer hållbara 
och produktiva system för jord- och 
skogsbruk som är både resurseffektiva 
(även koldioxidsnåla) och stabila, samtidigt 
som tjänster, koncept och strategier 
utvecklas för blomstrande försörjning på 
landsbygden.

Or. en

Ändringsförslag 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1408
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Hållbart skogsbruk



PE492.789v01-00 82/174 AM\907849SV.doc

SV

Målet är att på hållbart sätt producera 
biomassa i tillräcklig mängd, med 
vederbörligt beaktande av de ekonomiska, 
ekologiska och sociala aspekterna av 
skogsbruk. Detta kommer att skydda 
naturresurserna och säkra 
ekosystemtjänster, inbegripet anpassning 
till och lindring av effekterna av 
klimatförändringarna. Verksamheten 
kommer att inriktas på vidareutveckling 
av hållbara skogsbrukssystem som är 
högproduktiva, resurseffektiva och av 
avgörande betydelse när det gäller att 
stärka skogens återhämtning och skyddet 
av den biologiska mångfalden och som 
kan tillgodose den ökade efterfrågan på 
biomassa.

Or. en

Ändringsförslag 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Hållbar och konkurrenskraftig 
jordbruksbaserad livsmedelsindustri för 
säker och hälsosam kost

(b) Hållbar och konkurrenskraftig 
jordbruksbaserad livsmedelsindustri för 
säker och hälsosam kost till ett rimligt pris

Or. en

Ändringsförslag 1410
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

säkra och hälsosamma livsmedel till 
rimliga priser, och att göra bearbetningen 
och distributionen av livsmedel och foder 
samt livsmedelskonsumtionen mer hållbar 
och livsmedelssektorn mer 
konkurrenskraftig. Verksamheten ska 
koncentreras på ett brett utbud av olika
hälsosamma, autentiska, högkvalitativa
och säkra livsmedel för alla, informerade 
konsumentval och konkurrenskraftiga 
metoder för livsmedelsbearbetning som 
använder mindre resurser och 
tillsatsämnen och producerar mindre 
biprodukter, avfall och växthusgaser.
Konkurrenskraft kan definieras på olika 
nivåer, och målet är att få till stånd system 
som gör det möjligt för jordbrukare att 
konkurrera på lokal och regional nivå. 
Unionen bör inta en konsekvent hållning 
så att strävan efter konkurrenskraft på en 
global marknad inte går stick i stäv med 
unionens insatser och finansieringar i 
syfte att skapa livaktiga lokala ekonomier 
och korta produktions- och 
leveranskedjor för livsmedel. Negativa 
externa effekter av insatsintensiva 
produktionssystem, som tidigare ansetts 
vara ”konkurrenskraftiga” och 
”produktiva”, bör beaktas i hög grad, och 
begrepp som livsmedel till ”rimliga 
priser” bör även ta hänsyn till de 
kostnader som miljö- och 
folkhälsomässiga konsekvenser medför 
för skattebetalarna och statskassan.

Or. en

Ändringsförslag 1411
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

säkra och hälsosamma livsmedel till
rimliga priser, och att göra bearbetningen 
och distributionen av livsmedel och foder 
samt livsmedelskonsumtionen mer hållbar 
och livsmedelssektorn mer 
konkurrenskraftig. Verksamheten ska 
koncentreras på ett brett utbud av 
hälsosamma, autentiska, högkvalitativa
och säkra livsmedel för alla, informerade 
konsumentval och konkurrenskraftiga 
metoder för livsmedelsbearbetning som 
använder mindre resurser och 
tillsatsämnen och producerar mindre 
biprodukter, avfall och växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ett brett utbud inom livsmedelsproduktionen bevarar och ökar mångfalden av maten på 
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tallriken och förbättrar medborgarnas hälsa och välbefinnande. Att åter knyta samman 
producenter och konsumenter i en hel kedja med autentisk och naturlig mat kommer att gagna 
folkhälsan och leda till mer hållbara konsumtionsmönster.

Ändringsförslag 1413
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

koncentreras på hälsosamma och säkra 
livsmedel för alla, informerade 
konsumentval och konkurrenskraftiga 
metoder för livsmedelsbearbetning som 
använder mindre resurser och producerar 
mindre biprodukter, avfall och 
växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 1415
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att uppfylla medborgarnas krav på 
säkra och hälsosamma livsmedel till 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1417
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Frigöra potentialen hos levande
akvatiska resurser

(c) Frigöra potentialen hos akvatiska 
resurser genom en hållbar förvaltning av 
fisket

Or. en

Ändringsförslag 1418
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att på ett hållbart sätt utnyttja 
levande akvatiska resurser för att 
maximera den sociala och ekonomiska 
nyttan av/avkastningen från Europas 
oceaner och hav. Verksamheten ska 
inriktas på optimalt bidrag till en tryggad 
livsmedelsförsörjning genom utveckling av 

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

miljövänligt fiske och konkurrenskraftigt 
europeiskt vattenbruk inom den globala 
ekonomin och på att främja marin 
innovation genom bioteknik för att driva på 
smart ”blå” tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Målet är att på ett hållbart sätt utnyttja 
levande akvatiska resurser för att maximera 
den sociala och ekonomiska nyttan 
av/avkastningen från Europas oceaner och 
hav. Verksamheten ska inriktas på optimalt 
bidrag till en tryggad livsmedelsförsörjning 
genom utveckling av hållbart och 
miljövänligt fiske och konkurrenskraftigt 
europeiskt vattenbruk inom den globala 
ekonomin och på att främja marin 
innovation genom bioteknik för att driva på 
smart ”blå” tillväxt, med vederbörligt 
beaktande av såväl havsmiljöns 
begränsningar som dess potential. Haven 
och oceanerna spelar också en avgörande 
roll i klimatregleringen och de påverkas 
starkt av mänskliga aktiviteter och av 
klimatförändringarna. Det allmänna 
målet är att utveckla övergripande 
vetenskaplig och teknisk kunskap på 
havs- och sjöfartsområdet i syfte att 
frigöra den blå tillväxtpotentialen i de 
olika havs- och sjöfartsnäringarna, 
samtidigt som man minskar 
koldioxidutsläppen och föroreningarna, 
skyddar havsmiljön och anpassar sig efter 
klimatförändringarna.

Or. en
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Ändringsförslag 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Målet är att förvalta levande akvatiska 
resurser för att maximera den sociala och 
ekonomiska nyttan av/avkastningen från 
Europas oceaner, hav och inlandsvatten. 
Verksamheten ska inriktas på optimalt 
bidrag till en tryggad livsmedelsförsörjning 
genom utveckling av hållbart och 
miljövänligt fiske, hållbar förvaltning av 
ekosystem som tillhandahåller varor och 
tjänster, konkurrenskraftigt och 
miljövänligt europeiskt vattenbruk inom 
den globala ekonomin och på att främja 
innovation på det marina området och 
sjöfartsområdet genom bioteknik för att 
driva på smart ”blå” tillväxt. Övergripande 
vetenskaplig och teknisk kunskap på 
havs-, sötvattens- och sjöfartsområdet 
kommer att behandlas för att frigöra 
havets och inlandsvattnens potential för 
hela havs- och sjöfartsindustrin, samtidigt 
som man skyddar miljön och anpassar sig 
till klimatförändringen.

Or. en

Ändringsförslag 1421
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att på ett hållbart sätt utnyttja 
levande akvatiska resurser för att maximera 
den sociala och ekonomiska nyttan 

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

av/avkastningen från Europas oceaner och 
hav. Verksamheten ska inriktas på optimalt 
bidrag till en tryggad livsmedelsförsörjning 
genom utveckling av hållbart och 
miljövänligt fiske och konkurrenskraftigt 
europeiskt vattenbruk inom den globala 
ekonomin och på att främja marin 
innovation genom bioteknik för att driva på 
smart ”blå” tillväxt. Såväl 
försiktighetsprincipen som farhågor från 
det civila samhällets sida om 
användningen och spridningen av 
bioteknik i öppna marina ekosystem måste 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 1422
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1423
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Målet är att på ett hållbart sätt utnyttja 
levande akvatiska resurser för att maximera 
den sociala och ekonomiska nyttan 
av/avkastningen från Europas oceaner och 
hav. Verksamheten ska inriktas på optimalt 
bidrag till en tryggad livsmedelsförsörjning 
genom utveckling av hållbart och 
miljövänligt fiske och konkurrenskraftigt 
europeiskt vattenbruk inom den globala 
ekonomin och på att främja marin 
innovation genom bioteknik för att driva på 
smart ”blå” tillväxt. Denna verksamhet 
kommer att ta hänsyn till farhågor från 
det civila samhällets sida om 
användningen av vissa former av 
bioteknik i öppna marina ekosystem.

Or. en

Ändringsförslag 1424
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Syftet är att främja koldioxidsnål, 
resurseffektiv (inbegripet närings-, 
energi-, koldioxid-, vatten- och 
markanvändningseffektiv), hållbar och 
konkurrenskraftig europeisk biobaserad 
industri, samtidigt som det ekologiska 
avfallets potential utnyttjas till fullo, för 
vilket det är mycket viktigt att skapa ett 
slutet kretslopp av näringsämnen mellan 
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med användning av biomassa från 
primärproduktion, bioavfall och 
biobaserade industribiprodukter och 
öppnande av nya marknader genom att 
stödja standardisering, verksamhet för 
reglering och demonstration/fältförsök 
bl.a., och samtidigt ta hänsyn till 
bioekonomins konsekvenser för 
markanvändning och ändrad 
markanvändning.

stads- och landsbygdsområden. 
Verksamheten ska inriktas på att främja 
bioekonomin genom att omvandla 
konventionella industriella processer och 
produkter till sådana som använder 
biobaserade resurser och är energieffektiva, 
utveckling av integrerad andra och tredje 
generationens bioraffinering, med 
användning av biomassa och andra 
restprodukter från primärproduktion inom 
jord- och skogsbruk, bioavfall och 
biobaserade industribiprodukter, samt 
genom omvandling av bioavfall i 
stadsområden till insatsvaror i jordbruket 
genom effektiv rening. Detta kommer att 
skapa nya marknader och nya potentiella 
inkomstkällor för primärproducenterna
genom att man stödjer standardisering, 
certifieringsprogram, verksamhet för 
reglering och demonstration/fältförsök 
bl.a., och samtidigt tar hänsyn till 
bioekonomins konsekvenser för 
markanvändning och ändrad 
markanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 1427
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

med användning av biomassa från 
primärproduktion, bioavfall och 
biobaserade industribiprodukter och 
öppnande av nya marknader genom att vid 
behov stödja standardisering, men också 
genom verksamhet för reglering och 
demonstration bl.a., och samtidigt ta 
hänsyn till bioekonomins miljömässiga 
och socioekonomiska konsekvenser för 
markanvändning och ändrad 
markanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 1428
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Syftet är att främja koldioxidsnål, hållbar 
och konkurrenskraftig europeisk 
biobaserad industri, som bevarar 
resurserna och utnyttjar dem effektivt. 
Verksamheten ska inriktas på att främja 
bioekonomin genom att omvandla 
konventionella industriella processer och 
produkter till sådana som använder 
biobaserade resurser och är energieffektiva, 
utveckling av integrerad bioraffinering, 
med användning av biomassa från 
primärproduktion, bioavfall och 
biobaserade industribiprodukter och 
öppnande av nya marknader genom att 
stödja standardisering men även 
differentiering, verksamhet för reglering 
och demonstration/fältförsök bl.a., och 
samtidigt ta hänsyn till bioekonomins 
konsekvenser för markanvändning och 
ändrad markanvändning, samt till 
synpunkter och farhågor i det civila 
samhället.

Or. en
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Ändringsförslag 1429
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja koldioxidsnål, 
resurseffektiv, hållbar och 
konkurrenskraftig europeisk biobaserad 
industri. Verksamheten ska inriktas på att 
främja bioekonomin genom att omvandla 

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

konventionella industriella processer och
produkter till sådana som använder 
biobaserade resurser och är energieffektiva 
(bland annat vatten och energi), 
utveckling av integrerad bioraffinering, 
med användning av biomassa från 
primärproduktion, bioavfall och 
biobaserade industribiprodukter och 
öppnande av nya marknader genom att 
stödja standardisering, verksamhet för 
reglering och demonstration/fältförsök 
bl.a., och samtidigt ta hänsyn till 
bioekonomins konsekvenser för 
markanvändning och ändrad 
markanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, 
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja koldioxidsnål, 
resurseffektiv, hållbar och 
konkurrenskraftig europeisk biobaserad 

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

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

Or. en

Motivering

Utvecklingen av integrerad bioraffinering får inte begränsas till bara användningen.

Ändringsförslag 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

bl.a., och samtidigt ta hänsyn till 
bioekonomins konsekvenser för 
markanvändning och ändrad 
markanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 1435
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Övergripande havs- och sjöforskning
Exploatering av levande och icke-levande 
havsresurser och användning av olika 
havsenergikällor och de många olika 
användningsområdena för haven skapar 
övergripande vetenskapliga och tekniska 
utmaningar. Haven och oceanerna spelar 
också en avgörande roll i 
klimatregleringen, men de påverkas starkt 
av mänskliga aktiviteter på land, vid 
kusterna och till havs och även av 
klimatförändringarna. Det allmänna 
målet är att utveckla övergripande 
vetenskaplig och teknisk kunskap på 
havs- och sjöfartsområdet (inbegripet 
genom studier av pelagiska fåglar) i syfte 
att frigöra den blå tillväxtpotentialen i de 
olika havs- och sjöfartsnäringarna, 
samtidigt som man skyddar havsmiljön 
och anpassar sig till 
klimatförändringarna. Denna strategiska 
samordnade metod för havs- och 
sjöfartsforskning över alla utmaningar 
och pelare i Horisont 2020 kommer även 
att stödja genomförandet av relevant 
unionspolitik för att bidra till att uppfylla 
viktiga blå tillväxtmål.

Or. en
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Motivering

Baserat på Teresa Riera Madurells betänkande, ändringsförslag 168. Syftet är att lägga till 
att studier av vissa arter av sjöfåglar utvecklas snabbt och har visat sig vara extremt 
värdefulla för förståelsen av havsmiljön i bred betydelse.

Ändringsförslag 1436
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3a Syftet är att säkra en tillräcklig 
försörjning av livsmedel, foder, biomassa 
och andra råvaror, samtidigt som 
naturresurserna skyddas och 
ekosystemtjänsterna stärks, bland annat 
för att hantera och begränsa 
klimatförändringarna, och samtidigt 
utveckla tjänster, koncept och strategier 
till stöd för en blomstrande försörjning på 
landsbygden, däribland för de arktiska 
ursprungsbefolkningarna.

Or. en

Ändringsförslag 1437
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att klara övergången 
till ett tillförlitligt, hållbart och 
konkurrenskraftigt energisystem, trots allt 
knappare resurser, ökande energibehov och 
klimatförändringar.

Det särskilda målet är att klara övergången 
till ett tillförlitligt, hållbart och 
konkurrenskraftigt energisystem med 
överkomliga priser, trots allt knappare 
resurser, ökande energibehov och 
klimatförändringar.

Or. de
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Ändringsförslag 1438
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Unionen har för avsikt att fram till 2020 
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 % under 1990 års nivåer. Dessutom bör 
förnybar energi motsvara 20 % av den 
slutliga energiförbrukningen 2020, vilket är 
kopplat till energibesparingsmålet på 20 %. 
För att uppnå dessa mål kommer en 
omarbetning av energisystemet att krävas, 
med en kombination av en profil för låga 
koldioxidutsläpp, energisäkerhet och 
överkomliga priser, samtidigt som Europas 
ekonomiska konkurrenskraft förstärks. En 
sådan omarbetning av systemet är 
nödvändig eftersom industrin och 
konsumenterna, på grund av instabila 
energipriser på världsmarknaden (i 
kombination med oro för 
försörjningstryggheten), ökad beskattning 
av energikällor och höga kostnader för att 
anpassa sig till unionens lagstiftning på 
området för miljö och klimatförändringar, 
spenderar en ökande andel av sin inkomst 
på energi.

Or. it

Ändringsförslag 1439
Fiona Hall, Kent Johansson
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Unionen har för avsikt att fram till 2020 
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 % under 1990 års nivåer, och att minska 
dem ytterligare till 80–95 % senast 2050.
Dessutom bör förnybar energi motsvara 
20 % av den slutliga energiförbrukningen 
2020, vilket är kopplat till 
energibesparingsmålet på 20 %. Senast 
2050 bör utsläppen av växthusgaser ha 
minskat med mellan 80–95 %. För att nå 
detta mål måste förnybar energiteknik 
mot mitten av detta århundrade stå för 
den största andelen av Europas 
energiförsörjning. Detta måste åtföljas av 
en ambitiös energieffektivitetspolitik, som 
är det mest kostnadseffektiva sättet att nå 
våra långsiktiga mål för minskade 
koldioxidutsläpp. Det är därför lämpligt 
att tre fjärdedelar av budgeten under 
denna utmaning går till forskning och 
innovation inom förnybar energi och 
energieffektivitet. För att uppnå dessa mål 
kommer en omarbetning av energisystemet 
att krävas, med en kombination av en profil 
för varaktiga låga koldioxidutsläpp, 
energisäkerhet och överkomliga priser, 
samtidigt som Europas ekonomiska 
konkurrenskraft förstärks. Europa är för 
närvarande långt ifrån detta övergripande 
mål. 80 % av det europeiska 
energisystemet förlitar sig fortfarande på 
fossila bränslen, och sektorn producerar 
80 % av växthusgasutsläppen i unionen.
Varje år används 2,5 % av unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) till 
energiimport, och denna kommer sannolikt 
att öka. Denna utveckling skulle leda till ett 
totalt beroende av olje- och gasimport 
2050. Med instabila energipriser på 
världsmarknaden i kombination med oro 
för försörjningstryggheten spenderar 
industrin och konsumenterna en ökande 
andel av sin inkomst på energi.
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Or. en

Ändringsförslag 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, 
Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1441
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Unionen har för avsikt att fram till 2020 
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 % under 1990 års nivåer, och att minska 
dem ytterligare till 80–95 % senast 2050.
Dessutom bör förnybar energi motsvara 
20 % av den slutliga energiförbrukningen 
2020, vilket är kopplat till 
energibesparingsmålet på 20 %. Senast 
2050 bör utsläppen av växthusgaser ha 
minskat med mellan 80–95 %. Alla 
scenarier i energifärdplanen för 2050 
visar att förnybar energiteknik mot mitten 
av detta århundrade kommer att utgöra 
den största andelen av 
energiförsörjningstekniken och att 
energieffektivitet kommer att spela en 
utslagsgivande roll för att målen ska nås. 
Det är därför lämpligt att 85 % av 
budgeten under denna utmaning går till 
forskning och innovation inom förnybar 
energi och effektiv slutanvändning av 
energi. För att uppnå dessa mål kommer en 
omarbetning av energisystemet att krävas, 
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totalt beroende av olje- och gasimport 
2050. Med instabila energipriser på 
världsmarknaden i kombination med oro 
för försörjningstryggheten spenderar 
industrin och konsumenterna en ökande 
andel av sin inkomst på energi.

med en kombination av förnybar energi, 
energisäkerhet och överkomliga priser, 
samtidigt som Europas ekonomiska 
konkurrenskraft förstärks. Europa är för 
närvarande långt ifrån detta övergripande 
mål. 80 % av det europeiska 
energisystemet förlitar sig fortfarande på 
fossila bränslen, och sektorn producerar 
80 % av växthusgasutsläppen i unionen.
Varje år används 2,5 % av unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) till 
energiimport, och denna kommer sannolikt 
att öka. Denna utveckling skulle leda till ett 
totalt beroende av olje- och gasimport 
2050. Med instabila energipriser på 
världsmarknaden i kombination med oro 
för försörjningstryggheten spenderar 
industrin och konsumenterna en ökande 
andel av sin inkomst på energi.

Or. en

Ändringsförslag 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Unionen har för avsikt att fram till 2020 
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 % under 1990 års nivåer, och att minska 
dem ytterligare till 80–95 % senast 2050.
Dessutom bör förnybar energi motsvara 
20 % av den slutliga energiförbrukningen 
2020, vilket är kopplat till 
energibesparingsmålet på 20 %. Senast 
2050 bör utsläppen av växthusgaser ha 
minskat med mellan 80–95%. Scenarierna 
för minskade koldioxidutsläpp i 
energifärdplanen för 2050 visar att 
förnybar energiteknik mot mitten av detta 
århundrade, med hjälp av tillräckliga 
investeringar och marknadsinsteg, måste 
utgöra den största andelen av 
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energisystemet förlitar sig fortfarande på 
fossila bränslen, och sektorn producerar 
80 % av växthusgasutsläppen i unionen.
Varje år används 2,5 % av unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) till 
energiimport, och denna kommer sannolikt 
att öka. Denna utveckling skulle leda till ett 
totalt beroende av olje- och gasimport 
2050. Med instabila energipriser på 
världsmarknaden i kombination med oro 
för försörjningstryggheten spenderar 
industrin och konsumenterna en ökande 
andel av sin inkomst på energi.

energiförsörjningstekniken. Därför bör ett 
lämpligt anslag från denna utmaning 
avsättas till forskning och innovation 
inom förnybar energi. För att uppnå dessa 
mål kommer en omarbetning av 
energisystemet att krävas, med en 
kombination av en profil för låga 
koldioxidutsläpp, energisäkerhet och 
överkomliga priser, samtidigt som Europas 
ekonomiska konkurrenskraft förstärks.
Europa är för närvarande långt ifrån detta 
övergripande mål. 80 % av det europeiska 
energisystemet förlitar sig fortfarande på 
fossila bränslen, och sektorn producerar 
80 % av växthusgasutsläppen i unionen.
Varje år används 2,5 % av unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) till 
energiimport, och denna kommer sannolikt 
att öka. Denna utveckling skulle leda till ett 
totalt beroende av olje- och gasimport 
2050. Med instabila energipriser på 
världsmarknaden i kombination med oro 
för försörjningstryggheten spenderar 
industrin och konsumenterna en ökande 
andel av sin inkomst på energi.

Or. en

Ändringsförslag 1443
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen har för avsikt att fram till 2020 
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 % under 1990 års nivåer, och att minska 
dem ytterligare till 80–95 % senast 2050.
Dessutom bör förnybar energi motsvara 
20 % av den slutliga energiförbrukningen 
2020, vilket är kopplat till 
energibesparingsmålet på 20 %. För att
uppnå dessa mål kommer en omarbetning 
av energisystemet att krävas, med en 

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

forskning och innovation inom förnybar 
energi, energilagring, CCS, 
koldioxidneutral energiproduktion och 
förbättringar av nätförvaltningen och 
energieffektiviteten. För att uppnå dessa 
mål kommer en omarbetning av 
energisystemet att krävas, med en 
kombination av en profil för låga 
koldioxidutsläpp, energisäkerhet och 
överkomliga priser, samtidigt som Europas 
ekonomiska konkurrenskraft förstärks.
Europa är för närvarande långt ifrån detta 
övergripande mål. 80 % av det europeiska 
energisystemet förlitar sig fortfarande på 
fossila bränslen, och sektorn producerar 
80 % av växthusgasutsläppen i unionen.
Varje år används 2,5 % av unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) till 
energiimport, och denna kommer sannolikt 
att öka. Denna utveckling skulle leda till ett 
totalt beroende av olje- och gasimport 
2050. Med instabila energipriser på 
världsmarknaden i kombination med oro 
för försörjningstryggheten spenderar 
industrin och konsumenterna en ökande 
andel av sin inkomst på energi.

Or. en

Ändringsförslag 1444
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen har för avsikt att fram till 2020 
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 % under 1990 års nivåer, och att minska 
dem ytterligare till 80–95 % senast 2050.
Dessutom bör förnybar energi motsvara 
20 % av den slutliga energiförbrukningen 
2020, vilket är kopplat till 
energibesparingsmålet på 20 %. För att 
uppnå dessa mål kommer en omarbetning 

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

finna den optimala lösningen för 
integration av förnybar energi genom att 
balansera energinätet med hjälp av 
dynamisk och miljövänlig 
produktionsteknik. För att uppnå dessa 
mål kommer en omarbetning av 
energisystemet att krävas, med en 
kombination av en profil för låga 
koldioxidutsläpp, energisäkerhet och 
överkomliga priser, samtidigt som Europas 
ekonomiska konkurrenskraft förstärks.
Europa är för närvarande långt ifrån detta 
övergripande mål. 80 % av det europeiska 
energisystemet förlitar sig fortfarande på 
fossila bränslen, och sektorn producerar 
80 % av växthusgasutsläppen i unionen.
Varje år används 2,5 % av unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) till 
energiimport, och denna kommer sannolikt 
att öka. Denna utveckling skulle leda till ett 
totalt beroende av olje- och gasimport 
2050. Med instabila energipriser på 
världsmarknaden i kombination med oro 
för försörjningstryggheten spenderar 
industrin och konsumenterna en ökande 
andel av sin inkomst på energi.

Or. en

Motivering

Förnybar energiteknik spelar en avgörande roll i alla scenarier för minskade 
koldioxidutsläpp i energifärdplanen för 2050, och F&U bör därför först och främst fokusera 
på att uppnå rätt balans när ny teknik för förnybar energi ska integreras i elnätet.

Ändringsförslag 1445
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen har för avsikt att fram till 2020 
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 % under 1990 års nivåer, och att minska 
dem ytterligare till 80–95 % senast 2050.

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1446
Herbert Reul

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen har för avsikt att fram till 2020 
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 % under 1990 års nivåer, och att minska 
dem ytterligare till 80–95 % senast 2050.
Dessutom bör förnybar energi motsvara 
20 % av den slutliga energiförbrukningen 

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

2020, vilket är kopplat till 
energibesparingsmålet på 20 %. För att
uppnå dessa mål kommer en omarbetning 
av energisystemet att krävas, med en 
kombination av en profil för låga utsläpp, 
energisäkerhet och överkomliga priser, 
samtidigt som Europas ekonomiska 
konkurrenskraft förstärks. Europa är för 
närvarande långt ifrån detta övergripande 
mål. 80 % av det europeiska 
energisystemet förlitar sig fortfarande på 
fossila bränslen, och sektorn producerar 
80 % av växthusgasutsläppen i unionen.
Varje år används 2,5 % av unionens 
bruttonationalprodukt (BNP) till 
energiimport, och denna kommer sannolikt 
att öka. Denna utveckling skulle leda till ett 
totalt beroende av olje- och gasimport 
2050. Med instabila energipriser på 
världsmarknaden i kombination med oro 
för försörjningstryggheten spenderar 
industrin och konsumenterna en ökande 
andel av sin inkomst på energi.

Or. en

Ändringsförslag 1448
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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__________
27 KOM(2011)0112.

Or. it

Motivering

Som namnet anger täcker programmet endast perioden fram till 2020. Det finns därför ingen 
anledning att hänvisa till möjliga framtidsscenarier för de kommande årtiondena.

Ändringsförslag 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Färdplanen för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205027 visar att de 
riktade minskningarna av 
växthusgasutsläppen till stor del kommer 
att behöva uppfyllas inom unionen. Detta 
skulle innebära en minskning av 
koldioxidutsläppen med över 90 % till 
20502 i kraftsektorn, över 80 % i industrin, 
minst 60 % inom transportsektorn, och 
omkring 90 % i bostadssektorn och 
tjänstesektorn.

Färdplanen för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205027 visar att de 
riktade minskningarna av 
växthusgasutsläppen till stor del kommer 
att behöva uppfyllas inom unionen. Detta
skulle innebära en minskning av 
koldioxidutsläppen med över 90 % till 
20502 i kraftsektorn, över 80 % i industrin, 
minst 60 % inom transportsektorn, och 
omkring 90 % i bostadssektorn och 
tjänstesektorn. Färdplanen visar också att 
bland annat gas på kort och medellång 
sikt kan bidra till omvandlingen av 
energisektorn.

Or. en

Ändringsförslag 1450
Konrad Szymański

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Färdplanen för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205027 visar att de 

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

har utarbetats av kommissionen, utgår 
man från att de riktade minskningarna av 
växthusgasutsläppen till stor del kommer 
att behöva uppfyllas inom unionen, 
eftersom det saknas en världsomfattande 
överenskommelse i denna fråga. Detta 
skulle innebära en minskning av 
koldioxidutsläppen med till och med över 
90 % till 2050 i kraftsektorn, med över 
80 % i industrin, med 60 % inom 
transportsektorn, och med 90 % i 
bostadssektorn och tjänstesektorn.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1451
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Färdplanen för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205027 visar att de 
riktade minskningarna av 
växthusgasutsläppen till stor del kommer 
att behöva uppfyllas inom unionen. Detta 
skulle innebära en minskning av 
koldioxidutsläppen fram till 2050 i 
kraftsektorn, i industrin, inom 
transportsektorn, i bostadssektorn, inom
tjänstesektorn och inom andra sektorer.

Or. de

Ändringsförslag 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
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Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Färdplanen för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205027 visar att de 
riktade minskningarna av 
växthusgasutsläppen till stor del kommer 
att behöva uppfyllas inom unionen. Detta 
skulle innebära en minskning av 
koldioxidutsläppen med över 90 % till 
20502 i kraftsektorn, över 80 % i industrin, 
minst 60 % inom transportsektorn, och 
omkring 90 % i bostadssektorn och 
tjänstesektorn.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 1453
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att åstadkomma dessa minskningar 
måste betydande investeringar göras inom 
forskning, utveckling, demonstration och 
marknadsintroduktion för effektiva, säkra 
och tillförlitliga typer av energiteknik och 
energitjänster med låga koldioxidutsläpp.
En stor del av budgeten under denna 
samhällsutmaning ska därför användas 
till stöd för forskning och innovation 
inom förnybar energi, energidistribution, 
smarta nät, energilagring och 
energieffektivitet. Dessa måste gå hand i 
hand med icke-tekniska lösningar på både 
utbuds- och efterfrågesidan. Allt detta 
måste vara en del av en integrerad politik 
för låga koldioxidutsläpp, inbegripet 
förmågan att bemästra viktig 
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och internationella marknader, och att 
införa intelligent efterfrågestyrning baserad
på en öppen och transparent energimarknad 
och intelligenta styrsystem för 
energieffektivisering.

möjliggörande teknik, särskilt 
IKT-lösningar och avancerad tillverkning, 
bearbetning och material. Målet är att 
skapa effektiv energiteknik och effektiva 
energitjänster som bidrar till hanteringen 
av utmaningarna på energiområdet och 
som kan börja användas i stor utsträckning 
på europeiska och internationella 
marknader, och att införa intelligent 
efterfrågestyrning baserad på en öppen och 
transparent energimarknad och intelligenta 
styrsystem för energieffektivisering.

Or. en

Ändringsförslag 1454
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att åstadkomma dessa minskningar 
måste betydande investeringar göras inom 
forskning, utveckling, demonstration och 
marknadsintroduktion för effektiva, säkra 
och tillförlitliga typer av energiteknik och 
energitjänster med låga koldioxidutsläpp.
Energieffektivitet och förnybara 
energiteknik är ”no regrets”-alternativ för 
att uppfylla målen för minskade 
koldioxidutsläpp, och därför ska minst 
75 % av budgeten under denna 
samhällsutmaning avsättas till sådan 
teknik. Dessa måste gå hand i hand med 
icke-tekniska lösningar på både utbuds-
och efterfrågesidan. Allt detta måste vara 
en del av en integrerad politik för låga 
koldioxidutsläpp, inbegripet förmågan att 
bemästra viktig möjliggörande teknik, 
särskilt IKT-lösningar och avancerad 
tillverkning, bearbetning och material.
Målet är att skapa effektiv energiteknik och 
effektiva energitjänster som kan börja 
användas i stor utsträckning på europeiska 
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och internationella marknader, och att 
införa intelligent efterfrågestyrning baserad 
på en öppen och transparent energimarknad 
och intelligenta styrsystem för 
energieffektivisering.

Or. en

Motivering

EU:s energifärdplan framhäver förnybar energi och energieffektivitet som en del av alla sina 
scenarier för att uppfylla målen för minskade koldioxidutsläpp fram till 2050. Om Europa ska 
kunna uppnå detta krävs det ett avsevärt stöd till forskning och innovation.

Ändringsförslag 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AM\907849SV.doc 117/174 PE492.789v01-00

SV

energieffektivisering.

Or. en

Ändringsförslag 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Horisont 2020 bör satsa på energiteknik såsom lagring av el, vilket väsentligt kommer att 
bidra till att hantera variationerna på området för förnybar energi.
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Ändringsförslag 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Horisont 2020 bör satsa på energiteknik såsom lagring av el, vilket kan bidra till att uppväga 
variationerna på området för förnybar energi.

Ändringsförslag 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, 
Chris Davies, Herbert Reul

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att åstadkomma dessa minskningar 
måste betydande investeringar göras inom 
forskning, utveckling, demonstration och 
marknadsintroduktion för effektiva, säkra 
och tillförlitliga typer av energiteknik och 

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

energitjänster med låga koldioxidutsläpp, 
däribland teknik för lagring av el. Dessa 
måste gå hand i hand med icke-tekniska 
lösningar på både utbuds- och 
efterfrågesidan. Allt detta måste vara en del 
av en integrerad politik för låga 
koldioxidutsläpp, inbegripet förmågan att 
bemästra viktig möjliggörande teknik, 
särskilt IKT-lösningar och avancerad 
tillverkning, bearbetning och material.
Målet är att skapa effektiv och säker 
energiteknik och effektiva energitjänster 
som kan börja användas i stor utsträckning 
på europeiska och internationella 
marknader, och att införa intelligent 
efterfrågestyrning baserad på en öppen och 
transparent energimarknad och intelligenta 
styrsystem för energieffektivisering och 
energisäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att åstadkomma dessa minskningar 
måste betydande investeringar göras inom 
forskning, utveckling, demonstration och 
marknadsintroduktion för effektiva, säkra 
och tillförlitliga typer av energiteknik och 
energitjänster med låga koldioxidutsläpp.
Dessa måste gå hand i hand med 
icke-tekniska lösningar på både utbuds-
och efterfrågesidan. Allt detta måste vara 
en del av en integrerad politik för låga 
koldioxidutsläpp, inbegripet förmågan att 
bemästra viktig möjliggörande teknik, 
särskilt IKT-lösningar och avancerad 
tillverkning, bearbetning och material.
Målet är att skapa effektiv energiteknik och 

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

energitjänster som kan börja användas i 
stor utsträckning på europeiska och 
internationella marknader, och att införa 
intelligent efterfrågestyrning baserad på en 
öppen och transparent energimarknad och 
intelligenta styrsystem för 
energieffektivisering.

Or. en

Ändringsförslag 1461
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1463
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att åstadkomma dessa minskningar 
måste betydande investeringar göras inom 
forskning, utveckling, demonstration och 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

användas i stor utsträckning på europeiska 
och internationella marknader, och att 
införa intelligent efterfrågestyrning baserad 
på en öppen och transparent energimarknad 
och intelligenta styrsystem för 
energieffektivisering.

Or. en

Ändringsförslag 1465
Herbert Reul

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 1466
Fiona Hall, Kent Johansson
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ny teknik och nya lösningar måste 
konkurrera med kostnader och 
tillförlitlighet mot mycket optimerade
energisystem med väletablerade operatörer 
och typer av teknik. Forskning och 
innovation är avgörande för att göra dessa 
nya, renare, koldioxidsnåla och effektivare 
energikällor kommersiellt attraktiva i den 
omfattning som behövs. Varken industrin 
eller enskilda medlemsstater klarar av att 
stå för kostnaderna och riskerna, för vilka 
de viktigaste drivkrafterna (övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi, tillhandahållande 
av en trygg energiförsörjning till 
överkomligt pris) ligger utanför 
marknaden.

Ny teknik och nya lösningar måste 
konkurrera med energisystem som har 
utformats för historiska operatörer och 
typer av teknik, som hittills har gagnats av 
omfattande anslag till forskning och stöd. 
Forskning och innovation är avgörande för 
att göra dessa nya, rena, koldioxidsnåla 
och effektivare energikällor kommersiellt 
attraktiva i den omfattning som behövs.
Forskning i och utveckling av fossil 
bränsleteknik kan därför inte komma i 
fråga för stöd under denna 
samhällsutmaning. Varken industrin eller 
enskilda medlemsstater klarar av att stå för 
kostnaderna och riskerna, för vilka de 
viktigaste drivkrafterna (övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi, tillhandahållande 
av en trygg energiförsörjning till 
överkomligt pris) ligger utanför 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ny teknik och nya lösningar måste 
konkurrera med kostnader och 
tillförlitlighet mot mycket optimerade
energisystem med väletablerade operatörer 
och typer av teknik. Forskning och 
innovation är avgörande för att göra dessa 
nya, renare, koldioxidsnåla och effektivare 
energikällor kommersiellt attraktiva i den 
omfattning som behövs. Varken industrin 

Ny teknik och nya lösningar måste 
konkurrera inom energisystem som har 
utformats för historiska operatörer och 
typer av teknik, som hittills har absorberat 
den absolut största delen av världens och 
Europas anslag och stöd till forskning. 
Forskning och innovation är avgörande för 
att göra dessa nya, renare, koldioxidsnåla 
och effektivare energikällor kommersiellt 



PE492.789v01-00 126/174 AM\907849SV.doc

SV

eller enskilda medlemsstater klarar av att 
stå för kostnaderna och riskerna, för vilka 
de viktigaste drivkrafterna (övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi, tillhandahållande 
av en trygg energiförsörjning till 
överkomligt pris) ligger utanför 
marknaden.

attraktiva i den omfattning som behövs, 
och därför kan finansiering av forskning 
och utveckling av fossil bränsleteknik inte 
komma i fråga under denna 
samhällsutmaning. Varken industrin eller 
enskilda medlemsstater klarar av att stå för 
kostnaderna och riskerna, för vilka de 
viktigaste drivkrafterna (övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi, tillhandahållande 
av en trygg energiförsörjning till 
överkomligt pris) ligger utanför 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1468
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ny teknik och nya lösningar måste 
konkurrera med kostnader och 
tillförlitlighet mot mycket optimerade
energisystem med väletablerade operatörer 
och typer av teknik. Forskning och 
innovation är avgörande för att göra dessa
nya, renare, koldioxidsnåla och effektivare 
energikällor kommersiellt attraktiva i den 
omfattning som behövs. Varken industrin 
eller enskilda medlemsstater klarar av att 
stå för kostnaderna och riskerna, för vilka 
de viktigaste drivkrafterna (övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi, tillhandahållande 
av en trygg energiförsörjning till 
överkomligt pris) ligger utanför 
marknaden.

Ny teknik och nya lösningar måste 
konkurrera inom energisystem som har 
utformats för historiska operatörer och 
typer av teknik, som hittills har absorberat 
den absolut största delen av världens och 
Europas anslag och stöd till forskning. 
Forskning och innovation är avgörande för 
att göra nya, renare, förnybara och 
effektivare energikällor kommersiellt 
attraktiva i den omfattning som behövs. 
Varken industrin eller enskilda 
medlemsstater klarar av att stå för 
kostnaderna och riskerna, för vilka de 
viktigaste drivkrafterna (övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi, tillhandahållande 
av en trygg energiförsörjning till 
överkomligt pris) ligger utanför 
marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ny teknik och nya lösningar måste 
konkurrera med kostnader och 
tillförlitlighet mot mycket optimerade 
energisystem med väletablerade operatörer 
och typer av teknik. Forskning och 
innovation är avgörande för att göra dessa 
nya, renare, koldioxidsnåla och effektivare 
energikällor kommersiellt attraktiva i den 
omfattning som behövs. Varken industrin 
eller enskilda medlemsstater klarar av att 
stå för kostnaderna och riskerna, för vilka 
de viktigaste drivkrafterna (övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi, tillhandahållande 
av en trygg energiförsörjning till 
överkomligt pris) ligger utanför 
marknaden.

Ny teknik och nya lösningar måste 
konkurrera med kostnader och 
tillförlitlighet mot mycket optimerade 
energisystem med väletablerade operatörer 
och typer av teknik. Forskning och 
innovation är avgörande för att göra dessa 
nya, renare, utsläppssnåla och effektivare 
energikällor kommersiellt attraktiva i den 
omfattning som behövs. Varken industrin 
eller enskilda medlemsstater klarar av att 
stå för kostnaderna och riskerna, för vilka 
de viktigaste drivkrafterna (övergång till en 
utsläppssnål ekonomi, tillhandahållande av 
en trygg energiförsörjning till överkomligt 
pris) ligger utanför marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1470
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att påskynda denna utveckling kommer 
ett strategiskt tillvägagångssätt på 
unionsnivå att krävas, som spänner över 
energiförsörjning, efterfrågan och 
användning i byggnader, tjänster, 
transporter och industriella värdekedjor.
Detta kommer att kräva en anpassning av 
resurser inom hela unionen, däribland 
resurser från sammanhållningspolitiken, 
särskilt genom de nationella och regionala 

För att påskynda denna utveckling kommer 
ett strategiskt tillvägagångssätt på 
unionsnivå att krävas, som spänner över 
energiförsörjning, efterfrågan och 
användning i byggnader, tjänster, 
transporter och industriella värdekedjor.
Detta kommer att kräva en anpassning av 
resurser inom hela unionen, däribland 
resurser från sammanhållningspolitiken, 
särskilt genom de nationella och regionala 
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strategierna för smart specialisering, 
system för handel med utsläppsrätter, 
offentlig upphandling och andra 
finansieringsmekanismer. Det kommer 
också att krävas en politik för reglering och 
utbyggnad av förnybara energikällor och 
energieffektivitet, skräddarsytt tekniskt 
bistånd och kapacitetsuppbyggnad för att 
undanröja icke-tekniska hinder.

strategierna för smart specialisering, 
system för handel med utsläppsrätter, 
offentlig upphandling och andra 
finansieringsmekanismer. Det kommer 
också att krävas en politik för reglering och 
utbyggnad av förnybara energikällor och 
energieffektivitet, skräddarsytt tekniskt 
bistånd och kapacitetsuppbyggnad för att 
undanröja icke-tekniska hinder. När det 
gäller de yttersta randområdena bör 
möjligheten till incitament övervägas för 
att ge dem möjlighet att utveckla 
förnybara energikällor och därmed 
utnyttja sin alternativa energipotential 
och samtidigt minska sitt beroende av 
fossil energi.

Or. pt

Motivering

Såsom det föreslogs i kommissionens nyligen offentliggjorda meddelande av den 20 juni 2012 
om de yttersta randområdena, kommer man att undersöka hur man via strukturfonderna kan 
finansiera förnybar energi och ökad energieffektivitet på ett sätt som är anpassat till dessa 
regioners särdrag och behov.

Ändringsförslag 1471
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att påskynda denna utveckling kommer 
ett strategiskt tillvägagångssätt på 
unionsnivå att krävas, som spänner över 
energiförsörjning, efterfrågan och 
användning i byggnader, tjänster, 
transporter och industriella värdekedjor.
Detta kommer att kräva en anpassning av 
resurser inom hela unionen, däribland 
resurser från sammanhållningspolitiken, 
särskilt genom de nationella och regionala 
strategierna för smart specialisering, 
system för handel med utsläppsrätter, 
offentlig upphandling och andra 

För att påskynda denna utveckling kommer 
ett strategiskt tillvägagångssätt på 
unionsnivå att krävas, som spänner över 
energiförsörjning, efterfrågan och 
användning i byggnader, tjänster, 
transporter och industriella värdekedjor.
Detta kommer att kräva en anpassning av 
resurser inom hela unionen, däribland 
resurser från sammanhållningspolitiken, 
särskilt genom de nationella och regionala 
strategierna för smart specialisering, 
system för handel med utsläppsrätter, 
offentlig upphandling och andra 
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finansieringsmekanismer. Det kommer 
också att krävas en politik för reglering och 
utbyggnad av förnybara energikällor och
energieffektivitet, skräddarsytt tekniskt 
bistånd och kapacitetsuppbyggnad för att 
undanröja icke-tekniska hinder.

finansieringsmekanismer. Det kommer 
också att krävas en politik för reglering och 
utbyggnad av förnybara energikällor, 
energieffektivitet och energisäkerhet, 
skräddarsytt tekniskt bistånd och 
kapacitetsuppbyggnad för att undanröja 
icke-tekniska hinder.

Or. en

Ändringsförslag 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den strategiska planen för energiteknik 
(SET-planen) innehåller ett sådant 
strategiskt tillvägagångssätt. Den erbjuder 
en långsiktig dagordning för att komma till 
rätta med de viktigaste flaskhalsarna för 
innovation som energitekniken står inför 
inom spetsforskningen och under stadierna 
för FoU/funktionsvisning och i 
demonstrationsfasen när företag söker 
kapital för att finansiera stora projekt som 
är först i sitt slag och inleder processen för 
marknadslansering.

Den strategiska planen för energiteknik 
(SET-planen) innehåller ett sådant 
strategiskt tillvägagångssätt. Den erbjuder 
en långsiktig dagordning för att komma till 
rätta med de viktigaste flaskhalsarna för 
innovation som energitekniken står inför 
inom spetsforskningen och under stadierna 
för FoU/funktionsvisning och i 
demonstrationsfasen när företag söker 
kapital för att finansiera stora projekt som 
är först i sitt slag och inleder processen för 
marknadslansering. Utöver de olika typer 
av teknik som ingår i SET-planen 
kommer annan ny teknik med 
långtgående potential inte att glömmas 
bort.

Or. en

Ändringsförslag 1473
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att optimera resurserna, kommer 
antagandet av separata budgetposter för 
varje enskild teknik som nämns i 
SET-planen att medföra ett europeiskt 
mervärde.

Or. it

Ändringsförslag 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De resurser som behövs för att genomföra 
SET-planen i sin helhet har uppskattats till 
8 miljarder euro per år under de närmaste 
tio åren3. Detta är långt utöver kapaciteten 
hos enskilda medlemsstater eller aktörer 
inom forskning och industri. Investeringar i 
forskning och innovation på unionsnivå 
behövs, i kombination med mobilisering av 
insatser i Europa i form av gemensamt 
genomförande och risk- och 
kapacitetsdelning. Unionens finansiering 
av forskning och innovation på 
energiområdet ska därför komplettera 
medlemsstaternas verksamheter genom att 
fokusera på verksamheter med tydligt 
mervärde för unionen, särskilt sådana med 
stora möjligheter att mobilisera nationella 
medel. Åtgärderna på unionsnivå ska också 
stödja långsiktiga program med hög risk 
och höga kostnader som överstiger de 
enskilda medlemsstaternas förmåga, 
sammanföra insatser för att minska 
investeringsriskerna i storskaliga 
verksamheter såsom industriell 
demonstration och utveckla 
Europaomfattande driftskompatibla 
energilösningar.

De resurser som behövs för att genomföra 
SET-planen i sin helhet har uppskattats till 
8 miljarder euro per år under de närmaste 
tio åren3. Detta är långt utöver kapaciteten 
hos enskilda medlemsstater eller aktörer 
inom forskning och industri. Investeringar i 
forskning och innovation på unionsnivå 
behövs, i kombination med mobilisering av 
insatser i Europa i form av gemensamt 
genomförande och risk- och 
kapacitetsdelning. Unionens finansiering 
av forskning och innovation på 
energiområdet ska därför komplettera 
medlemsstaternas verksamheter genom att 
fokusera på verksamheter med tydligt 
mervärde för unionen, särskilt sådana med 
stora möjligheter att mobilisera nationella 
medel. Åtgärderna på unionsnivå ska också 
stödja långsiktiga program med hög risk 
och höga kostnader som överstiger de 
enskilda medlemsstaternas förmåga, 
sammanföra insatser för att minska 
investeringsriskerna i storskaliga 
verksamheter såsom industriell 
demonstration och utveckla 
Europaomfattande driftskompatibla 
energilösningar. Europeiska unionens 
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medel ska endast användas för att 
finansiera hållbar teknik i 
överensstämmelse med unionens 
långsiktiga klimat- och energimål.

Or. en

Ändringsförslag 1475
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De resurser som behövs för att genomföra 
SET-planen i sin helhet har uppskattats till 
8 miljarder euro per år under de närmaste 
tio åren3. Detta är långt utöver kapaciteten 
hos enskilda medlemsstater eller aktörer 
inom forskning och industri. Investeringar i 
forskning och innovation på unionsnivå 
behövs, i kombination med mobilisering av 
insatser i Europa i form av gemensamt 
genomförande och risk- och 
kapacitetsdelning. Unionens finansiering 
av forskning och innovation på 
energiområdet ska därför komplettera 
medlemsstaternas verksamheter genom att 
fokusera på verksamheter med tydligt 
mervärde för unionen, särskilt sådana med 
stora möjligheter att mobilisera nationella 
medel. Åtgärderna på unionsnivå ska också 
stödja långsiktiga program med hög risk 
och höga kostnader som överstiger de 
enskilda medlemsstaternas förmåga, 
sammanföra insatser för att minska 
investeringsriskerna i storskaliga
verksamheter såsom industriell 
demonstration och utveckla 
Europaomfattande driftskompatibla 
energilösningar.

De resurser som behövs för att genomföra 
SET-planen i sin helhet har uppskattats till 
8 miljarder euro per år under de närmaste 
tio åren3. Detta är långt utöver kapaciteten 
hos enskilda medlemsstater eller aktörer 
inom forskning och industri. Investeringar i 
forskning och innovation på unionsnivå 
behövs, i kombination med mobilisering av 
insatser i Europa i form av gemensamt 
genomförande och risk- och 
kapacitetsdelning. Unionens finansiering 
av forskning och innovation på 
energiområdet ska därför komplettera 
medlemsstaternas verksamheter genom att 
fokusera på verksamheter med tydligt 
mervärde för unionen, särskilt sådana med 
stora möjligheter att mobilisera nationella 
medel, skapa sysselsättning och utnyttja 
säkra och rena energikällor. Åtgärderna 
på unionsnivå ska också stödja program till 
stöd för genomförandet av 
Europa 2020-målen som överstiger de 
enskilda medlemsstaternas förmåga, 
sammanföra insatser för att minska 
investeringsriskerna i verksamheter såsom 
industriell demonstration och utveckla 
Europaomfattande driftskompatibla 
energilösningar.

Or. en
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Ändringsförslag 1476
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De resurser som behövs för att genomföra 
SET-planen i sin helhet har uppskattats till 
8 miljarder euro per år under de närmaste 
tio åren3. Detta är långt utöver kapaciteten 
hos enskilda medlemsstater eller aktörer 
inom forskning och industri. Investeringar i 
forskning och innovation på unionsnivå 
behövs, i kombination med mobilisering av 
insatser i Europa i form av gemensamt 
genomförande och risk- och 
kapacitetsdelning. Unionens finansiering 
av forskning och innovation på 
energiområdet ska därför komplettera 
medlemsstaternas verksamheter genom att 
fokusera på verksamheter med tydligt 
mervärde för unionen, särskilt sådana med 
stora möjligheter att mobilisera nationella 
medel. Åtgärderna på unionsnivå ska också 
stödja långsiktiga program med hög risk 
och höga kostnader som överstiger de 
enskilda medlemsstaternas förmåga, 
sammanföra insatser för att minska 
investeringsriskerna i storskaliga 
verksamheter såsom industriell 
demonstration och utveckla 
Europaomfattande driftskompatibla 
energilösningar.

De resurser som behövs för att genomföra 
SET-planen i sin helhet har uppskattats till 
8 miljarder euro per år under de närmaste 
tio åren3. Detta är långt utöver kapaciteten 
hos enskilda medlemsstater eller aktörer 
inom forskning och industri. Investeringar i 
forskning och innovation på unionsnivå 
behövs, i kombination med mobilisering av 
insatser i Europa i form av gemensamt 
genomförande och risk- och 
kapacitetsdelning. Unionens finansiering 
av forskning och innovation på 
energiområdet ska därför komplettera och 
uppgradera medlemsstaternas 
verksamheter genom att fokusera på 
verksamheter med tydligt mervärde för 
unionen, särskilt sådana med stora 
möjligheter att mobilisera nationella medel 
och skapa stordriftsfördelar. Åtgärderna 
på unionsnivå ska också stödja långsiktiga 
program med hög risk och höga kostnader 
som överstiger de enskilda 
medlemsstaternas förmåga, sammanföra 
insatser för att minska investeringsriskerna 
i storskaliga verksamheter såsom 
industriell demonstration och utveckla 
Europaomfattande driftskompatibla 
energilösningar.

Or. en

Ändringsförslag 1477
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De resurser som behövs för att genomföra 
SET-planen i sin helhet har uppskattats till 
8 miljarder euro per år under de närmaste 
tio åren3. Detta är långt utöver kapaciteten 
hos enskilda medlemsstater eller aktörer 
inom forskning och industri. Investeringar i 
forskning och innovation på unionsnivå 
behövs, i kombination med mobilisering av 
insatser i Europa i form av gemensamt 
genomförande och risk- och 
kapacitetsdelning. Unionens finansiering 
av forskning och innovation på 
energiområdet ska därför komplettera
medlemsstaternas verksamheter genom att 
fokusera på verksamheter med tydligt 
mervärde för unionen, särskilt sådana med 
stora möjligheter att mobilisera nationella 
medel. Åtgärderna på unionsnivå ska också 
stödja långsiktiga program med hög risk 
och höga kostnader som överstiger de 
enskilda medlemsstaternas förmåga, 
sammanföra insatser för att minska 
investeringsriskerna i storskaliga 
verksamheter såsom industriell 
demonstration och utveckla 
Europaomfattande driftskompatibla 
energilösningar.

De resurser som behövs för att genomföra 
SET-planen i sin helhet har uppskattats till 
8 miljarder euro per år under de närmaste 
tio åren3. Detta är långt utöver kapaciteten 
hos enskilda medlemsstater eller aktörer 
inom forskning och industri. Investeringar i 
forskning och innovation på unionsnivå 
behövs, i kombination med mobilisering av 
insatser i Europa i form av gemensamt 
genomförande och risk- och 
kapacitetsdelning. Unionens finansiering 
av forskning och innovation på 
energiområdet ska därför fokusera på
verksamheter, i både liten och stor skala, 
med tydligt mervärde för unionen, särskilt 
sådana med stora möjligheter att mobilisera 
nationella medel. Åtgärderna på unionsnivå 
ska också stödja långsiktiga program med 
hög risk och höga kostnader som överstiger 
de enskilda medlemsstaternas förmåga, 
sammanföra insatser för att minska 
investeringsriskerna i storskaliga 
verksamheter såsom industriell 
demonstration och utveckla 
Europaomfattande driftskompatibla 
energilösningar.

Or. en

Ändringsförslag 1478
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandet av SET-planen som 
pelaren för forskning och innovation inom 
europeisk energipolitik kommer att 
förstärka unionens försörjningstrygghet 
och övergången till en ekonomi med låga 

Genomförandet av SET-planen som 
pelaren för forskning och innovation inom 
europeisk energipolitik kommer att 
förstärka unionens försörjningstrygghet 
och övergången till en ekonomi med låga 
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koldioxidutsläpp, bidra till att koppla 
samman program för forskning och 
innovation med transeuropeiska och 
regionala investeringar i energiinfrastruktur 
och öka viljan hos investerare att frigöra 
kapital för projekt med långa ledtider och 
betydande tekniska eller marknadsmässiga 
risker. Det kommer att skapa möjligheter 
till innovation för små och stora företag 
och hjälpa dem att bli eller förbli 
konkurrenskraftiga på världsnivå, där 
möjligheterna för energiteknik är 
omfattande och ökar.

koldioxidutsläpp, bidra till att koppla 
samman program för forskning och 
innovation med transeuropeiska och 
regionala investeringar i energiinfrastruktur 
och öka viljan hos investerare att frigöra 
kapital för projekt med långa ledtider och 
betydande tekniska eller marknadsmässiga 
risker. Det kommer att skapa möjligheter 
till innovation för små och stora företag 
och hjälpa dem att bli eller förbli 
konkurrenskraftiga på världsnivå, där 
möjligheterna för energiteknik är 
omfattande och ökar. Det är lämpligt att 
dela upp näringslivsinitiativen inom 
SET-planen i separata budgetposter. 
Framför allt kommer förnybar 
energiteknik att stå för mellan 55–75 % av 
EU:s energiförbrukning 2050 enligt 
kommissionens energifärdplan för 2050, 
och vindenergi kommer att ge mer 
elektricitet än någon annan teknik. Det är 
därför nödvändigt att näringslivsinitiativet 
för vindenergi får en separat budgetpost 
under SET-planen.

Or. en

Motivering

En separat budgetpost för näringslivsinitiativet för vindenergi under budgetposten för 
SET-planen kommer att skapa säkerhet så att privata investerare kan utforma sina 
investeringsplaner och föra samman sina bidrag med EU-medlen till forskning och 
utveckling. Dessutom kommer de separata budgetposterna att bidra till att undvika 
konkurrens mellan prioriteringarna och uppmuntra näringslivet till aktivt deltagande och 
samfinansiering, samtidigt som transparensen ökar och framstegen mot konkreta resultat 
påskyndas.

Ändringsförslag 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandet av SET-planen som 
pelaren för forskning och innovation inom 

Genomförandet av SET-planen som 
pelaren för forskning och innovation inom 
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europeisk energipolitik kommer att 
förstärka unionens försörjningstrygghet 
och övergången till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, bidra till att koppla 
samman program för forskning och 
innovation med transeuropeiska och 
regionala investeringar i energiinfrastruktur 
och öka viljan hos investerare att frigöra 
kapital för projekt med långa ledtider och 
betydande tekniska eller marknadsmässiga 
risker. Det kommer att skapa möjligheter 
till innovation för små och stora företag 
och hjälpa dem att bli eller förbli 
konkurrenskraftiga på världsnivå, där 
möjligheterna för energiteknik är 
omfattande och ökar.

europeisk energipolitik kommer att 
förstärka unionens försörjningstrygghet 
och övergången till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, bidra till att koppla 
samman program för forskning och 
innovation med transeuropeiska och 
regionala investeringar i energiinfrastruktur 
och öka viljan hos investerare att frigöra 
kapital för projekt med långa ledtider och 
betydande tekniska eller marknadsmässiga 
risker. Det kommer att skapa möjligheter 
till innovation för små och stora företag 
och hjälpa dem att bli eller förbli 
konkurrenskraftiga på världsnivå, där 
möjligheterna för energiteknik är 
omfattande och ökar. För att ge den 
privata sektorn tillräcklig politisk och 
finansiell säkerhet kommer den teknik 
som ingår i SET-planen att finansieras 
genom separata budgetposter.

Or. en

Ändringsförslag 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandet av SET-planen som 
pelaren för forskning och innovation inom 
europeisk energipolitik kommer att 
förstärka unionens försörjningstrygghet 
och övergången till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, bidra till att koppla 
samman program för forskning och 
innovation med transeuropeiska och 
regionala investeringar i energiinfrastruktur 
och öka viljan hos investerare att frigöra 
kapital för projekt med långa ledtider och 
betydande tekniska eller marknadsmässiga 
risker. Det kommer att skapa möjligheter 
till innovation för små och stora företag 

Genomförandet av SET-planen som 
pelaren för forskning och innovation inom 
europeisk energipolitik kommer att 
förstärka unionens försörjningstrygghet 
och övergången till en ekonomi med låga 
utsläpp, bidra till att koppla samman 
program för forskning och innovation med 
transeuropeiska och regionala investeringar 
i energiinfrastruktur och öka viljan hos 
investerare att frigöra kapital för projekt 
med långa ledtider och betydande tekniska 
eller marknadsmässiga risker. Det kommer 
att skapa möjligheter till innovation för
små och stora företag och hjälpa dem att 
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och hjälpa dem att bli eller förbli 
konkurrenskraftiga på världsnivå, där 
möjligheterna för energiteknik är 
omfattande och ökar.

bli eller förbli konkurrenskraftiga på 
världsnivå, där möjligheterna för 
energiteknik är omfattande och ökar.

Or. en

Ändringsförslag 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beskrivningen ”låga koldioxidutsläpp” är 
subjektiv och hänvisar till ständigt lägre 
utsläppströsklar allteftersom som Europa 
gör framsteg i riktning mot en 
koldioxidfri ekonomi. En kvantitativ 
definition i överensstämmelse med 
ambitionen att minska utsläppen till 
mellan 80–95 % av 1990 års nivåer senast 
2050 kommer snart att bli nödvändig. 
Redan nu bör dock varje process som 
föreslås, såsom infångning och 
användning av koldioxid (CCU), som 
använder fossilt kol och som resulterar i 
ett nettoutsläpp av en avsevärd andel av 
detta kol i atmosfären, betraktas som 
”koldioxidintensiv” och därmed i strid 
med EU:s klimatpolitik, SET-planen och 
Horisont 2020-målen. 

Or. en

Ändringsförslag 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheten inom denna utmaning 
kommer därför att utgöra den tekniska 
grundvalen för den europeiska energi- och 
klimatpolitiken. Den kommer också att 
bidra till Innovationsunionen på 
energiområdet och till de politiska mål som 
beskrivs i Ett resurseffektivt Europa, En 
industripolitik för en globaliserad tid och 
En digital agenda för Europa.

Verksamheten inom denna utmaning, 
tillsammans med relevanta och 
interaktiva verksamheter inom andra 
utmaningar, kommer därför att utgöra den 
tekniska grundvalen för den europeiska 
energi- och klimatpolitiken. Den kommer 
också att bidra till Innovationsunionen på 
energiområdet och till de politiska mål som 
beskrivs i Ett resurseffektivt Europa, En 
industripolitik för en globaliserad tid och 
En digital agenda för Europa.

Or. en

Ändringsförslag 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forsknings- och innovationsverksamhet för 
kärnklyvning och fusionsenergi genomförs 
i Euratom-delen av Horisont 2020.

Forsknings- och innovationsverksamhet för 
kärnklyvning och fusionsenergi genomförs 
i Euratom-delen av Horisont 2020, men det 
krävs samordning med åtgärderna för att 
hantera utmaningarna på energiområdet i 
syfte att främja synergier mellan de två 
programmen och införa en övergripande 
och samstämd färdplan för europeisk 
F&U på energiområdet.

Or. fr

Motivering

Det krävs större samstämdhet med Euratom-delen så att den europeiska 
energiforskningspolitiken baseras på en övergripande vision av den eftersökta energimixen 
och kan utnyttja möjligheterna till kombinerad produktion av olika former av energi (t.ex. 
elproduktion baserad på kärnenergi och vätgasproduktion). 
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Ändringsförslag 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forsknings- och innovationsverksamhet för 
kärnklyvning och fusionsenergi genomförs 
i Euratom-delen av Horisont 2020.

Forsknings- och innovationsverksamhet för 
kärnklyvning och fusionsenergi genomförs 
i Euratom-delen av Horisont 2020, men 
samordning med samhällsutmaning 
nummer 3 är dock nödvändig för att 
skapa synergier mellan de båda 
programmen och främja en hög 
effektivitetsnivå i resursanvändningen.

Or. en

Ändringsförslag 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forsknings- och innovationsverksamhet för 
kärnklyvning och fusionsenergi genomförs 
i Euratom-delen av Horisont 2020.

Forsknings- och innovationsverksamhet för 
kärnklyvning och fusionsenergi genomförs 
i Euratom-delen av Horisont 2020. 
Eventuella synergier mellan utmaningen 
”Säker, ren och effektiv energi” och 
Euratom-delen av Horisont 2020 ska 
beaktas. 

Or. en

Motivering

Det krävs större samstämdhet med Euratom-delen så att den europeiska 
energiforskningspolitiken baseras på en övergripande vision av energimixen och kan utnyttja 
möjligheterna till kombinerad produktion av olika former av energi (t.ex. elproduktion 
baserad på kärnenergi och vätgasproduktion).
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Ändringsförslag 1486
Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forsknings- och innovationsverksamhet för 
kärnklyvning och fusionsenergi genomförs 
i Euratom-delen av Horisont 2020.

Forsknings- och innovationsverksamhet för 
fusionsenergi och för säkerhetsaspekterna 
i samband med kärnklyvning genomförs i 
Euratom-delen av Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 1487
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forsknings- och innovationsverksamhet för 
kärnklyvning och fusionsenergi genomförs 
i Euratom-delen av Horisont 2020.

Forsknings- och innovationsverksamhet för 
kärnklyvning och fusionsenergi genomförs 
utanför EU:s fleråriga budgetram.

Or. en

Ändringsförslag 1488
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minska energiförbrukning och 
koldioxidavtryck genom smart och hållbar 
användning

(a) Minska energiförbrukning och 
koldioxidavtryck genom smart, hållbar och 
säker användning

Or. en
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Ändringsförslag 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på forskning 
och fullskaliga tester av nya koncept, icke-
tekniska lösningar, effektivare, socialt 
acceptabla och ekonomiskt överkomliga 
tekniska komponenter och system med 
inbyggd intelligens, för att möjliggöra 
energihushållning i realtid för byggnader 
med nästan inga utsläpp, förnybar 
uppvärmning och nedkylning, högeffektiv 
industri och införande på bred front av 
lösningar för energieffektivitet för företag, 
enskilda, samhällen och städer.

Verksamheterna ska inriktas på forskning 
och fullskaliga tester av nya koncept, icke-
tekniska lösningar, effektivare, socialt 
acceptabla och ekonomiskt överkomliga 
tekniska komponenter och kontrollsystem
med inbyggd intelligens, för att möjliggöra 
en optimering av energihushållningen i 
realtid för byggnader med nästan inga 
utsläpp, förnybar uppvärmning och 
nedkylning, balans mellan effektivitet och 
låg kvalitet, högeffektiv industri och 
införande på bred front av lösningar för 
energieffektivitet för företag, enskilda, 
samhällen och städer, genom att bland 
annat införa kraftvärmeteknik, 
mikronätteknik och hållbara fordon.

Or. en

Ändringsförslag 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på forskning 
och fullskaliga tester av nya koncept, 
icke-tekniska lösningar, effektivare, socialt 
acceptabla och ekonomiskt överkomliga 
tekniska komponenter och system med 
inbyggd intelligens, för att möjliggöra 
energihushållning i realtid för byggnader 
med nästan inga utsläpp, förnybar 
uppvärmning och nedkylning, högeffektiv 

Verksamheterna ska inriktas på forskning 
och fullskaliga tester av nya koncept, 
icke-tekniska lösningar, effektivare, socialt 
acceptabla och ekonomiskt överkomliga 
tekniska komponenter och system med 
inbyggd intelligens, för att möjliggöra 
energihushållning i realtid för städer och 
områden, byggnader med nästan inga 
utsläpp, renoverade byggnader, förnybar 
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industri och införande på bred front av 
lösningar för energieffektivitet för företag, 
enskilda, samhällen och städer.

uppvärmning och nedkylning (inbegripet 
energi som framställts genom 
avfallsåtervinning), högeffektiv industri 
och införande på bred front av lösningar 
för energieffektivitet för företag, enskilda, 
samhällen och städer.

Or. fr

Motivering

Detta stycke verkar endast hänvisa till nya byggnader. Det bör dock också nämnas att 
forskning måste utföras för att förbättra gamla byggnaders energieffektivitet. Det är viktigt 
att kunna göra bedömningar av både koncept och renoveringar för grupper av byggnader 
eller ett helt kvarter och inte enbart för en enda byggnad.

Ändringsförslag 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på forskning 
och fullskaliga tester av nya koncept, icke-
tekniska lösningar, effektivare, socialt 
acceptabla och ekonomiskt överkomliga 
tekniska komponenter och system med 
inbyggd intelligens, för att möjliggöra 
energihushållning i realtid för byggnader 
med nästan inga utsläpp, förnybar 
uppvärmning och nedkylning, högeffektiv 
industri och införande på bred front av 
lösningar för energieffektivitet för företag, 
enskilda, samhällen och städer.

Verksamheterna ska inriktas på forskning 
och fullskaliga tester av nya koncept, icke-
tekniska lösningar, effektivare, socialt 
acceptabla och ekonomiskt överkomliga 
tekniska komponenter och system med 
inbyggd intelligens, för att möjliggöra 
energihushållning i realtid för städer och 
områden, byggnader med nästan inga 
utsläpp, renoverade byggnader, förnybar 
uppvärmning och nedkylning, inbegripet 
energi som producerats genom 
avfallsåtervinning, högeffektiv industri 
och införande på bred front av lösningar 
för energieffektivitet och energitjänster för 
företag, enskilda, samhällen och städer.

Or. en

Motivering

Detta stycke bör inte enbart hänvisa till nya byggnader. Det bör också nämnas att forskning 
måste utföras för att förbättra gamla byggnaders energieffektivitet, inbegripet uppvärmning. 
Det är viktigt att tänka i större skala, såsom grupper av byggnader eller ett helt kvarter, och 
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inte enbart för en enda byggnad, både när det gäller koncept och renovering. Energitjänster 
ger ett viktigt bidrag till energieffektivitet och energibesparingar.

Ändringsförslag 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på forskning 
och fullskaliga tester av nya koncept, 
icke-tekniska lösningar, effektivare, socialt 
acceptabla och ekonomiskt överkomliga 
tekniska komponenter och system med 
inbyggd intelligens, för att möjliggöra 
energihushållning i realtid för byggnader 
med nästan inga utsläpp, förnybar 
uppvärmning och nedkylning, högeffektiv 
industri och införande på bred front av 
lösningar för energieffektivitet för företag, 
enskilda, samhällen och städer.

Verksamheterna ska inriktas på forskning 
och fullskaliga tester av nya koncept, 
icke-tekniska lösningar, effektivare, socialt 
acceptabla och ekonomiskt överkomliga 
tekniska komponenter och system med 
inbyggd intelligens, för att möjliggöra 
energihushållning i realtid för byggnader 
med nästan inga utsläpp och positiv 
energibalans, förnybar uppvärmning och 
nedkylning, högeffektiv industri och 
införande på bred front av lösningar för 
energieffektivitet och energibesparingar 
för företag, enskilda, samhällen och städer.

Or. en

Ändringsförslag 1493
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på forskning 
och fullskaliga tester av nya koncept, icke-
tekniska lösningar, effektivare, socialt 
acceptabla och ekonomiskt överkomliga 
tekniska komponenter och system med 
inbyggd intelligens, för att möjliggöra 
energihushållning i realtid för byggnader 
med nästan inga utsläpp, förnybar 
uppvärmning och nedkylning, högeffektiv 

Verksamheterna ska inriktas på forskning 
och fullskaliga tester av nya koncept, icke-
tekniska lösningar, effektivare, socialt 
acceptabla och ekonomiskt överkomliga 
tekniska komponenter och system med 
inbyggd intelligens, för att möjliggöra 
energihushållning i realtid för 
nära-nollenergibyggnader, förnybar 
uppvärmning och nedkylning, högeffektiv 
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industri och införande på bred front av 
lösningar för energieffektivitet för företag, 
enskilda, samhällen och städer.

industri och införande på bred front av 
lösningar för energieffektivitet för företag, 
enskilda, samhällen och städer.

Or. en

Ändringsförslag 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Koldioxidsnål elförsörjning till låg 
kostnad

(b) Hållbar koldioxidsnål elförsörjning 

Or. en

Ändringsförslag 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Koldioxidsnål elförsörjning till låg 
kostnad

(b) Utsläppssnål elförsörjning till låg 
kostnad

Or. en

Ändringsförslag 1496
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1497
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 1498
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utveckling och fullskalig demonstration –
av innovativa förnybara energikällor, 
flexibla och effektiva kraftverk för fossilt 
bränsle, inbegripet teknik för avskiljning 
och lagring av koldioxid som erbjuder 
miljövänlig teknik i större skala, till lägre 
kostnader, med högre 
omvandlingsverkningsgrad, lämplig 
flexibilitet för back-up-produktion och 
större tillgänglighet för olika marknads-
och driftsvillkor.

Or. en

Motivering

I takt med att fler vindkraftverk och solcellsmoduler installeras måste de konventionella 
kraftverken vara i stånd att på ett flexibelt, tillförlitligt och effektivt sätt träda in för att 
upprätthålla elförsörjningen när det inte blåser och när solen inte skiner.  Dessutom säkrar 
en rad ”nättjänster” nätets stabilitet.  F&U av flexibel och effektiv back-up-produktion bör 
ingå i Horisont 2020.

Ändringsförslag 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, 
Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Koldioxidåtervinning omnämns i det specifika programmet. Det bör också hänvisas till det i 
förordningen om upprättande av ramprogrammet.

Ändringsförslag 1503
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, 
Chris Davies, Herbert Reul

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1505
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1506
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 III – punkt 3 – punkt 3.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
teknik och värdekedjor för produktion av 
bioenergi, vätgas och andra alternativa 
flytande eller gasformiga bränslen med 
potential till mer effektiv 
energiomvandling.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att framhäva vätgas som en mångsidig energikälla (vid sidan av användningen i 
bränsleceller) för vilken en marknad måste utvecklas för grön produktion, lagring och 
process. ”Andra alternativa bränslen” inkluderar NGV, syntetiskt metan och 
icke-konventionella gaser.

Ändringsförslag 1507
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och demonstration av teknik 
och värdekedjor för mer hållbar bioenergi 
och vätgas och mer hållbara bränsleceller 
och utveckling av nya alternativ med 
långsiktig potential till mognadsstadiet.

Or. en
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Ändringsförslag 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Det bör hänvisas till vätgas som en mångsidig energikälla (bortsett från dess användning i 
bränsleceller) för vilken marknaden bör utvidgas både vad gäller ”grön” produktion, lagring 
och omvandling. ”Andra alternativa bränslen” inkluderar naturgas för fordon, syntetiskt 
metan och okonventionella kolväten.

Ändringsförslag 1509
Romana Jordan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1510
Konrad Szymański

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1511
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 1512
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led c – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska också inriktas på 
forskning, utveckling och fullskalig 
demonstration av teknik och/eller 
material som möjliggör ökad flexibilitet 
och effektivitet för de värmekraftverk som 
ska gripa in när förnybara energikällor 
med varierande tillgång inte kan säkra 
försörjningen av systemet och 
nätstabiliteten.

Or. en

Motivering

Variationer i produktionen från vind- och solenergi hotar nätstabiliteten och 
leveranssäkerheten. Detta problem kan avhjälpas genom att man kompenserar med 
elektricitet från konventionella kraftverk, vilket också gör det möjligt att bättre integrera 
elektricitet från förnybara energikällor med varierande tillgång i nätet. Problemet är att 
konventionella kraftverk är konstruerade för drift vid grundbelastning, men att de ofta 
kommer att drivas med delbelastning när de ska vara back-up för förnybara energikällor. Det 
krävs forskning för att optimera konventionella kraftverks effektivitet.

Ändringsförslag 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ett enda smart europeiskt elnät (d) Ett enda, flexibelt, tillförlitligt och
smart europeiskt energinät

Or. fr
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Motivering

För att knyta an till den utmaning som variationerna utgör bör det betonas att nätet ska vara 
flexibelt. Smarta gasnät bör också tas upp, eftersom de gör det möjligt att förvalta nätverk på 
ett flexibelt sätt och införa alternativa gaskällor (t.ex. biogas).

Ändringsförslag 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ett enda smart europeiskt elnät (d) Ett enda smart, flexibelt europeiskt 
energinät

Or. en

Ändringsförslag 1515
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 
övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät på en öppen, 
klimatsäker och konkurrensutsatt 
marknad där fossila bränslen fasats ut, 
under normala förhållanden och i 
nödsituationer.

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 
övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät.

Or. en

Ändringsförslag 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 
övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät på en öppen, 
klimatsäker och konkurrensutsatt marknad 
där fossila bränslen fasats ut, under 
normala förhållanden och i nödsituationer.

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 
övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät på en öppen, 
klimatsäker och konkurrensutsatt marknad 
där fossila bränslen fasats ut, under 
normala förhållanden och i nödsituationer.
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid 
”smarta nät” i landsbygdsområden, som 
har specifika problem och kräver 
innovativa tekniska framsteg.

Or. fr

Ändringsförslag 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, 
Chris Davies, Herbert Reul

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system
och marknadsutformning för planering, 
övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät på en öppen, 
klimatsäker och konkurrensutsatt marknad 
där fossila bränslen fasats ut, under 
normala förhållanden och i nödsituationer.

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet flexibla 
energilagringssystem längs hela 
elektricitetskedjan, alltifrån produktion, 
överföring och distribution till 
slutanvändarsystem och 
marknadsutformning för planering, 
övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät på en öppen, 
klimatsäker och konkurrensutsatt marknad 
där fossila bränslen fasats ut, under 
normala förhållanden och i nödsituationer.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att framhäva vätgas som en mångsidig energikälla (vid sidan av användningen i 
bränsleceller) för vilken en marknad måste utvecklas för grön produktion, lagring och 
process. ”Andra alternativa bränslen” inkluderar NGV, syntetiskt metan och 
icke-konventionella gaser.

Ändringsförslag 1518
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 
övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät på en öppen, 
klimatsäker och konkurrensutsatt marknad 
där fossila bränslen fasats ut, under 
normala förhållanden och i nödsituationer.

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 
övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät på en öppen, 
klimatsäker och konkurrensutsatt marknad 
där fossila bränslen fasats ut, under 
normala förhållanden och i nödsituationer, 
och på så sätt stödja en fullständig 
installation och användning av förnybara 
energikällor med varierande tillgång.

Or. en

Ändringsförslag 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, 
Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 
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övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät på en öppen, 
klimatsäker och konkurrensutsatt marknad 
där fossila bränslen fasats ut, under 
normala förhållanden och i nödsituationer.

övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät och kompensera för 
den ökade andelen från förnybara 
energikällor på en öppen, klimatsäker och 
konkurrensutsatt marknad där fossila 
bränslen fasats ut, under normala 
förhållanden och i nödsituationer.

Or. en

Ändringsförslag 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 
övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät på en öppen, 
klimatsäker och konkurrensutsatt marknad 
där fossila bränslen fasats ut, under 
normala förhållanden och i nödsituationer.

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 
övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät och kompensera för 
den ökade andelen från förnybara 
energikällor på en öppen, klimatsäker och 
konkurrensutsatt marknad där fossila 
bränslen fasats ut, under normala 
förhållanden och i nödsituationer.

Or. en

Ändringsförslag 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 
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övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät på en öppen, 
klimatsäker och konkurrensutsatt marknad 
där fossila bränslen fasats ut, under 
normala förhållanden och i nödsituationer.

övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät på en öppen, 
miljömässigt hållbar, klimatsäker och 
konkurrensutsatt marknad där fossila 
bränslen fasats ut, under normala 
förhållanden och i nödsituationer.

Or. en

Ändringsförslag 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 
övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät på en öppen, 
klimatsäker och konkurrensutsatt marknad
där fossila bränslen fasats ut, under 
normala förhållanden och i nödsituationer.

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 
övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla och flexibla nät på en 
öppen, klimatsäker och konkurrensutsatt 
marknad där fossila bränslen fasats ut, 
under normala förhållanden och i 
nödsituationer.

Or. fr

Motivering

För att knyta an till den utmaning som variationerna utgör bör det betonas att nätet ska vara 
flexibelt. Smarta gasnät bör också tas upp, eftersom de gör det möjligt att förvalta nätverk på 
ett flexibelt sätt och införa alternativa gaskällor (t.ex. biogas).

Ändringsförslag 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 
övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät på en öppen, 
klimatsäker och konkurrensutsatt marknad 
där fossila bränslen fasats ut, under 
normala förhållanden och i nödsituationer.

Verksamheterna ska inriktas på forskning, 
utveckling och fullskalig demonstration av 
ny nätteknik, inbegripet lagring, system 
och marknadsutformning för planering, 
övervakning, kontroll och säker drift av 
driftskompatibla nät på en öppen, hållbar, 
klimatsäker och konkurrensutsatt marknad 
där fossila bränslen fasats ut, under 
normala förhållanden och i nödsituationer.

Or. en

Ändringsförslag 1524
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Verksamheterna ska inriktas på 
tvärvetenskaplig forskning om energiteknik 
(inbegripet visionära åtgärder) och 
gemensamt genomförande av alleuropeiska 
forskningsprogram och anläggningar i 
världsklass. Teknisk innovation ska 
åtföljas av politik och initiativ som stöder 
icke-teknisk innovation.

Or. en

Ändringsförslag 1525
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Verksamheterna ska inriktas på 
tvärvetenskaplig forskning om energiteknik 
(inbegripet visionära åtgärder) och 
gemensamt genomförande av alleuropeiska 
forskningsprogram och anläggningar i 
världsklass. Interaktiva, jämförande 
studier på subnationell nivå kan bidra till 
att främja detta.

Or. en

Ändringsförslag 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Verksamheterna ska inriktas på 
tvärvetenskaplig forskning om energiteknik 
för undersökning, produktion, överföring 
och användning (inbegripet visionära 
åtgärder såsom återvinning av koldioxid) 
och gemensamt genomförande av 
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alleuropeiska forskningsprogram och 
anläggningar i världsklass.

Or. fr

Motivering

Syftet är att påpeka att det krävs en tvärvetenskaplig strategi för hela energikedjan. Den nya 
teknik som utvecklas under den andra pelaren (IKT, nanoteknik och bioteknik) bör införlivas i 
detta stycke för att skapa synergier mellan prioriteringarna. Återvinning av koldioxid bör 
också behandlas i detta stycke.

Ändringsförslag 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led f – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på utveckling 
av verktyg, metoder och modeller för 
stabilt och genomsynligt stöd för 
beslutsprocessen, inbegripet verksamhet 
för allmänhetens acceptans och 
engagemang, användarnas delaktighet och 
hållbarhet.

Verksamheterna ska inriktas på utveckling 
av verktyg, metoder och modeller samt 
framåtblickande scenarier för stabilt och 
genomsynligt stöd för beslutsprocessen, 
inbegripet verksamhet för allmänhetens 
acceptans och engagemang, användarnas 
delaktighet, miljökonsekvensbedömningar
och hållbarhet.
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Or. fr

Motivering

Det är viktigt att inkludera en bedömning av de miljömässiga aspekterna inom 
energiproblematiken, vilket bör baseras på en analys av livscykel och miljöpåverkan. Det 
skulle vara värdefullt att utarbeta databaser och långsiktiga scenarier, som omfattar alla 
energikällor, i överensstämmelse med IEA:s framtidsplanering.

Ändringsförslag 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led f – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på utveckling 
av verktyg, metoder och modeller för 
stabilt och genomsynligt stöd för 
beslutsprocessen, inbegripet verksamhet 
för allmänhetens acceptans och 
engagemang, användarnas delaktighet och 
hållbarhet.

Verksamheterna ska inriktas på utveckling 
av verktyg, metoder och modeller för 
stabilt och genomsynligt stöd för 
beslutsprocessen, inbegripet verksamhet 
för allmänhetens acceptans och 
engagemang, användarnas delaktighet, 
miljöpåverkan och hållbarhet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att inkludera en bedömning av de miljömässiga aspekterna inom 
energiproblematiken, vilket bör baseras på en analys av livscykel och miljöpåverka. Det 
skulle vara värdefullt att utarbeta databaser och långsiktiga scenarier (enligt 
IEA:s framtidsplanering), som omfattar alla energikällor.

Ändringsförslag 1531
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska inriktas på tillämpad 
innovation för att underlätta 
marknadslansering av energiteknik och -

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Flexibla och effektiva kraftverk för 
fossilt bränsle – integration av förnybar 
energi med varierande tillgång
Verksamheterna ska också inriktas på 
forskning, utveckling och demonstration 
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av teknik och/eller material som möjliggör 
ökad flexibilitet och effektivitet för 
kraftverk för fossilt bränsle som ska gripa 
in när förnybara energikällor med 
varierande tillgång inte kan säkra 
försörjningen av systemet och 
nätstabiliteten.

Or. en

Ändringsförslag 1534
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Kompensation för 
klimatförändringarnas inverkan på 
energisäkerheten
Verksamheterna ska inriktas på 
tvärvetenskaplig forskning om regionalt 
betingade klimatförändringar (nederbörd, 
hydrologi) och deras inverkan på den 
framtida energiförsörjningen, vilket också 
omfattar anpassning av befintlig teknik 
(vattenkraftverk, kylsystem, kombinerade 
produktionssystem) samt övergång till det 
nya energiförsörjningsschemat. 

Or. en

Ändringsförslag 1535
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Smarta, gröna och integrerade 
transporter

4. Smarta, gröna, säkra och integrerade 
transporter
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Or. en

Ändringsförslag 1536
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Smarta, gröna och integrerade 
transporter

4. Smarta, gröna och integrerade 
transporter och rörlighet

Or. en

Ändringsförslag 1537
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det särskilda målet är att skapa ett 
europeiskt transportsystem som är 
resurseffektivt, miljövänligt, säkert och 
sammanhängande till förmån för 
medborgarna, ekonomin och samhället.
Detta transportsystem ska också omfatta 
sjötransporter, eftersom det där finns en 
betydande potential att bidra till det 
övergripande målet att minska utsläppen 
från sjöfarten. Man bör fokusera på 
forsknings- och innovationsverksamheter 
som stöder införandet av nya bränslen 
och integrerade lösningar för att förbättra 
resultaten. Forskning inriktad på 
sjötransport bör stödjas för att påskynda 
övergången till hållbar teknik. Därför ska 
det utarbetas ett europeiskt 
innovationspartnerskap om framtidens 
transporter i syfte att främja en 
övergripande strategi.
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Or. en

Motivering

Verksamheterna fokuserar på att minimera transporternas inverkan på klimat och miljö 
genom att förbättra effektiviteten i utnyttjandet av naturresurser, och genom att minska 
beroendet av fossila bränslen. Sjöfarten bör inte uteslutas i detta avseende.

Ändringsförslag 1538
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det särskilda målet är att skapa ett 
europeiskt transportsystem som är 
resurseffektivt, miljövänligt, säkert och 
sammanhängande till förmån för de 
europeiska medborgarna, EU:s ekonomi,
samhället som helhet och 
konkurrenskraften.

Or. en

Ändringsförslag 1539
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



PE492.789v01-00 166/174 AM\907849SV.doc

SV

Ändringsförslag 1540
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1542
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa måste förena människors ökade 
behov av rörlighet med det absoluta 
behovet av ekonomisk prestanda och 

Europa måste förena människors ökade 
behov av rörlighet med det absoluta 
behovet av ekonomisk prestanda och 
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kraven på ett samhälle med låga 
koldioxidutsläpp och en klimattålig 
ekonomi. Trots tillväxten måste 
transportsektorn åstadkomma en väsentlig 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
andra negativa miljöeffekter, och måste 
bryta sitt beroende av olja, och samtidigt 
bibehålla hög effektivitet och rörlighet.

kraven på ett samhälle med låga 
koldioxidutsläpp och en klimattålig 
ekonomi. Trots tillväxten måste 
transportsektorn åstadkomma en väsentlig 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
andra negativa miljöeffekter, och måste 
bryta sitt beroende av olja, och samtidigt 
bibehålla hög effektivitet och rörlighet.
Med den ökade trafiktätheten kan de 
säkerhetsmässiga utmaningarna för 
masstransportsystemen nå en ny 
kvalitetsnivå, och de måste behandlas 
redan i de faser av forskningen som rör 
nya koncept och ny teknik.

Or. en

Ändringsförslag 1543
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa måste förena människors ökade 
behov av rörlighet med det absoluta 
behovet av ekonomisk prestanda och 
kraven på ett samhälle med låga 
koldioxidutsläpp och en klimattålig 
ekonomi. Trots tillväxten måste 
transportsektorn åstadkomma en väsentlig 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
andra negativa miljöeffekter, och måste 
bryta sitt beroende av olja, och samtidigt 
bibehålla hög effektivitet och rörlighet.

Europa måste förena människors ökade 
behov av rörlighet med det absoluta 
behovet av ekonomisk prestanda och 
kraven på ett energieffektivt samhälle med 
låga koldioxidutsläpp och en klimattålig 
ekonomi. Trots tillväxten måste 
transportsektorn åstadkomma en väsentlig 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
andra negativa miljöeffekter, och måste 
bryta sitt beroende av olja, och samtidigt 
bibehålla hög effektivitet och rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 1544
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa måste förena människors ökade 
behov av rörlighet med det absoluta 
behovet av ekonomisk prestanda och 
kraven på ett samhälle med låga 
koldioxidutsläpp och en klimattålig 
ekonomi. Trots tillväxten måste 
transportsektorn åstadkomma en väsentlig 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
andra negativa miljöeffekter, och måste 
bryta sitt beroende av olja, och samtidigt 
bibehålla hög effektivitet och rörlighet.

Europa måste förena människors ökade 
behov av rörlighet med det absoluta 
behovet av ekonomisk prestanda, 
livskvalitet och kraven på ett samhälle med 
låga koldioxidutsläpp och en klimattålig 
ekonomi. Trots tillväxten måste 
transportsektorn åstadkomma en väsentlig 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
andra negativa miljöeffekter, och måste 
bryta sitt beroende av olja, och samtidigt 
bibehålla hög effektivitet och rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa måste förena människors ökade 
behov av rörlighet med det absoluta 
behovet av ekonomisk prestanda och 
kraven på ett samhälle med låga 
koldioxidutsläpp och en klimattålig 
ekonomi. Trots tillväxten måste 
transportsektorn åstadkomma en väsentlig 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
andra negativa miljöeffekter, och måste 
bryta sitt beroende av olja, och samtidigt 
bibehålla hög effektivitet och rörlighet.

Europa måste förena människors ökade 
behov av rörlighet med det absoluta 
behovet av ekonomisk prestanda och 
kraven på ett europeiskt samhälle med låga 
koldioxidutsläpp och en klimattålig 
ekonomi. Trots tillväxten måste 
transportsektorn åstadkomma en väsentlig 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
andra negativa miljöeffekter, och måste 
bryta sitt beroende av olja, och samtidigt 
bibehålla hög effektivitet och rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa måste förena människors ökade 
behov av rörlighet med det absoluta
behovet av ekonomisk prestanda och 
kraven på ett samhälle med låga 
koldioxidutsläpp och en klimattålig 
ekonomi. Trots tillväxten måste 
transportsektorn åstadkomma en väsentlig 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
andra negativa miljöeffekter, och måste 
bryta sitt beroende av olja, och samtidigt 
bibehålla hög effektivitet och rörlighet.

Europa måste förena människors ökade 
behov av rörlighet med det absoluta 
behovet av ekonomisk prestanda och 
kraven på ett samhälle med låga 
koldioxidutsläpp och en klimattålig 
ekonomi. Trots tillväxten måste 
transportsektorn åstadkomma en väsentlig 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
andra negativa miljöeffekter, och måste 
bryta sitt beroende av olja, och samtidigt 
bibehålla hög effektivitet och rörlighet
samt överkomliga priser.

Or. en

Ändringsförslag 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hållbar rörlighet kan endast uppnås genom 
en radikal förändring av transportsystemet, 
vilket bygger på genombrott inom 
transportforskningen, långtgående
innovation och ett sammanhängande 
alleuropeiskt genomförande av 
miljövänligare, säkrare och smartare 
transportlösningar.

Hållbar rörlighet kan endast uppnås genom 
en radikal förändring av transportsystemet, 
vilket bygger på genombrott inom 
transportforskningen, långtgående 
innovation och ett sammanhängande 
alleuropeiskt genomförande av 
miljövänligare, säkrare och smartare 
transportlösningar, huvudsakligen i form 
av intelligenta regioner/städer i EU.

Or. en

Ändringsförslag 1548
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hållbar rörlighet kan endast uppnås genom 
en radikal förändring av transportsystemet, 
vilket bygger på genombrott inom 
transportforskningen, långtgående 
innovation och ett sammanhängande 
alleuropeiskt genomförande av 
miljövänligare, säkrare och smartare 
transportlösningar.

Hållbar rörlighet kan endast uppnås genom 
en radikal förändring av transport- och 
rörlighetssystemet, vilket bygger på 
genombrott inom transport- och 
rörlighetsforskningen, långtgående 
innovation och ett sammanhängande 
alleuropeiskt genomförande av 
miljövänligare, sundare, säkrare och 
smartare transport- och 
rörlighetslösningar.

Or. en

Ändringsförslag 1549
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hållbar rörlighet kan endast uppnås genom 
en radikal förändring av transportsystemet, 
vilket bygger på genombrott inom 
transportforskningen, långtgående 
innovation och ett sammanhängande 
alleuropeiskt genomförande av 
miljövänligare, säkrare och smartare 
transportlösningar.

Hållbar rörlighet kan endast uppnås genom 
en radikal förändring av transportsystemet, 
vilket bygger på genombrott inom 
transportforskningen, långtgående 
innovation och ett sammanhängande 
alleuropeiskt genomförande av 
miljövänligare, säkrare, mer tillförlitliga
och smartare transportlösningar.

Or. en

Ändringsförslag 1550
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation måste leda till 
fokuserade och snabba framsteg som kan 
bidra till unionens viktigaste politiska mål, 
och samtidigt öka den ekonomiska 
konkurrenskraften, stödja övergången till 
en klimattålig ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp och upprätthålla den 
globala ledningen på marknaden.

Forskning och innovation måste leda till 
fokuserade och snabba framsteg för varje 
transportslag som kan bidra till unionens 
viktigaste politiska mål, och samtidigt öka 
den ekonomiska konkurrenskraften, stödja 
övergången till en klimattålig ekonomi 
med låga koldioxidutsläpp och upprätthålla 
den globala ledningen på marknaden. För 
att nå dessa mål krävs det en stark 
forskningsbas som skapar sysselsättning, 
kompetens och positiva externa effekter. 
Detta kommer att bidra till att stärka 
leveranskedjan inom ramen för den 
ständigt växande konkurrensen i världen, 
inbegripet från nya konkurrenter, som 
visar stora ambitioner och investerar 
omfattande resurser för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 1551
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation måste leda till 
fokuserade och snabba framsteg som kan 
bidra till unionens viktigaste politiska mål, 
och samtidigt öka den ekonomiska 
konkurrenskraften, stödja övergången till 
en klimattålig ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp och upprätthålla den 
globala ledningen på marknaden.

Forskning och innovation måste leda till 
fokuserade och snabba framsteg som kan 
bidra till unionens viktigaste politiska mål, 
och samtidigt öka den ekonomiska 
konkurrenskraften, förbättra de sociala 
standarderna, stödja övergången till en 
klimattålig och energieffektiv ekonomi 
baserad på förnybara energikällor och 
upprätthålla den globala ledningen på 
marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 1552
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation måste leda till 
fokuserade och snabba framsteg som kan 
bidra till unionens viktigaste politiska mål,
och samtidigt öka den ekonomiska 
konkurrenskraften, stödja övergången till 
en klimattålig ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp och upprätthålla den 
globala ledningen på marknaden.

Forskning och innovation måste leda till 
fokuserade och snabba framsteg som kan 
bidra till unionens viktigaste politiska mål, 
genom att utnyttja de möjligheter som 
erbjuds av det europeiska GNSS-systemet 
och samtidigt öka den ekonomiska 
konkurrenskraften, stödja övergången till 
en klimattålig ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp och upprätthålla den 
globala ledningen på marknaden.

Or. en

Motivering

Användningen av GNSS-systemet kan i hög grad bidra till att uppfylla målen för det framtida 
transportsystemet.

Ändringsförslag 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation måste leda till 
fokuserade och snabba framsteg som kan 
bidra till unionens viktigaste politiska mål, 
och samtidigt öka den ekonomiska 
konkurrenskraften, stödja övergången till 
en klimattålig ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp och upprätthålla den 
globala ledningen på marknaden.

Forskning och innovation måste leda till 
fokuserade och snabba framsteg som kan 
bidra till unionens viktigaste politiska mål, 
och samtidigt öka den ekonomiska 
konkurrenskraften, stödja övergången till 
en klimattålig och hållbar ekonomi och 
upprätthålla den globala ledningen på 
marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 1554
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Även om de nödvändiga investeringarna i 
forskning, innovation och utveckling blir 
betydande kommer en utebliven förbättring 
av hållbarheten inom transportsektorn att 
resultera i oacceptabla sociala, ekologiska 
och ekonomiska kostnader på lång sikt.

Även om de nödvändiga investeringarna i 
forskning, innovation och utveckling blir 
betydande kommer en utebliven förbättring 
av hållbarheten inom transportsektorn att 
resultera i oacceptabla sociala, ekologiska 
och ekonomiska kostnader på lång sikt. På 
samma sätt skulle en bristande förmåga 
att upprätthålla Europas tekniska 
ledarroll på transportområdet hindra 
möjligheterna att uppfylla detta mål och 
få allvarliga och skadliga konsekvenser 
för sysselsättningen och den långsiktiga 
ekonomiska tillväxten i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Även om de nödvändiga investeringarna i 
forskning, innovation och utveckling blir 
betydande kommer en utebliven förbättring 
av hållbarheten inom transportsektorn att 
resultera i oacceptabla sociala, ekologiska 
och ekonomiska kostnader på lång sikt.

Även om de nödvändiga investeringarna i 
forskning, innovation och utveckling blir 
betydande kommer en utebliven förbättring 
av hållbarheten inom hela 
transportsystemet att resultera i 
oacceptabla sociala, ekologiska och 
ekonomiska kostnader på lång sikt.

Or. en
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Ändringsförslag 1556
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Även om de nödvändiga investeringarna i 
forskning, innovation och utveckling blir 
betydande kommer en utebliven förbättring 
av hållbarheten inom transportsektorn att 
resultera i oacceptabla sociala, ekologiska 
och ekonomiska kostnader på lång sikt.

Även om de nödvändiga investeringarna i 
forskning, innovation och utveckling blir 
betydande kommer en utebliven förbättring 
av hållbarheten inom transport- och 
rörlighetssektorn att resultera i 
oacceptabla sociala, ekologiska och 
ekonomiska kostnader på lång sikt.

Or. en


