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Ändringsförslag 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hälsa, demografiska förändringar och 
välbefinnande

1. Hälsa och välbefinnande

Or. en

Ändringsförslag 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – punkt 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, minskar 
förekomsten av funktionsnedsättningar, 
beroendeförhållanden och social 
utestängning 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. Även hälsans kulturella, 
sociala, beteendemässiga och 
psykologiska dimensioner ska tas i 
beaktande. Samhällsvetenskap och 
humaniora kan därför spela en viktig roll 
i arbetet med att förstå hälsa och 
välbefinnande.

Or. en
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Ändringsförslag 588
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Effektivt främjande av hälsa, åtföljt av en 
solid faktabas, förebygger sjukdom, 
förbättrar välbefinnandet och är 
kostnadseffektivt. Främjande av hälsa och 
förebyggande av sjukdomar beror också på 
förståelse av bestämningsfaktorerna för 
hälsa, effektiva förebyggande verktyg som 
en aktiv och hälsosam livsstil och 
vacciner, effektiv hälso- och 
sjukdomsövervakning och -beredskap, 
effektiva program för undersökning samt 
en bättre och integrerad hälso- och 
sjukvård som sätter patienten i centrum.

Or. en

Ändringsförslag 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att arbetet med att förebygga, hantera, 
behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och funktionsnedsättningar 
ska bli framgångsrikt krävs en 
grundläggande förståelse för orsaker, 
processer och effekter, samt för de faktorer 
som bidrar till god hälsa och välfärd.
Effektivt datautbyte och koppling av data 
till storskaliga kohortstudier är också 
essentiellt, liksom omsättning av 
forskningsresultat i kliniska tillämpningar, 
framför allt genom genomförande av 
kliniska prövningar. När resultat från 
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grundforskning omsätts i klinisk praxis är 
det nödvändigt att vid de kliniska testerna 
först skapa en koppling mellan 
laboratorieresultaten och patienten 
genom translationell forskning: ”från 
bänk till säng”.

Or. en

Ändringsförslag 590
Norbert Glante

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – punkt 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. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 
behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård och användning av 
tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala och mentala hälsa under längre tid.

Ett ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården, samt på 
forskning och utveckling inom social 
innovation. För att ett effektivt hälso- och 
sjukvårdsarbete ska kunna bibehållas för 
människor i alla åldrar krävs åtgärder för 
att förbättra beslutsfattandet inom 
förebyggande och behandlande 
verksamhet, för att identifiera och stödja 
spridningen av bästa praxis inom hälso-
och sjukvård, samt för att stödja integrerad 
vård och användning av tekniska och 
organisationsmässiga innovationer som 
bidrar till ett aktivt och oberoende liv, 
framför allt för äldre. Detta bidrar till att 
förbättra människors fysiska, sociala, 
ekonomiska och mentala hälsa under 
längre tid. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt kroniska sjukdomar, såsom 
cancer, hjärt-kärlsjukdomar, reumatiska 
och muskuloskeletala sjukdomar, 
diabetes, luftvägssjukdomar och psykiska 
sjukdomar.

Or. de
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Motivering

Här bör man framhäva sådana sjukdomar som är särskilt vanligt förekommande och vars 
inverkan på samhället i allmänhet är av särskilt stor betydelse. Orsakerna till dessa 
sjukdomar och möjligheterna att behandla dem är i många fall fortfarande okända, och 
därför finns här ett särskilt stort behov av samordnat europeiskt forskningsstöd.

Ändringsförslag 591
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – punkt 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. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 
behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård och användning av 
tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala och mentala hälsa under längre tid.

En ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 
behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård och användning av 
tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala, ekonomiska och mentala hälsa 
under längre tid. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas åt kroniska sjukdomar, såsom 
cancer, hjärt-kärlsjukdomar, reumatiska 
och muskuloskeletala sjukdomar, 
diabetes, luftvägssjukdomar och psykiska 
sjukdomar.

Or. en

Motivering

Reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar är inte bara en viktig orsak till förlorad 
anställning och förtidspension utan även till funktionshinder och nedsatt rörlighet, och utgör 
en enorm börda för anhöriga, arbetsgivare, försäkringsgivare samt hälso- och 
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sjukvårdssystem i hela EU. Dessa sjukdomar bör ingå i förteckningen över allvarliga 
kroniska sjukdomar eftersom de är lika viktiga, eller i vissa fall viktigare, i fråga om 
prevalens eller inverkan på de offentliga vårdsystemen.

Ändringsförslag 592
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – punkt 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. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 
behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård och användning av 
tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala och mentala hälsa under längre tid.

Ett ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 
behandlande verksamhet och inom 
rehabilitering och omskolning, för att 
identifiera och stödja spridningen av bästa 
praxis inom hälso- och sjukvård, samt för 
att stödja integrerad vård och användning 
av tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala och mentala hälsa under längre tid.

Or. fr

Ändringsförslag 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 

Ett ökande börda i form av sjukdomar, 
särskilt kroniska sådana, och 
funktionshinder i samband med en 
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på hälso- och sjukvården. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 
behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård och användning av 
tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala och mentala hälsa under längre tid.

åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 
behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård och användning av 
tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala och mentala hälsa under längre tid.

Or. es

Ändringsförslag 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – punkt 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. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 
behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård och användning av 
tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala och mentala hälsa under längre tid.

Ett ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 
behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård och användning av 
tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala, ekonomiska och mentala hälsa 
under längre tid. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas åt kroniska sjukdomar, såsom 
cancer, hjärt-kärlsjukdomar, reumatiska 
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och muskuloskeletala sjukdomar, 
diabetes, luftvägssjukdomar och psykiska 
sjukdomar.

Or. en

Motivering

Kommissionen nämner inga specifika sjukdomar, vilket kan vara att föredra framför att 
detaljstyra. Om det emellertid beslutas att vissa sjukdomar ska ges prioritet finns det belägg 
för att reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar tillhör de mest utbredda, invalidiserande 
och kostsamma kroniska, icke-smittsamma åkommor som drabbar den europeiska 
befolkningen, och därför förtjänar de att omnämnas.

Ändringsförslag 595
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – punkt 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. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 
behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård och användning av 
tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala och mentala hälsa under längre tid.

Ett ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 
behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård, även ingrepp med 
komplementär och alternativ medicin, och 
användning av tekniska och 
organisationsmässiga innovationer som 
bidrar till ett aktivt och oberoende liv, 
framför allt för äldre. Detta bidrar till att 
förbättra människors fysiska, sociala och 
mentala hälsa under längre tid.

Or. en
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Motivering

För att säkerställa framtida stöd till forskning inom komplementär och alternativ medicin bör 
detta anges uttryckligen i det specifika programmet.

Ändringsförslag 596
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – punkt 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. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 
behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård och användning av 
tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala och mentala hälsa under längre tid.

Ett ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 
behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård och användning av 
tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre, och 
respektera och underlätta deras val av 
hälso- och sjukvård. Detta bidrar till att 
förbättra människors fysiska, sociala och 
mentala hälsa under längre tid.

Or. en

Ändringsförslag 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna verksamhet ska genomföras så att 
den utgör ett stöd under hela forsknings-
och innovationscykeln, för att stärka 
konkurrenskraften för industrin inom EU 
och utveckla nya marknadsmässiga 
möjligheter.

Denna verksamhet ska genomföras så att 
den utgör ett stöd under hela forsknings-
och innovationscykeln, för att stärka 
konkurrenskraften för industrin och för 
små och medelstora företag inom EU och 
utveckla nya marknadsmässiga 
möjligheter.

Or. sl

Ändringsförslag 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna verksamhet ska genomföras så att 
den utgör ett stöd under hela forsknings-
och innovationscykeln, för att stärka 
konkurrenskraften för industrin inom EU 
och utveckla nya marknadsmässiga 
möjligheter.

Denna verksamhet ska genomföras så att 
den utgör ett stöd under hela forsknings-
och innovationscykeln, även stöd till 
högkvalitativ grundforskning i hälsa, för 
att stärka konkurrenskraften för industrin 
inom EU och utveckla nya 
marknadsmässiga möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 599
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna verksamhet ska genomföras så att 
den utgör ett stöd under hela forsknings-
och innovationscykeln, för att stärka 
konkurrenskraften för industrin inom EU 

Denna verksamhet ska genomföras så att 
den utgör ett stöd under hela forsknings-
och innovationscykeln, för att stärka 
konkurrenskraften för industrin inom EU 
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och utveckla nya marknadsmässiga 
möjligheter.

och utveckla nya marknadsmässiga 
möjligheter på grundval av en integrerad 
metod där patienten står i centrum.

Or. en

Ändringsförslag 600
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet inom 
Samhällsutmaningar är att anpassa 
unionens forsknings- och 
innovationsinstrument till Europa 2020-
strategin genom at säkerställa smart och 
hållbar tillväxt för alla. Prioriteringarna 
bör fastställas utifrån behovet av att gripa 
sig an de mest angelägna 
samhällsutmaningarna på effektivast 
möjliga sätt. Förtur bör ges åt åtgärder 
som tillhandahåller lösningar snabbt och 
effektivt och som kan omsätta forskning i 
konkreta, mätbara resultat.

Or. en

Motivering

EU har forskare och vetenskapsmän på toppnivå men ligger efter USA och vissa asiatiska 
länder när det gäller att omsätta forskningsresultaten i konkreta produkter, tjänster och 
lösningar. I tider av ekonomiska och samhälleliga svårigheter där finansieringen av forskning 
och innovation på nationell nivå beskärs kraftigt till följd av åtstramningspolitiken bör EU:s 
finansiella stöd inriktas på tillämpad forskning och marknadsnära lösningar.

Ändringsförslag 601
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – punkt 4 a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att göra forskningen mindre isolerad 
och låta den fungera som katalysator för 
de insatser som görs både i den offentliga 
och privata sektorn, vore det lämpligt att 
utveckla innovativa verktyg för att 
påskynda forskningen, exempelvis 
”patentpooler” som gör det möjligt att 
dela industriella äganderätter genom 
adekvat ersättning till 
rättighetsinnehavarna, eller att instifta 
särskilda innovationspris på detta område.

Or. fr

Ändringsförslag 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För en förbättrad förståelse av miljön som 
bestämningsfaktor för hälsa krävs framför 
allt användning av integrerade 
molekylärbiologiska, epidemiologiska och 
toxikologiska metoder för att undersöka 
sambanden mellan hälsa och miljö. Detta 
innefattar till exempel studier av hur 
kemikalier verkar, av kombinationseffekter 
av olika föroreningar och andra miljö- och 
klimatrelaterade stressorer, integrerad 
toxikologisk testning samt alternativ till 
djurförsök. Innovativa metoder för 

För en förbättrad förståelse av miljön som 
bestämningsfaktor för hälsa krävs framför 
allt användning av integrerade 
molekylärbiologiska, epidemiologiska och 
toxikologiska metoder som är relevanta 
för människor för att undersöka 
sambanden mellan hälsa och miljö och för 
att klarlägga de mekanismer som ligger 
till grund för sjukdomar och toxicitet hos 
människor. Detta innefattar till exempel 
studier av hur kemikalier verkar, av 
kombinationseffekter av olika föroreningar 
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exponeringsbedömning krävs, till exempel 
med användning av den nya generationens 
biologiska indikatorer som baseras på 
”omik” och epigenetik, biologisk 
övervakning av människor, bedömning av 
personlig exponering och modellering för 
att förstå kombinerad, ackumulerad och 
framväxande exponering samt integration 
av socioekonomiska och beteendemässiga 
faktorer. Stöd kommer att ges till att stärka 
kopplingarna till miljödata med hjälp av 
avancerade informationssystem.

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

Or. fr

Motivering

Förbättrade toxikologitester förutsätter metoder som är relevanta för människor.

Ändringsförslag 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För en förbättrad förståelse av miljön som 
bestämningsfaktor för hälsa krävs framför 
allt användning av integrerade 
molekylärbiologiska, epidemiologiska och 
toxikologiska metoder för att undersöka 
sambanden mellan hälsa och miljö. Detta 
innefattar till exempel studier av hur 
kemikalier verkar, av kombinationseffekter 
av olika föroreningar och andra miljö- och 
klimatrelaterade stressorer, integrerad 
toxikologisk testning samt alternativ till 
djurförsök. Innovativa metoder för 
exponeringsbedömning krävs, till exempel 
med användning av den nya generationens 
biologiska indikatorer som baseras på 

För en förbättrad förståelse av miljön som 
bestämningsfaktor för hälsa krävs framför 
allt användning av integrerade 
molekylärbiologiska, epidemiologiska och 
toxikologiska metoder för att undersöka 
sambanden mellan hälsa och miljö. Detta 
innefattar till exempel studier av hur 
kemikalier verkar, av kombinationseffekter 
av olika föroreningar och andra miljö- och 
klimatrelaterade stressorer, integrerad 
toxikologisk testning samt alternativ till 
djurförsök. Innovativa metoder för 
exponeringsbedömning krävs, till exempel 
med användning av den nya generationens 
biologiska indikatorer som baseras på 
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”omik” och epigenetik, biologisk 
övervakning av människor, bedömning av 
personlig exponering och modellering för 
att förstå kombinerad, ackumulerad och 
framväxande exponering samt integration 
av socioekonomiska och beteendemässiga 
faktorer. Stöd kommer att ges till att stärka 
kopplingarna till miljödata med hjälp av 
avancerade informationssystem.

”omik” och epigenetik, biologisk 
övervakning av människor, bedömning av 
personlig exponering och modellering för 
att förstå kombinerad, ackumulerad och 
framväxande exponering samt integration 
av socioekonomiska och beteendemässiga 
faktorer och utformning av miljöer som 
främjar återhämtning och rehabilitering.
Stöd kommer att ges till att stärka 
kopplingarna till miljödata med hjälp av 
avancerade informationssystem.

Or. en

Ändringsförslag 606
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För en förbättrad förståelse av miljön som 
bestämningsfaktor för hälsa krävs framför 
allt användning av integrerade 
molekylärbiologiska, epidemiologiska och 
toxikologiska metoder för att undersöka 
sambanden mellan hälsa och miljö. Detta 
innefattar till exempel studier av hur 
kemikalier verkar, av kombinationseffekter 
av olika föroreningar och andra miljö- och 
klimatrelaterade stressorer, integrerad 
toxikologisk testning samt alternativ till 
djurförsök. Innovativa metoder för 
exponeringsbedömning krävs, till exempel 
med användning av den nya generationens 
biologiska indikatorer som baseras på 
”omik” och epigenetik, biologisk 
övervakning av människor, bedömning av 
personlig exponering och modellering för 
att förstå kombinerad, ackumulerad och 
framväxande exponering samt integration 
av socioekonomiska och beteendemässiga 
faktorer. Stöd kommer att ges till att stärka 
kopplingarna till miljödata med hjälp av 

För en förbättrad förståelse av miljön som 
bestämningsfaktor för hälsa krävs framför 
allt användning av integrerade 
molekylärbiologiska, epidemiologiska och 
toxikologiska metoder som är relevanta 
för människor för att undersöka 
sambanden mellan hälsa och miljö. Detta 
innefattar till exempel studier av hur 
kemikalier verkar, av kombinationseffekter 
av olika föroreningar och andra miljö- och 
klimatrelaterade stressorer, integrerad 
toxikologisk testning samt alternativ till 
djurförsök. Innovativa metoder för 
exponeringsbedömning krävs, till exempel 
med användning av den nya generationens 
biologiska indikatorer som är relevanta för 
människor och baseras på ”omik” och 
epigenetik, biologisk övervakning av 
människor, bedömning av personlig 
exponering och modellering för att förstå 
kombinerad, ackumulerad och 
framväxande exponering samt integration 
av socioekonomiska och beteendemässiga 
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avancerade informationssystem. faktorer. Stöd kommer att ges till att stärka 
kopplingarna till miljödata med hjälp av 
avancerade informationssystem.

Or. en

Motivering

Målet att utföra toxikologiska tester med tonvikt på ersättningsalternativ till djurtester kräver 
metoder som är relevanta för människor och som är bättre än djurbaserade försök på att 
förutse sjukdoms- och toxicitetsförlopp hos människor.

Ändringsförslag 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På så sätt kan befintliga och planerade 
politiska åtgärder och program bedömas 
och politiskt stöd kan tillhandahållas.
Dessutom kan förbättrade beteendemässiga 
interventioner samt förebyggande program 
och utbildningsprogram utvecklas, bland 
annat rörande hälsokunskap inom nutrition, 
vaccinationer och andra interventioner 
inom primärvården.

På så sätt kan befintliga och planerade 
politiska åtgärder och program bedömas 
och politiskt stöd kan tillhandahållas.
Dessutom kan förbättrade beteendemässiga 
interventioner samt förebyggande program 
och utbildningsprogram utvecklas, bland 
annat rörande hälsokunskap inom nutrition, 
vaccinationer och andra interventioner 
inom primärvården. Strategier för att 
integrera hälsa i all politik (exempelvis 
sådana som beaktar miljön och 
arbetsplatsen) kan också utarbetas för att 
minska riskfaktorerna.

Or. en

Ändringsförslag 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.2 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 609
Henri Weber

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

krävs åtgärder för att upprätthålla och 
förbättra förmågan att bekämpa 
läkemedelsresistenta infektionssjukdomar.
För att anta dessa globala utmaningar 
ska unionen i partnerskap med berörda 
länder vidta åtgärder som ger ett konkret 
bidrag till hälsopolitiken, förbättrar 
utbudet av hälso- och sjukvård och 
upprätthåller den egna 
forskningskapaciteten.

Or. fr

Ändringsförslag 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Befolkningsgrupper hotas av nya och allt 
mer utbredda infektioner (bland annat 
infektioner som beror på 
klimatförändringarna), läkemedelsresistens 
mot befintliga patogener och andra direkta 
och indirekta följder av 
klimatförändringarna. Förbättrade 
övervakningsmetoder, nätverk för tidiga 
varningar, förbättrad hälso- och 
sjukvårdsorganisation och kampanjer för 
ökad beredskap behövs för modellering av 
epidemier, effektiva och snabba insatser 
vid pandemier samt insatser mot icke-
infektionssjukdomar som uppkommer till 
följd av klimatförändringar. Dessutom 
krävs åtgärder för att upprätthålla och 
förbättra förmågan att bekämpa 
läkemedelsresistenta infektionssjukdomar.
För att anta dessa globala utmaningar 
ska unionen i partnerskap med berörda 
länder vidta åtgärder som ger ett konkret 
bidrag till hälsopolitiken, förbättrar 
utbudet av hälso- och sjukvård och 
upprätthåller den egna 
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forskningskapaciteten.

Or. fr

Motivering

Detta är globala utmaningar, och det är på sin plats att hänvisa till unionens allmänna politik 
på området, såsom denna beskrivs i kommissionens meddelande av den 31 oktober 2010  
”EU:s roll i det globala hälsoarbetet” ((COM(2010)128), som godkändes av rådet den 10 
maj 2010.

Ändringsförslag 611
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Befolkningsgrupper hotas av nya och allt 
mer utbredda infektioner (bland annat 
infektioner som beror på 
klimatförändringarna), läkemedelsresistens 
mot befintliga patogener och andra direkta 
och indirekta följder av 
klimatförändringarna. Förbättrade 
övervakningsmetoder, nätverk för tidiga 
varningar, förbättrad hälso- och 
sjukvårdsorganisation och kampanjer för 
ökad beredskap behövs för modellering av 
epidemier, effektiva och snabba insatser 
vid pandemier samt insatser mot icke-
infektionssjukdomar som uppkommer till 
följd av klimatförändringar. Dessutom 
krävs åtgärder för att upprätthålla och 
förbättra förmågan att bekämpa 
läkemedelsresistenta infektionssjukdomar.
För att anta dessa globala utmaningar 
ska unionen i partnerskap med berörda 
länder vidta åtgärder som ger ett konkret 
bidrag till hälsopolitiken, förbättrar 
utbudet av hälso- och sjukvård och 
upprätthåller den egna 
forskningskapaciteten.
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Or. fr

Motivering

Detta är globala utmaningar, och det är på sin plats att hänvisa till unionens allmänna politik 
på området, såsom denna beskrivs i kommissionens meddelande av den 31 oktober 2010  
”EU:s roll i det globala hälsoarbetet” ((COM(2010)128), som godkändes av rådet den 10 
maj 2010, i synnerhet punkt 4.4.

Ändringsförslag 612
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5. Utveckling av bättre preventiva vaccin 1.5. Utveckling av nya och bättre 
preventiva vaccin

Or. en

Ändringsförslag 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5. Utveckling av bättre preventiva vaccin 1.5. Utveckling av bättre preventiva vaccin 
och läkemedel
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Or. en

Ändringsförslag 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det finns ett behov av mer effektiva 
preventiva vaccin (eller alternativa 
förebyggande insatser) och 
evidensbaserade vaccinationsprogram för 
fler sjukdomar än i dag. Detta ska grundas 
på en bättre förståelse av sjukdomar och 
sjukdomsprocesser och efterföljande 
epidemier, på mer prediktiva och effektiva 
prekliniska säkerhetsbedömningar 
(exempelvis en konsekvensmetod, 
”consistency approach”, tillsammans med 
andra metoder utan, eller med minskad 
användning av, djurförsök) och på 
genomförande av kliniska prövningar och 
associerade studier.

Or. fr

Motivering

Inom utvecklingen av vaccin pågår redan ett paradigmskifte i riktning mot mer prediktiva och 
effektiva metoder utan djurförsök.

Ändringsförslag 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett behov av mer effektiva 
preventiva vaccin (eller alternativa 
förebyggande insatser) och 
evidensbaserade vaccinationsprogram för 

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

fler sjukdomar än i dag. Detta ska grundas 
på en bättre förståelse av sjukdomar och 
sjukdomsprocesser och efterföljande 
epidemier, och på genomförande av 
kliniska prövningar och associerade 
studier.

Or. en

Ändringsförslag 618
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det finns ett behov av mer effektiva 
preventiva vaccin (eller alternativa 
förebyggande insatser) och 
evidensbaserade vaccinationsprogram för 
fler sjukdomar än i dag. Detta ska grundas 
på en bättre förståelse av sjukdomar och 
sjukdomsprocesser och efterföljande 
epidemier, på mer prediktiva och effektiva 
prekliniska säkerhetsbedömningar 
(exempelvis en konsekvensmetod, 
”consistency approach”, tillsammans med
andra metoder utan, eller med minskad 
användning av, djurförsök) och på 
genomförande av kliniska prövningar och 
associerade studier.

Or. en

Motivering

Inom utvecklingen av vaccin pågår redan ett paradigmskifte i riktning mot mer prediktiva och 
effektiva metoder utan djurförsök.

Ändringsförslag 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho
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Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det finns ett behov av bättre förståelse av 
hälsa, sjukdom och sjukdomsprocesser hos 
människor i alla åldrar för att utveckla ny 
och mer effektiv diagnostik. Innovativa 
och befintliga tekniker ska utvecklas för att 
anpassas till olika miljömässiga och 
socioekonomiska förhållanden och ge 
upphov till tidigare och mer korrekta 
diagnoser, och mer patientanpassade 
behandlingar ska möjliggöras.

Or. fr
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Motivering

Effektiv övervakning och behandling av infektionssjukdomar i utvecklingsländer kräver 
vederhäftiga diagnosverktyg och överkomliga priser.

Ändringsförslag 621
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det finns ett behov av bättre förståelse av 
hälsa, sjukdom och sjukdomsprocesser hos 
människor i alla åldrar för att utveckla ny 
och mer effektiv diagnostik. Innovativa 
och befintliga tekniker ska utvecklas för att 
anpassas till olika miljömässiga och 
socioekonomiska förhållanden och ge 
upphov till tidigare och mer korrekta 
diagnoser, och mer patientanpassade 
behandlingar ska möjliggöras.

Or. fr

Motivering

Effektiv övervakning och behandling av infektionssjukdomar i utvecklingsländer kräver 
vederhäftiga diagnosverktyg och överkomliga priser.

Ändringsförslag 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett behov av bättre förståelse av 
hälsa, sjukdom och sjukdomsprocesser hos 
människor i alla åldrar för att utveckla ny 
och mer effektiv diagnostik. Innovativa 
och befintliga tekniker ska utvecklas i syfte 

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

att avsevärt förbättra sjukdomsutfall genom 
tidigare och mer korrekta diagnoser, och 
mer patientanpassade behandlingar ska 
möjliggöras. Mutationer som orsakar 
genetiska sjukdomar ska identifieras och 
tillgången till diagnostiska tester öka 
betydligt.

Or. en

Motivering

Sådan verksamhet krävs för att skapa överensstämmelse med och bidra till målen från det 
internationella konsortiet för forskning i sällsynta sjukdomar (Irdirc).

Ändringsförslag 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Beprövade diagnosredskap som redan fungerar och som utgör ett starkt forskningsområde 
och är under utveckling, exempelvis för att minska tidsåtgången mellan de första symptomen 
och diagnosen, bör stödjas enligt detta förslag.

Ändringsförslag 624
Henri Weber
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Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det finns ett behov av bättre förståelse av 
hälsa, sjukdom och sjukdomsprocesser hos 
människor i alla åldrar för att utveckla ny 
och mer effektiv diagnostik. Innovativa 
och befintliga tekniker ska utvecklas för att 
anpassas till olika miljömässiga och 
socioekonomiska förhållanden och ge 
upphov till tidigare och mer korrekta 
diagnoser, och mer patientanpassade 
behandlingar ska möjliggöras.

Or. fr

Ändringsförslag 625
Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.8 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.8. Behandling av sjukdomar 1.8. Utveckling av anpassade 
behandlingar och sjukdomsbehandling

Or. en

Ändringsförslag 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Bioterapi rymmer tekniska landvinningar inom biomedicinsk forskning som syftar till att 
utveckla nya behandlingsalternativ som skiljer sig från klassisk behandling. Den 
transdisciplinära aspekten får inte tillräckligt utrymme, trots att det ofta krävs samtidig 
forskning på områden som matematik, informatik, etik och fysik för att gemensamma och 
komplexa mål inom exempelvis hälso- och sjukvård ska kunna uppnås.

Ändringsförslag 629
Henri Weber

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

alla åldrar och undvika polyfarmaci. Dessa 
förbättringar ska underlätta utvecklingen 
av nya, mer effektiva, verksamma och 
hållbara behandlingar av sjukdomar, samt 
leda till bättre hantering av 
funktionshinder.

Or. fr

Ändringsförslag 630
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 631
Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 633
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning ska göra det möjligt att 
förbättra avancerade terapier och 
cellterapier. Här ska fokus ligga på 
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behandling av kroniska sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.9. Överföra kunskaper till klinisk praxis 
och skalbara innovationsåtgärder

1.9. Överföra kunskaper till klinisk praxis 
och skalbara innovationsåtgärder, inklusive 
psykosociala aspekter

Or. en

Ändringsförslag 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

medicinska behov som i hög grad är 
otillfredsställda, såsom utsedda 
särläkemedel. Dessutom kommer stöd att 
ges till omsättning av andra typer av 
insatser, till exempel sådana insatser som 
rör omsättning av självständigt boende till 
verkliga miljöer.

Or. en

Motivering

Sådan verksamhet krävs för att skapa överensstämmelse med och bidra till målen från det 
internationella konsortiet för forskning i sällsynta sjukdomar (Irdirc).

Ändringsförslag 637
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 638
Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom kliniska prövningar kan 
biomedicinska kunskaper omsättas till 
tillämpningar för patienter. Därför ges stöd 
till sådana prövningar och till förbättring 
av praxis vid prövningar. Stödet innefattar 
till exempel utveckling av bättre metoder 
så att kliniska prövningar kan fokuseras på 
relevanta befolkningsgrupper, inbegripet 
de som lider av sällsynta sjukdomar eller 
flera samtidiga sjukdomar och/eller redan 
genomgår behandling, fastställande av den 
relativa effektiviteten hos olika insatser och 
lösningar, samt förbättrad användning av 
databaser och elektroniska patientjournaler 
som datakällor för prövningar och 
kunskapsöverföring. Dessutom kommer 
stöd att ges till omsättning av andra typer 
av insatser, till exempel sådana insatser 
som rör omsättning av självständigt boende 
till verkliga miljöer. Särskilt stöd bör ges 
till preklinisk och/eller klinisk utveckling 
av ämnen med klar potential att tillgodose 
medicinska behov som i hög grad är 
otillfredsställda, såsom utsedda 
särläkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
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Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.10 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.10. Bättre användning av hälsodata 1.10. Bättre insamling och användning av 
hälsodata och standardiserade 
dataanalysmetoder
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Or. en

Ändringsförslag 641
Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns behov av att stödja utvecklingen 
av vetenskapliga verktyg och metoder samt 
statistik för snabba, korrekta och 
förutsägande bedömningar av säkerheten, 
effekten och kvaliteten för olika 
hälsotekniker, bland annat nya läkemedel, 
biologi, avancerade terapier och
medicintekniska produkter. Detta är 

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

särskilt relevant för den senaste 
utvecklingen på områden som bland annat 
vacciner, cell-/vävnads- och genterapier, 
organ och transplantationer, 
specialisttillverkning, biobanker, nya 
medicintekniska produkter, diagnos-
/behandlingsprocedurer, genetisk testning, 
interoperabilitet, telemedicin och e-hälsa, 
inbegripet sekretessaspekter. Likaså 
behövs stöd för förbättrade metoder för 
riskbedömning, testningsmetoder och 
strategier som rör miljö och hälsa.
Dessutom finns det ett behov att stödja 
utvecklingen av relevanta metoder som 
understödjer bedömning av etiska aspekter 
för ovanstående områden.

Or. sl

Ändringsförslag 643
Petru Constantin Luhan

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

förbättrade metoder för riskbedömning, 
testningsmetoder och strategier som rör 
miljö och hälsa. Dessutom finns det ett 
behov att stödja utvecklingen av relevanta 
metoder som understödjer bedömning av 
etiska aspekter för ovanstående områden.

Or. en

Ändringsförslag 644
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Hälsoteknik bör dra nytta av 2000-talets landvinningar i humanbiologi och datormodellering 
för att vara relevant för människors medicinska behov och säkerhetsbehov.

Ändringsförslag 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.12 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.12. Aktivt åldrande, självständigt boende 
och boende med stöd

1.12. Hälsosamt och aktivt åldrande, 
självständigt boende och boende med stöd

Or. en

Ändringsförslag 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 647
Henri Weber

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.13a. Egenmakt och egenvård hos 
individer
Till följd av det allt vanligare 
stillasittandet bland befolkningen och 
förändrade livsstilar (i skolan, på arbetet 
och i vardagslivet) krävs det en diskussion 
och konkreta åtgärder angående vilken 
roll fysisk aktivitet, rörelse och träning 
kan spela för förebyggande och 
behandling av sjukdomar, både 
fysiologiska (nedsatt rörelseförmåga, 
övervikt, kroniska fysiska sjukdomar) och 
psykologiska (stress, depressiva symptom).

Or. fr

Ändringsförslag 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till behandling av kroniska sjukdomar 
utanför vårdinrättningar förutsätter också 
ett förbättrat samarbete mellan vårdgivare 
och social omsorg eller informell vård.
Stöd kommer att ges till forskning och 
innovativa tillämpningar för 

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

beslutsfattande som baseras på distribuerad 
information, och för att tillhandahålla bevis 
för storskaliga driftsättningar och 
marknadsutnyttjande av nya lösningar, 
inbegripet interoperabla teletjänster för 
hälso- och sjukvård. Forskning och 
innovationer i syfte att förbättra 
organisationen av långsiktig vårdleverans 
kommer också att stödjas. Interdisciplinär 
forskning i samhällsvetenskap behövs 
också för att tillhandahålla de lämpligaste 
lösningarna på patienternas 
vardagsbehov och bidra till deras 
egenmakt, särskilt patienter med kroniska 
tillstånd, exempelvis sällsynta sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 650
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 651
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till behandling av kroniska sjukdomar 
utanför vårdinrättningar förutsätter också 
ett förbättrat samarbete mellan vårdgivare 
och social omsorg eller informell vård.
Stöd kommer att ges till forskning och 
innovativa tillämpningar för 
beslutsfattande som baseras på distribuerad 
information, och för att tillhandahålla bevis 
för storskaliga driftsättningar och 
marknadsutnyttjande av nya lösningar, 

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

inbegripet interoperabla teletjänster för 
hälso- och sjukvård. Forskning och 
innovationer i syfte att förbättra 
organisationen av långsiktig vårdleverans 
kommer också att stödjas.

Or. en

Ändringsförslag 652
Niki Tzavela

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.15a. Biovetenskap i hälsans tjänst
Prioritet bör ges åt sådan forskning som 
inte kan bedrivas av en enskild 
medlemsstat, eller inte lika effektivt som 
av unionen, och som inom överskådlig tid 
kommer att innebära direkta fördelar för 
patienterna.

Or. de

Ändringsförslag 654
Bernd Lange

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.15a. Betydelsen av estetisk utbildning 
för välbefinnande, hälsa och sociala 
förhållningssätt
En stor utmaning i dag ligger i att med 
hjälp av konstnärlig verksamhet som 
exempelvis musik, bildkonst, och litteratur 
förmedla större livsglädje till unionens 
medborgare, särskilt barn, och främja 
deras hälsa, välbefinnande och sociala 
förhållningssätt.

Or. de
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Motivering

Den estetiska utbildningen positiva effekter för välbefinnande, hälsa och sociala 
förhållningssätt får inte underskattas. Detta område rymmer stor en forskningspotential som 
bör erkännas och utnyttjas.

Ändringsförslag 655
Adam Gierek

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det stöd som ges kommer att omfatta hela 
verksamhetsspektrat, från kunskaps- och 
tekniköverföring till storskaliga 
demonstrationsåtgärder, som ska leda till 
skalbara lösningar för Europa och 
tredjeländer.

Det stöd som ges kommer att omfatta hela 
verksamhetsspektrumet, från kunskaps- och 
tekniköverföring till storskaliga 
demonstrationsåtgärder, som ska leda till 
skalbara lösningar för Europa och 
tredjeländer. För att möta de hälsomässiga 
utmaningar som de åldrande samhällena i 
EU står inför finns det ett akut behov av 
ett lämpligt, samordnat och strategiskt sätt 
att gripa sig an hälso- och 
sjukvårdspolitikens uppdrag. En sådan 
samordning kan lösa de problem som 
beror på splittringen och bristen på 
sammanhållning i medlemsstaternas 
politik samt förbättra utnyttjandet av den 
vetenskapliga, mänskliga och 
infrastrukturrelaterade potentialen inom 
hela det forskarsamhälle som bedriver 
biomedicinsk forskning och drar nytta av 
forskningsresultaten i vården. För att nå 
framgång inom innovativ hälsoforskning 
behövs ett långsiktigt engagemang från 
alla medicinska centrum med målet att 
kontinuerligt förbättra såväl forskningen 
som förberedandet av kreativa grupper av 
unga forskare på grundval av 
verksamheten inom ramen för Maria 
Skłodowska-Curie–programmet. En 
sådan utvecklingsinriktad strategi bör 
stödja de forskningsprocesser som leder 
till ett friskare och produktivare Europa 
tack vare engagemanget från det 
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europeiska biomedicinska 
forskarsamhället och de nya möjligheter 
och utmaningar som de innovativa 
resultaten från den biomedicinska 
forskningen erbjuder. De strategiska 
åtgärderna inom ramen för Horisont 2020 
kan säkerställa bidrag från specialister i 
den framtida hälso- och 
sjukvårdspolitiken redan från början av 
dess utformning, påskynda införandet av 
innovationer och öka konkurrenskraften 
för de använda sjukvårdsmetoderna.
Åtgärderna kan också stödja 
gränsöverskridande samarbete mellan fler 
forskare och specialister inom olika 
medicinska områden, så att framsteg 
inom forskningen kan leda till verkliga 
besparingar i de nationella hälso- och 
sjukvårdssystemen. En reform av 
specialistläkarutbildningen som 
begränsar det monopol som för 
närvarande innehas av 
läkarorganisationer i medlemsländerna 
bör genomföras, med stöd av ett system 
som är enhetligt för hela EU och på ett 
sätt som gör att utbildning och forskning 
på hälso- och sjukvårdsområdet i Europa 
kan grundas på bästa möjliga förfaranden 
i medicinska forskningscentrum som 
uppfyller enhetliga utbildningskriterier.
Ett rådgivande EU-organ på hög nivå för 
hälsoforskning bör säkerställa en 
strategisk vetenskaplig samordning av 
hälsoforskningen inom hela 
Horisont 2020 samt stödja övergripande 
medicinsk forskning som bedrivs 
samtidigt i olika forskningscentrum i 
EU:s medlemsländer. Syftet med en sådan 
strategisk samordning är att bidra till att 
identifiera central biomedicinsk forskning 
och tilldela framtida program till lokala 
kompetenscentrum som drivs med bästa 
möjliga vetenskapliga ledning, vilket bör 
säkerställa att specialister från olika 
medicinska områden kan lämna ett 
vetenskapligt bidrag av högre kvalitet till 
detta konkurrenskraftiga politikområde 
redan från början samt garantera 
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kostnadseffektivitet för de nationella 
hälso- och sjukvårdssystemen. Den 
strategiska vetenskapliga samordningen 
ska också ha som mål att få andra 
områden inom vetenskaplig och teknisk 
forskning att delta i innovativa lösningar 
som den moderna biomedicinska 
forskningen skapar. Genom att etablera 
en intern strategisk samordning på 
hälsoforskningsområdet för Horisont 
2020 som bygger på vetenskaplig 
rådgivning på högsta nivå kommer det 
rådgivande EU-organet också att 
tillhandahålla de verktyg som krävs för ett 
kraftfullt stöd till synergieffekter och 
skalfördelar på hälso- och 
sjukvårdsområdet. Man kommer att 
eftersträva en frivillig konvergens mellan 
nationella organ som finansierar hälso-
och sjukvårdspolitiken och kommissionen 
när det gäller konkreta medicinska mål, 
där så är lämpligt, ett konkret strategiskt 
partnerskap på EU-nivå mellan 
branschen, nationella organ och 
kommissionen samt en strategisk 
konvergens på programnivå som omfattar 
tillsynsorgan och nationella hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter. Målet med ett 
sådant programupplägg för forskningen 
på alla nivåer bör vara större 
tillgänglighet till specialiserade 
medicinska förfaranden till följd av att 
billigare metoder utarbetas.

Or. pl

Motivering

Positiva synergieffekter inom vården är beroende av en kompetent samordning av 
medlemsstaternas politik och en konvergens i fråga om lämplig utbildning av specialister 
inom olika läkarfack och av medicinska forskare.

Ändringsförslag 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det stöd som ges kommer att omfatta hela 
verksamhetsspektrat, från kunskaps- och 
tekniköverföring till storskaliga 
demonstrationsåtgärder, som ska leda till 
skalbara lösningar för Europa och 
tredjeländer.

Det stöd som ges kommer att omfatta hela 
verksamhetsspektrat, från kunskaps- och 
tekniköverföring till storskaliga 
demonstrationsåtgärder, som ska leda till 
skalbara lösningar för Europa och 
tredjeländer. Hänsyn bör även tas till 
produktutvecklingens viktiga långsiktiga 
fördelar för patienter i låginkomstländer, 
och finansieringen bör anpassas därefter.
Produktutveckling genom innovation kan 
omsättas i konkreta resultat med påtagliga 
effekter för samhället och 
fattigdomsminskning genom investeringar 
i fattigdomsrelaterade och försummade 
sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 657
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det stöd som ges kommer att omfatta hela 
verksamhetsspektrat, från kunskaps- och 
tekniköverföring till storskaliga 
demonstrationsåtgärder, som ska leda till 
skalbara lösningar för Europa och 
tredjeländer.

Det stöd som ges kommer att omfatta hela 
verksamhetsspektrat, från 
kapacitetsförstärkning samt 
kunskapsöverföring (bland annat inom 
hälsopolitik) och tekniköverföring till 
genomförande, kontroll och utvärdering 
av storskaliga demonstrationsåtgärder, som 
ska leda till skalbara lösningar för Europa 
och tredjeländer.

Or. fr
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Motivering

På hälsoområdet måste demonstrationsåtgärder genomföras i en väldefinierad politisk, 
lagstiftningsmässig och etisk kontext som det är viktigt att försäkra sig om både i Europa och 
annorstädes.

Ändringsförslag 658
Henri Weber

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det stöd som ges kommer att omfatta hela 
verksamhetsspektrat, från kunskaps- och 
tekniköverföring till storskaliga 
demonstrationsåtgärder, som ska leda till 
skalbara lösningar för Europa och 
tredjeländer.

Det stöd som ges kommer att omfatta hela 
verksamhetsspektrat, från 
kapacitetsförstärkning samt 
kunskapsöverföring (bland annat inom 
hälsopolitik) och tekniköverföring till 
genomförande, kontroll och utvärdering 
av storskaliga demonstrationsåtgärder, som 
ska leda till skalbara lösningar för Europa 
och tredjeländer.

Or. fr

Ändringsförslag 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 1 – led 1.16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det stöd som ges kommer att omfatta hela 
verksamhetsspektrat, från kunskaps- och 
tekniköverföring till storskaliga 
demonstrationsåtgärder, som ska leda till 
skalbara lösningar för Europa och 
tredjeländer.

Det stöd som ges kommer att omfatta hela 
verksamhetsspektrat, från 
kapacitetsförstärkning samt 
kunskapsöverföring (bland annat inom 
hälsopolitik) och tekniköverföring till 
genomförande, kontroll och utvärdering 
av storskaliga demonstrationsåtgärder, som 
ska leda till skalbara lösningar för Europa 
och tredjeländer.
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Or. fr

Motivering

På hälsoområdet måste demonstrationsåtgärder genomföras i en väldefinierad politisk, 
lagstiftningsmässig och etisk kontext som det är viktigt att försäkra sig om både i Europa och 
annorstädes.

Ändringsförslag 660
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 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, havs- och sjöfartsforskning

Or. en

Ändringsförslag 661
Amalia Sartori

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Bioekonomi: livsmedelstrygghet, 
hållbart jord- och skogsbruk, havs- och 
sjöfartsforskning och biobaserade 
industrier

Or. en

Motivering

Enligt den europeiska strategin ”Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa” 
omfattar bioekonomi produktion av förnybara biologiska resurser och deras omvandling till 
livsmedel, foder, biobaserade produkter och bioenergi. Bioekonomin inbegriper fyra 
huvudsektorer som bör stöttas via den stora utmaningen ”Bioekonomi”: jord- och skogsbruk, 
fiske och vattenkultur, biobaserade industrier samt livsmedel.
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Ändringsförslag 662
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 663
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Bioekonomi: livsmedelstrygghet, 
hållbart jord- och skogsbruk, havs- och 
sjöfartsforskning och biobaserade 
industrier
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Enligt den europeiska strategin ”Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa” 
omfattar bioekonomin fyra huvudsektorer som bör stöttas via den stora utmaningen 
”Bioekonomi”: jord- och skogsbruk, fiske och vattenkultur, biobaserade industrier samt 
livsmedel. Denna rubrik bör därför spegla den definition som kommissionen tagit fram.
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Ändringsförslag 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Livsmedelssäkerhet, hälsosamma 
livsmedel och livsmedelstrygghet, hållbart 
jordbruk, havs- och bergsforskning och 
bioekonomi

Or. sl

Ändringsförslag 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1. Hållbart jord- och skogsbruk 2.1. Hållbart jordbruk, inklusive 
djurhållning, och skogsbruk

Or. en

Ändringsförslag 666
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga kunskaper, verktyg, tjänster och 
innovationer krävs för att stödja mer 
produktiva, resurseffektiva och 
motståndskraftiga system för jord- och 
skogsbruk som kan leverera tillräckliga 
mängder livsmedel, foder, biomassa och 
andra råmaterial och leverera 

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

ekosystemtjänster samtidigt som man 
stöder utvecklingen av levande 
landsbygdssamhällen. Syftet är att skapa 
system för livsmedelsproduktion som, i 
stället för att försämra de naturresurser 
de är beroende av, stärka, förbättra och ge 
näring åt resursbasen, vilket bör göra det 
möjligt att skapa hållbart välstånd.
Forskning och innovationer ger goda 
möjligheter att integrera agronomiska och 
miljömässiga mål i en hållbar produktion, 
till exempel genom följande: ökad 
långsiktig produktivitet och förbättrad 
resurseffektivitet i jordbruket, minskade 
utsläpp av växthusgaser från jordbruk, 
minskad urlakning av näringsämnen från 
odlad mark till land- och vattenmiljöer, 
minskat beroende av internationella 
importer av växtprotein till Europa, samt 
ökad biologisk mångfald i primära 
produktionssystem och minskad inverkan 
från dessa system på den biologiska 
mångfalden.

Or. en

Ändringsförslag 667
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga kunskaper, verktyg, tjänster och 
innovationer krävs för att stödja mer 
produktiva, resurseffektiva och 
motståndskraftiga system för jord- och 
skogsbruk som kan leverera tillräckliga 
mängder livsmedel, foder, biomassa och 
andra råmaterial och leverera 
ekosystemtjänster samtidigt som man 
stöder utvecklingen av levande 
landsbygdssamhällen. Forskning och 
innovationer ger goda möjligheter att 
integrera agronomiska och miljömässiga 

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

mål i en mer hållbar produktion, till 
exempel genom följande: ökad genetisk 
potential hos växter att anpassa sig till 
biotisk och abiotisk stress, ökad 
produktivitet och resurseffektivitet i 
jordbruket, minskade utsläpp av 
växthusgaser från jordbruk, effektivare 
närings- och vattenanvändning, minskat 
beroende av internationella importer av 
växtprotein till Europa, samt ökad 
biologisk mångfald i primära 
produktionssystem.

Or. en

Ändringsförslag 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AM\907980SV.doc 59/127 PE492.814v01-00

SV

och ge svar på hur vi skapar, distribuerar, 
marknadsför, konsumerar och reglerar 
livsmedelsproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Lämpliga kunskaper, verktyg, tjänster och 
innovationer krävs för att stödja mer 
produktiva, resurseffektiva, 
resursskyddande och motståndskraftiga 
system för jord- och skogsbruk som kan 
leverera tillräckliga mängder livsmedel, 
foder, biomassa och andra råmaterial och 
leverera ekosystemtjänster samtidigt som 
man bevarar den naturliga resursbasen 
och biologiska mångfalden i och stödet till
levande landsbygdssamhällen. Forskning 
och innovationer ger goda möjligheter att 
integrera agronomiska och miljömässiga 
mål i en hållbar produktion, till exempel 
genom följande: ökad produktivitet och 
resurseffektivitet i jordbruket, minskade 
utsläpp av växthusgaser från jordbruk, 
minskad urlakning av näringsämnen från 
odlad mark till land- och vattenmiljöer, 
minskat beroende av internationella 
importer av växtprotein till Europa, samt 
mångfaldigande av jordbrukssystem och 
jordbrukslandskap, återvinning av 
näringsämnen och organiskt material och 
bevarande av vatten- och markresurser, 
vilket förbättrar jordbrukarnas 
anpassningsförmåga till 
klimatförändringar och osäkra 
förhållanden.

Or. en
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Ändringsförslag 670
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Lämpliga kunskaper, verktyg, tjänster och 
innovationer krävs för att stödja mer 
produktiva, resurseffektiva, 
resursskyddande och motståndskraftiga 
system för jord- och skogsbruk som kan 
leverera tillräckliga mängder livsmedel, 
foder, biomassa och andra råmaterial och 
leverera ekosystemtjänster samtidigt som 
man bevarar den naturliga resursbasen 
och stöder levande landsbygdssamhällen.
Forskning och innovationer ger goda 
möjligheter att integrera agronomiska och 
miljömässiga mål i hållbara produktions-
och livsmedelssystem, till exempel genom 
följande: ökad produktivitet och 
resurseffektivitet i jordbruket, minskade 
utsläpp av växthusgaser från jordbruk, 
minskad urlakning av näringsämnen från 
odlad mark till land- och vattenmiljöer, 
minskat beroende av internationella 
importer av växtprotein och andra 
material till Europa, samt ökad biologisk 
mångfald i jordbrukssystem och 
jordbrukslandskap, återvinning av 
näringsämnen och organiskt material och 
bevarande av vatten- och markresurser, 
vilket förbättrar jordbrukarnas 
anpassningsförmåga till 
klimatförändringar och osäkra 
förhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

(Motiveringen berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE492.814v01-00 62/127 AM\907980SV.doc

SV

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

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

Or. es

Ändringsförslag 673
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga kunskaper, verktyg, tjänster och 
innovationer krävs för att stödja mer 
produktiva, resurseffektiva och 
motståndskraftiga system för jord- och 
skogsbruk som kan leverera tillräckliga 
mängder livsmedel, foder, biomassa och 
andra råmaterial och leverera 
ekosystemtjänster samtidigt som man 
stöder utvecklingen av levande 
landsbygdssamhällen. Forskning och 
innovationer ger goda möjligheter att 
integrera agronomiska och miljömässiga 
mål i en hållbar produktion, till exempel 

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

integrera agronomiska och miljömässiga 
mål i ett hållbart produktions- och 
livsmedelssystem, till exempel genom 
följande: ökad produktivitet och 
resurseffektivitet i jordbruket, minskade 
utsläpp av växthusgaser från jordbruk, 
minskad urlakning av näringsämnen från 
odlad mark till land- och vattenmiljöer, 
minskat beroende av internationella 
importer av växtprotein till Europa, samt 
ökad biologisk mångfald i primära 
produktionssystem.

Or. en

Ändringsförslag 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2.1.1. Ökad produktionseffektivitet, 
livsmedelskvalitet, livsmedelssäkerhet, 
hållbarhet och motståndskraft samt 
hantering av klimatförändringar

Or. en

Ändringsförslag 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Livsmedelskvalitet och livsmedelssäkerhet, till exempel växters sundhet, sensoriska 
egenskaper och näringsinnehåll (vitaminer, spårämnen osv.).

Ändringsförslag 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheten ska förbättra produktiviteten 
och anpassningsförmågan hos växter, djur 
och produktionssystem för att hantera 
snabba förändringar i miljö-/klimatmässiga 
förutsättningar och den ökande bristen på 
naturresurser. De innovationer som följer 
ska bidra till omvandlingen till en ekonomi 
med låg energiförbrukning, låga utsläpp 
och mindre avfall, längs hela 
försörjningskedjan för livsmedel och foder.
Utöver att bidra till livsmedelstrygghet ska 
nya möjligheter skapas för användning av 
biomassa och biprodukter från jord- och 
skogsbruk för ett stort antal icke-
livsmedelsrelaterade tillämpningar.

Verksamheten ska förbättra produktiviteten 
och anpassningsförmågan hos växter, djur 
och produktionssystem för att hantera
snabba förändringar i miljö-/klimatmässiga 
förutsättningar och den ökande bristen på 
naturresurser. De innovationer som följer 
ska bidra till omvandlingen till en ekonomi 
med låg energiförbrukning, låga utsläpp 
och mindre avfall, längs hela 
försörjningskedjan för livsmedel och foder.
Utöver att bidra till livsmedelstrygghet och 
konsumenthälsa ska nya möjligheter 
skapas för användning av biomassa och 
biprodukter från jord- och skogsbruk för ett 
stort antal icke-livsmedelsrelaterade 
tillämpningar.

Or. es

Ändringsförslag 677
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheten ska förbättra produktiviteten 
och anpassningsförmågan hos växter, djur 

Verksamheten ska förbättra den 
långsiktiga produktiviteten och 
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och produktionssystem för att hantera 
snabba förändringar i miljö-/klimatmässiga 
förutsättningar och den ökande bristen på 
naturresurser. De innovationer som följer 
ska bidra till omvandlingen till en ekonomi 
med låg energiförbrukning, låga utsläpp 
och mindre avfall, längs hela 
försörjningskedjan för livsmedel och foder.
Utöver att bidra till livsmedelstrygghet ska 
nya möjligheter skapas för användning av 
biomassa och biprodukter från jord- och 
skogsbruk för ett stort antal icke-
livsmedelsrelaterade tillämpningar.

anpassningsförmågan hos växter, djur och 
produktionssystem för att hantera snabba 
förändringar i miljö-/klimatmässiga 
förutsättningar och den ökande bristen på 
naturresurser. De innovationer som följer 
ska bidra till omvandlingen till en ekonomi 
med låg energiförbrukning, liten 
användning av externa insatsvaror, låga 
utsläpp och mindre avfall, längs hela 
försörjningskedjan för livsmedel och foder.
Utöver att bidra till livsmedelstrygghet ska 
nya möjligheter skapas för användning av 
biomassa och biprodukter från jord- och 
skogsbruk för ett stort antal icke-
livsmedelsrelaterade tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 678
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Multidisciplinära arbetssätt ska 
eftersträvas för att förbättra kvaliteten på 
växter, djur och mikroorganismer samtidigt 
som en effektiv resursanvändning (vatten, 
näring, energi) och landsbygdens 
ekologiska integritet säkerställs. Fokus ska 
placeras på integrerade och olikartade 
produktionssystem och agronomiska 
arbetssätt, inbegripet användning av 
precisionsteknik och ekologisk 
intensifiering till nytta för såväl 
konventionellt som ekologiskt jordbruk.
För genetiska förbättringar av växter och 
djur för förbättrad anpassning och 
produktivitet krävs användning av samtliga 
tillämpliga konventionella och moderna 
avels- och odlingsmetoder samt en bättre 
användning av genetiska resurser. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas markhantering 

Multi- och transdisciplinära arbetssätt 
som drar nytta av expertis och 
erfarenheter från aktörer längs hela 
försörjningskedjan ska eftersträvas för att 
förbättra kvaliteten på växter, djur och 
mikroorganismer samtidigt som en effektiv 
resursanvändning (vatten, näring, energi) 
och landsbygdens ekologiska integritet och 
vitalitet säkerställs. Fokus ska placeras på 
integrerade och olikartade 
produktionssystem och agro-ekologisk-
ekonomiska arbetssätt. För genetiska 
förbättringar av växter och djur för 
förbättrad anpassning och produktivitet 
krävs hållbar användning av 
konventionella och moderna avels- och 
odlingsmetoder samt bättre bevarande av 
genetiska resurser för att anpassa sig till 
resursknapphet, minskad användning av 
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på gårdarna för att öka jordens bördighet 
och därmed även grödornas avkastning.
Djur- och växthälsa ska främjas och 
integrerade åtgärder för bekämpning av 
sjukdomar och skadegörare ska utvecklas 
vidare. Strategier för utrotning av 
djursjukdomar, inbegripet zoonoser, 
kommer att utarbetas tillsammans med 
forskning om antimikrobiell resistens.
Studier av olika arbetssätt och deras 
effekter på djurens välfärd kan bidra till 
diskussionen kring viktiga samhällsfrågor.
De områden som nämns ovan ska stödjas 
av mer grundläggande forskning om 
relevanta biologiska frågor, som även 
understödjer utvecklingen och 
genomförandet av politiska åtgärder inom 
EU.

bekämpningsmedel och lokala 
miljöförhållanden. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas markhantering 
på gårdarna för att öka jordens bördighet 
och därmed även grödornas avkastning.
Djur- och växthälsa ska främjas och 
biologiska bekämpningsåtgärder ska 
utvecklas vidare. Strategier för utrotning av 
djursjukdomar, inbegripet zoonoser, 
kommer att utarbetas, och ett helhetsgrepp 
kommer att tas på antimikrobiell resistens 
kopplad till animalieproduktionssystem 
med hög populationstäthet. Studier av 
olika arbetssätt och deras effekter på 
djurens välfärd kan bidra till diskussionen 
kring viktiga samhällsfrågor. De områden 
som nämns ovan ska stödjas av mer 
grundläggande forskning om relevanta 
biologiska frågor, som även understödjer 
utvecklingen och genomförandet av 
politiska åtgärder inom EU. Ett 
produktionssystem som försämrar den 
naturliga resursbasen kommer varken att 
vara hållbart eller produktivt i det långa 
loppet och därför inte heller 
konkurrenskraftigt.

Or. en

Ändringsförslag 679
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Multidisciplinära arbetssätt ska 
eftersträvas för att förbättra kvaliteten på 
växter, djur och mikroorganismer samtidigt 
som en effektiv resursanvändning (vatten, 
näring, energi) och landsbygdens 
ekologiska integritet säkerställs. Fokus ska 
placeras på integrerade och olikartade 
produktionssystem och agronomiska 
arbetssätt, inbegripet användning av 

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

integrerade och olikartade 
produktionssystem och agronomiska 
arbetssätt, inbegripet användning av 
precisionsteknik, agroekologiska och 
ekologiska jordbruksmetoder och 
ekologisk intensifiering till nytta för såväl 
konventionellt som ekologiskt jordbruk.
För genetiska förbättringar av växter och 
djur för förbättrad anpassning och 
produktivitet krävs användning av samtliga 
tillämpliga konventionella och moderna 
avels- och odlingsmetoder samt en bättre
användning av genetiska resurser för att 
anpassa sig till resursknapphet, minskad 
användning av bekämpningsmedel och 
lokala miljöförhållanden. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas markhantering 
på gårdarna för att öka jordens bördighet 
och därmed även grödornas avkastning.
Djur- och växthälsa ska främjas och 
integrerade åtgärder för bekämpning av 
sjukdomar och skadegörare ska utvecklas 
vidare. Strategier för utrotning av 
djursjukdomar, inbegripet zoonoser, 
kommer att utarbetas tillsammans med 
forskning om antimikrobiell resistens.
Studier av olika arbetssätt och deras 
effekter på djurens välfärd kan bidra till 
diskussionen kring viktiga samhällsfrågor.
De områden som nämns ovan ska stödjas 
av mer grundläggande forskning om 
relevanta biologiska frågor, som även 
understödjer utvecklingen och 
genomförandet av politiska åtgärder inom 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Multidisciplinära arbetssätt ska eftersträvas 
för att förbättra kvaliteten på växter, djur 
och mikroorganismer samtidigt som en 
effektiv resursanvändning (vatten, näring, 
energi) och landsbygdens ekologiska 
integritet säkerställs. Fokus ska placeras på 
integrerade och olikartade 
produktionssystem och agronomiska 
arbetssätt, inbegripet användning av 
precisionsteknik och ekologisk 
intensifiering till nytta för alla typer av 
jordbruk. För genetiska förbättringar av 
växter och djur för förbättrad anpassning 
och produktivitet krävs användning av 
samtliga tillgängliga avelstekniker för en 
bättre användning av genetiska resurser, så 
att man kan skapa möjligheter till 
produktion av nya och mer varierade 
produkter (livsmedel, foder, material, 
energi) som ett svar på den ökande 
efterfrågan på korta leveranskedjor med 
låga koldioxidutsläpp. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas markhantering 
på gårdarna för att öka jordens bördighet 
och därmed även grödornas avkastning.
Djur- och växthälsa ska främjas och 
integrerade åtgärder för bekämpning av 
sjukdomar och skadegörare ska utvecklas 
vidare. Strategier för utrotning av 
djursjukdomar, inbegripet zoonoser, 
kommer att utarbetas tillsammans med 
forskning om antimikrobiell resistens.
Studier av olika arbetssätt och deras 
effekter på djurens välfärd kan bidra till 
diskussionen kring viktiga samhällsfrågor.
De områden som nämns ovan ska stödjas 
av mer grundläggande forskning om 
relevanta biologiska frågor, som även 
bidrar till att ge Europa en ledande roll i 
globala initiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

effekter på djurens välfärd kan bidra till 
diskussionen kring viktiga samhällsfrågor.
De områden som nämns ovan ska stödjas 
av mer grundläggande forskning om 
relevanta biologiska frågor, som även 
understödjer utvecklingen och 
genomförandet av politiska åtgärder inom 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 683
Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Multi- och transdisciplinära arbetssätt 
som drar nytta av expertis och 
erfarenheter från aktörer längs hela 
försörjningskedjan ska eftersträvas för att 
förbättra kvaliteten på växter, djur och 
mikroorganismer samtidigt som en effektiv 
resursanvändning (vatten, näring, energi) 
och landsbygdens ekologiska integritet och 
vitalitet säkerställs. Fokus ska placeras på 
integrerade och olikartade 
produktionssystem och agronomiska 
arbetssätt, inbegripet användning av 
precisionsteknik, agroekologiska och 
ekologiska jordbruksmetoder och 
ekologisk intensifiering till nytta för såväl 
konventionellt som ekologiskt jordbruk.
För genetiska förbättringar av växter och 
djur för förbättrad anpassning och 
produktivitet krävs användning av samtliga 
tillämpliga konventionella och moderna 
avels- och odlingsmetoder samt en bättre 
användning av genetiska resurser. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas markhantering 
på gårdarna för att öka jordens bördighet 
och därmed även grödornas avkastning.
Djur- och växthälsa ska främjas och 
integrerade åtgärder för bekämpning av 
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forskning om antimikrobiell resistens.
Studier av olika arbetssätt och deras 
effekter på djurens välfärd kan bidra till 
diskussionen kring viktiga samhällsfrågor.
De områden som nämns ovan ska stödjas 
av mer grundläggande forskning om 
relevanta biologiska frågor, som även 
understödjer utvecklingen och 
genomförandet av politiska åtgärder inom 
EU.

sjukdomar och skadegörare ska utvecklas 
vidare. Strategier för utrotning av 
djursjukdomar, inbegripet zoonoser, 
kommer att utarbetas tillsammans med 
forskning om antimikrobiell resistens.
Studier av olika arbetssätt och deras 
effekter på djurens välfärd kan bidra till 
diskussionen kring viktiga samhällsfrågor.
De områden som nämns ovan ska stödjas 
av mer grundläggande forskning om 
relevanta biologiska frågor, som även 
understödjer utvecklingen och 
genomförandet av politiska åtgärder inom 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 684
Henri Weber

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Multidisciplinära arbetssätt ska eftersträvas 
för att förbättra kvaliteten på växter, djur 
och mikroorganismer samtidigt som en 
effektiv resursanvändning (vatten, näring, 
energi) och landsbygdens ekologiska 
integritet säkerställs. Fokus ska placeras på 
integrerade och olikartade 
produktionssystem och agronomiska 
arbetssätt, inbegripet användning av 
precisionsteknik och ekologisk 
intensifiering till nytta för såväl 
konventionellt som ekologiskt jordbruk.
För genetiska förbättringar av växter och 
djur för förbättrad anpassning och 
produktivitet krävs användning av samtliga 
tillämpliga konventionella och moderna 
avels- och odlingsmetoder samt en bättre 
användning av genetiska resurser. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas markhantering 
på gårdarna för att öka jordens bördighet 
och därmed även grödornas avkastning.

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

och därmed även grödornas avkastning.
Djur- och växthälsa ska främjas och 
integrerade åtgärder för bekämpning av 
sjukdomar och skadegörare ska utvecklas 
vidare. Strategier för utrotning av 
djursjukdomar, inbegripet zoonoser, 
kommer att utarbetas tillsammans med 
forskning om antimikrobiell resistens.
Studier av olika arbetssätt och deras 
effekter på djurens välfärd kan bidra till 
diskussionen kring viktiga samhällsfrågor.
De områden som nämns ovan ska stödjas 
av mer grundläggande forskning om 
relevanta biologiska frågor, som även 
understödjer utvecklingen och 
genomförandet av politiska åtgärder inom 
EU.

Or. fr

Ändringsförslag 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1.2. Tillhandahålla ekosystemtjänster 
och kollektiva nyttigheter

2.1.2. Göra jordbruket mer 
multifunktionellt, med bland annat
ekosystemtjänster och kollektiva 
nyttigheter

Or. en

Ändringsförslag 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1.2. Tillhandahålla ekosystemtjänster 2.1.2. Göra jordbruket mer 
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och kollektiva nyttigheter multifunktionellt, med bland annat
tjänster och kollektiva nyttigheter

Or. en

Motivering

Multifunktionalitet bör eftersträvas som en omfattande strategi för att kombinera jordbruket 
med ekosystemtjänster och skapa överensstämmelse med den gemensamma jordbrukspolitiken 
och forskningsprogrammen.

Ändringsförslag 687
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Jordbruk och skogsbruk är unika system 
som inte bara levererar kommersiella 
produkter, utan även kollektiva nyttigheter 
för samhället i stort (inbegripet kultur- och 
rekreationsvärden) och väsentliga
ekologiska tjänster som i nuläget inte 
värdesätts av marknaden, exempelvis 
följande:  funktionell och in situ biologisk 
mångfald, pollinering, tillgång till och 
reglering av vattenkvalitet, jordbruks- och 
skogslandskap, markens funktioner,
minskad erosion, kolupptagning, 
klimatstabilitet, begränsning av 
växthusgasutsläpp, luftkvalitet, 
motståndskraft mot översvämningar, 
torka och bränder. Inga 
välståndsskapande system kan vara 
konkurrenskraftiga om de försämrar sina 
resursbaser, och därför måste det 
utvecklas verkligt hållbara system för att 
ta tillvara de naturliga processerna.
Forskningsverksamheten ska bidra till 
tillhandahållandet av dessa kollektiva 
nyttigheter och tjänster, genom leverans av 
förvaltningslösningar, verktyg för 
beslutsstöd samt bedömning av deras icke 
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öka jordbrukssektorns anpassningsförmåga 
när det gäller klimatförändringens negativa 
följder.

marknadsmässiga värden. Bland de 
specifika frågor som ska behandlas finns 
identifiering och utveckling av olika 
jordbruks-/skogssystem och 
landskapsmönster som mest sannolikt 
bidrar till att uppnå dessa mål.
Förändringar i den aktiva förvaltningen av 
jordbrukssystem - inbegripet 
teknikanvändning och förändrade arbetssätt 
- bidrar till begränsningen av 
växthusgasutsläpp och öka 
jordbrukssektorns anpassningsförmåga när 
det gäller klimatförändringens negativa 
följder.

Or. en

Ändringsförslag 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

utvärderingar av jord- och 
skogsbrukssystem och deras 
hållbarhetsprestanda ska tas upp.
Förändringar i den aktiva förvaltningen av 
jordbrukssystem - inbegripet 
teknikanvändning och förändrade arbetssätt 
- bidrar till begränsningen av 
växthusgasutsläpp och öka 
jordbrukssektorns anpassningsförmåga när 
det gäller klimatförändringens negativa 
följder.

Or. en

Motivering

Socioekonomisk forskning om jord- och skogsbrukssystem måste vara en del av forskningen 
om jordbrukets multifunktionella aspekter och bör tas upp för att stödja ändringar i den 
aktiva förvaltningen av jordbrukssystem.

Ändringsförslag 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbruk och skogsbruk är unika system 
som inte bara levererar kommersiella 
produkter, utan även kollektiva nyttigheter 
för samhället i stort (inbegripet kultur- och 
rekreationsvärden) och viktiga ekologiska 
tjänster, som funktionell och in situ 
biologisk mångfald, pollinering, 
vattenreglering, landskapstjänster, minskad 
erosion och kolupptagning/begränsning av 
växthusgasutsläpp.
Forskningsverksamheten ska bidra till 
tillhandahållandet av dessa kollektiva 
nyttigheter och tjänster, genom leverans av 
förvaltningslösningar, verktyg för 
beslutsstöd samt bedömning av deras icke 
marknadsmässiga värden. Bland de 
specifika frågor som ska behandlas finns 
identifiering av vilka jordbruks-

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

/skogssystem och landskapsmönster som 
mest sannolikt bidrar till att uppnå dessa 
mål. Socioekonomiska och komparativa 
utvärderingar av jord- och 
skogsbrukssystem och deras 
hållbarhetsprestanda ska tas upp.
Förändringar i den aktiva förvaltningen av 
jordbrukssystem – inbegripet 
teknikanvändning och förändrade arbetssätt 
– bidrar till begränsningen av 
växthusgasutsläpp och öka 
jordbrukssektorns anpassningsförmåga när 
det gäller klimatförändringens negativa 
följder. Exempelvis kan bioteknik 
effektivisera användningen av befintliga 
europeiska jord- och skogsbruksresurser 
genom att förbättra förståelsen av 
biologiska system och erbjuda en stor 
uppsättning verktyg för att göra 
jordbruket och skogsbruket mer hållbara 
och produktiva. Bioteknik tryggar även en 
tillräcklig livsmedels- och 
foderförsörjning, vilket är nödvändigt 
med tanke på tidigare och framtida 
störningar på de globala marknaderna.
Kombinationen av fördelar med olika 
jordbrukstekniker bör uppmuntras för att 
verkligen komma människors hälsa och 
miljön till godo.

Or. en

Ändringsförslag 690
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ekologiska tjänster, som funktionell och in 
situ biologisk mångfald, pollinering, 
vattenreglering, landskapstjänster, minskad 
erosion och kolupptagning/begränsning av 
växthusgasutsläpp. Bland de specifika 
frågor som ska behandlas finns 
identifiering av vilka jordbruks-
/skogssystem och landskapsmönster som 
mest sannolikt bidrar till att uppnå dessa 
mål. Förändringar i den aktiva 
förvaltningen av jordbrukssystem –
inbegripet teknikanvändning och 
förändrade arbetssätt – bidrar till 
begränsningen av växthusgasutsläpp och 
öka jordbrukssektorns anpassningsförmåga 
när det gäller klimatförändringens negativa 
följder. Särskild hänsyn ska även ägnas åt 
produktionssystem för icke-kommersiella, 
närproducerade livsmedel, exempelvis 
från koloniträdgårdar.

Or. fr

Ändringsförslag 691
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbruk och skogsbruk är unika system 
som inte bara levererar kommersiella 
produkter, utan även kollektiva nyttigheter 
för samhället i stort (inbegripet kultur- och 
rekreationsvärden) och viktiga ekologiska 
tjänster, som funktionell och in situ 
biologisk mångfald, pollinering, 
vattenreglering, landskapstjänster, 
minskad erosion och 
kolupptagning/begränsning av 
växthusgasutsläpp.
Forskningsverksamheten ska bidra till 
tillhandahållandet av dessa kollektiva 

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

nyttigheter och tjänster, genom leverans av 
förvaltningslösningar, verktyg för 
beslutsstöd samt bedömning av deras icke 
marknadsmässiga värden. Bland de 
specifika frågor som ska behandlas finns 
identifiering av vilka jordbruks-
/skogssystem och landskapsmönster som 
mest sannolikt bidrar till att uppnå dessa 
mål. Förändringar i den aktiva 
förvaltningen av jordbrukssystem –
inbegripet teknikanvändning och 
förändrade arbetssätt – bidrar till 
begränsningen av växthusgasutsläpp och 
öka jordbrukssektorns anpassningsförmåga 
när det gäller klimatförändringens negativa 
följder. Detta kräver även en integrerad 
vattenförvaltning och alternativa källor 
(exempelvis renat avloppsvatten) för 
konstbevattning (jordbruk, landskap och 
skogsbruk), 
miljösanering/miljöförbättring, 
bekämpning av skogsbränder, rekreation 
och offentlig vattenförsörjning.

Or. en

Ändringsförslag 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbruk och skogsbruk är unika system 
som inte bara levererar kommersiella 
produkter, utan även kollektiva nyttigheter 
för samhället i stort (inbegripet kultur- och 
rekreationsvärden) och viktiga ekologiska 
tjänster, som funktionell och in situ 
biologisk mångfald, pollinering, 
vattenreglering, landskapstjänster, minskad 
erosion och kolupptagning/begränsning av 
växthusgasutsläpp.
Forskningsverksamheten ska bidra till 
tillhandahållandet av dessa kollektiva 

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

tillhandahållandet av dessa kollektiva 
nyttigheter och tjänster, genom leverans av 
förvaltningslösningar, verktyg för 
beslutsstöd samt bedömning av deras icke 
marknadsmässiga värden. Bland de 
specifika frågor som ska behandlas finns 
identifiering av vilka jordbruks-
/skogssystem och landskapsmönster som 
mest sannolikt bidrar till att uppnå dessa 
mål. Förändringar i den aktiva 
förvaltningen av jordbrukssystem –
inbegripet teknikanvändning och 
förändrade arbetssätt – bidrar till 
begränsningen av växthusgasutsläpp och 
öka jordbrukssektorns anpassningsförmåga 
när det gäller klimatförändringens negativa 
följder.

Or. es

Ändringsförslag 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklingsmöjligheter för 
landsbygdssamhällen ska främjas genom 
att stärka samhällenas kapacitet för 
primär produktion och leverans av 
ekosystemstjänster samt genom att skapa 
möjligheter till produktion av nya och mer 
varierade produkter (livsmedel, foder, 
material, energi), som ett svar på den 
ökande efterfrågan på korta 
leveranskedjor med låga koldioxidutsläpp.
Socioekonomisk forskning samt utveckling 
av nya koncept och institutionella 
innovationer behövs för att säkerställa 
sammanhållningen i landsbygdsområden 
och förebygga ekonomisk och social 
marginalisering, uppmuntra diversifiering 
av ekonomin (inbegripet tjänstesektorn), 
säkerställa lämpliga relationer mellan 

Socioekonomisk forskning samt utveckling 
av nya koncept och institutionella 
innovationer behövs för att säkerställa 
sammanhållningen i landsbygdsområden 
och förebygga ekonomisk och social 
marginalisering, uppmuntra diversifiering 
av ekonomin (inbegripet tjänstesektorn), 
säkerställa lämpliga relationer mellan 
landsbygd och stadsområden, samt 
underlätta kunskapsutbyte, demonstration 
och innovation och främja deltagande 
resurshantering. Dessutom finns det ett 
behov av att granska på vilka sätt 
kollektiva nyttigheter i landsbygdsområden 
kan omvandlas till lokala/regionala samt 
europeiska socioekonomiska fördelar, 
exempelvis genom att komplettera lokal 
verksamhet med tvärvetenskaplig 
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landsbygd och stadsområden, samt 
underlätta kunskapsutbyte, demonstration 
och innovation och främja deltagande 
resurshantering. Dessutom finns det ett 
behov av att granska på vilka sätt 
kollektiva nyttigheter i landsbygdsområden 
kan omvandlas till lokala/regionala 
socioekonomiska fördelar. De definierade 
innovationsbehoven på regional och lokal 
nivå ska kompletteras med 
tvärvetenskaplig forskningsverksamhet på 
interregional och europeisk nivå. Genom 
att bidra med nödvändiga analytiska 
verktyg, indikatorer, modeller och 
framtidsinriktad verksamhet ska 
forskningsprojekten stödja beslutsfattare 
och andra aktörer i arbetet med att 
genomföra, övervaka och bedöma 
relevanta strategier, politiska åtgärder och 
lagar för landsbygdsområden samt för hela 
bioekonomin. Dessutom krävs verktyg och 
data för att möjliggöra en korrekt 
bedömning av möjliga utbytesvägar mellan 
olika typer av resursanvändning (land, 
vatten osv.) och bioekonomiska produkter.
Socioekonomiska och komparativa
utvärderingar av system för jord- och 
skogsbruk och deras hållbarhetsprestanda 
ska genomföras.

forskningsverksamhet på interregional och 
europeisk nivå. Genom att bidra med 
nödvändiga analytiska verktyg, indikatorer, 
modeller och framtidsinriktad verksamhet 
ska forskningsprojekten stödja 
beslutsfattare och andra aktörer i arbetet 
med att genomföra, övervaka och bedöma 
relevanta strategier, politiska åtgärder och 
lagar för landsbygdsområden samt för hela 
bioekonomin. Det kommer att vara av 
väsentlig betydelse att det finns 
ändamålsenliga och verksamma 
bestämmelser och att man förbättrar 
bedömningarna av bestämmelsernas 
konsekvenser samt kostnaderna för att 
följa dem i agroindustrin och jordbruket.
Dessutom krävs verktyg och data för att 
möjliggöra en korrekt bedömning av 
möjliga utbytesvägar mellan olika typer av 
resursanvändning (land, vatten osv.) och 
bioekonomiska produkter.

Or. en

Ändringsförslag 694
Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.1 – led 2.1.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklingsmöjligheter för 
landsbygdssamhällen ska främjas genom 
att stärka samhällenas kapacitet för primär 
produktion och leverans av 
ekosystemstjänster samt genom att skapa 
möjligheter till produktion av nya och mer 

Utvecklingsmöjligheter för 
landsbygdssamhällen ska främjas genom 
att stärka samhällenas kapacitet för primär 
produktion och leverans av 
ekosystemstjänster samt genom att skapa 
möjligheter till produktion av nya och mer 
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varierade produkter (livsmedel, foder, 
material, energi), som ett svar på den 
ökande efterfrågan på korta leveranskedjor 
med låga koldioxidutsläpp.
Socioekonomisk forskning samt utveckling 
av nya koncept och institutionella 
innovationer behövs för att säkerställa 
sammanhållningen i landsbygdsområden 
och förebygga ekonomisk och social 
marginalisering, uppmuntra diversifiering 
av ekonomin (inbegripet tjänstesektorn), 
säkerställa lämpliga relationer mellan 
landsbygd och stadsområden, samt 
underlätta kunskapsutbyte, demonstration 
och innovation och främja deltagande 
resurshantering. Dessutom finns det ett 
behov av att granska på vilka sätt 
kollektiva nyttigheter i landsbygdsområden 
kan omvandlas till lokala/regionala 
socioekonomiska fördelar. De definierade 
innovationsbehoven på regional och lokal 
nivå ska kompletteras med 
tvärvetenskaplig forskningsverksamhet på 
interregional och europeisk nivå. Genom 
att bidra med nödvändiga analytiska 
verktyg, indikatorer, modeller och 
framtidsinriktad verksamhet ska 
forskningsprojekten stödja beslutsfattare 
och andra aktörer i arbetet med att 
genomföra, övervaka och bedöma 
relevanta strategier, politiska åtgärder och 
lagar för landsbygdsområden samt för hela 
bioekonomin. Dessutom krävs verktyg och 
data för att möjliggöra en korrekt 
bedömning av möjliga utbytesvägar mellan 
olika typer av resursanvändning (land, 
vatten osv.) och bioekonomiska produkter.
Socioekonomiska och komparativa 
utvärderingar av system för jord- och 
skogsbruk och deras hållbarhetsprestanda 
ska genomföras.

varierade produkter (livsmedel, foder, 
material, energi), som ett svar på den 
ökande efterfrågan på korta leveranskedjor 
med låga koldioxidutsläpp.
Socioekonomisk forskning samt utveckling 
av nya koncept och institutionella 
innovationer behövs för att säkerställa 
sammanhållningen i landsbygdsområden 
och förebygga ekonomisk och social 
marginalisering, uppmuntra diversifiering 
av ekonomin (inbegripet tjänstesektorn), 
säkerställa lämpliga relationer mellan 
landsbygd och stadsområden, samt
underlätta kunskapsutbyte, demonstration 
och innovation och främja deltagande 
resurshantering. Dessutom finns det ett 
behov av att granska på vilka sätt 
kollektiva nyttigheter i landsbygdsområden 
kan omvandlas till lokala/regionala 
socioekonomiska fördelar. De definierade 
innovationsbehoven på regional och lokal 
nivå ska kompletteras med 
tvärvetenskaplig forskningsverksamhet på 
interregional och europeisk nivå. Genom 
att bidra med nödvändiga analytiska 
verktyg, indikatorer, modeller och 
framtidsinriktad verksamhet ska 
forskningsprojekten stödja beslutsfattare 
och andra aktörer i arbetet med att 
genomföra, övervaka och bedöma 
relevanta strategier, politiska åtgärder och 
lagar för landsbygdsområden samt för hela 
bioekonomin. Dessutom krävs verktyg och 
data för att möjliggöra en korrekt 
bedömning av möjliga utbytesvägar mellan 
olika typer av resursanvändning (land, 
vatten osv.) och bioekonomiska produkter.
Socioekonomiska och komparativa 
utvärderingar av system för jord- och 
skogsbruk och deras hållbarhetsprestanda 
ska genomföras. Kriterier för öppet 
redovisade bedömningar av hur önskvärd 
och accepterad ny teknik är ska tas i 
beaktande, liksom synpunkter från det 
civila samhället.

Or. en
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Ändringsförslag 695
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Konsumenters behov av säkra och 
hälsosamma livsmedel till rimliga priser 
ska behandlas, samtidigt som effekterna av 
livsmedelsrelaterade 
konsumtionsbeteenden samt livsmedels-
och foderproduktion på mänsklig hälsa och 
det totala ekosystemet beaktas.
Livsmedelstrygghet och fodersäkerhet, 
konkurrenskraften hos den europeiska 
jordbruksbaserade livsmedelsindustrin 
samt hållbarhetsaspekter för 
livsmedelsproduktion och -försörjning ska 
behandlas, inbegripet hela 
livsmedelskedjan och relaterade tjänster, 
såväl konventionella som ekologiska, från 
primär produktion till konsumtion.
Konkurrenskraft kan definieras på olika 
nivåer, och målet är att få till stånd system 
som även 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. Detta 
arbetssätt ska bidra till att (a) uppnå 
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livsmedelssäkerhet och tryggad försörjning 
för alla européer och utrota hungern i 
världen, (b) minska förekomsten av 
livsmedels- och kosthållningsrelaterade 
sjukdomar genom att främja en övergång 
till en hälsosam, hållbar kosthållning, 
genom konsumentutbildning och 
innovationer inom livsmedelsindustrin, (c) 
minska vatten- och energiförbrukningen 
inom bearbetning, transport och 
distribution av livsmedel, (d) minska 
livsmedelsavfallet med 50 % senast 2030 
och (e) tillhandahålla ett rikt urval av 
hälsosamma, äkta, högkvalitativa och 
säkra livsmedel för alla. Fokus bör även 
läggas på konsumenternas önskemål och 
på konkurrenskraftiga metoder för 
livsmedelsbearbetning som innebär att det 
går åt mindre resurser och tillsatsämnen 
och produceras mindre biprodukter och 
växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumenters behov av säkra och 
hälsosamma livsmedel till rimliga priser 
ska behandlas, samtidigt som effekterna av 
livsmedelsrelaterade 
konsumtionsbeteenden samt livsmedels-
och foderproduktion på mänsklig hälsa och 
det totala ekosystemet beaktas.
Livsmedelstrygghet och fodersäkerhet, 
konkurrenskraften hos den europeiska 
jordbruksbaserade livsmedelsindustrin 
samt hållbarhetsaspekter för 
livsmedelsproduktion och -försörjning ska 
behandlas, inbegripet hela 
livsmedelskedjan och relaterade tjänster, 

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

såväl konventionella som ekologiska, från 
primär produktion till konsumtion. Detta 
arbetssätt ska bidra till att (a) uppnå 
livsmedelssäkerhet och tryggad försörjning 
för alla européer och utrota hungern i 
världen, (b) minska förekomsten av 
livsmedels- och kosthållningsrelaterade 
sjukdomar genom att främja en övergång 
till en hälsosam, hållbar kosthållning, 
genom konsumentutbildning och 
innovationer inom livsmedelsindustrin, (c) 
minska vatten- och energiförbrukningen 
inom bearbetning, transport och 
distribution av livsmedel, (d) minska 
livsmedelsavfallet med 50 % senast 2030 
(e) forskningen fokuserar på ett rikt urval 
av hälsosamma, äkta, högkvalitativa och 
säkra livsmedel för alla.

Or. en

Ändringsförslag 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumenters behov av säkra och 
hälsosamma livsmedel till rimliga priser 
ska behandlas, samtidigt som effekterna av 
livsmedelsrelaterade 
konsumtionsbeteenden samt livsmedels-
och foderproduktion på mänsklig hälsa och 
det totala ekosystemet beaktas.
Livsmedelstrygghet och fodersäkerhet, 
konkurrenskraften hos den europeiska 
jordbruksbaserade livsmedelsindustrin 
samt hållbarhetsaspekter för 
livsmedelsproduktion och -försörjning ska 
behandlas, inbegripet hela 
livsmedelskedjan och relaterade tjänster, 
såväl konventionella som ekologiska, från 
primär produktion till konsumtion. Detta 
arbetssätt ska bidra till att (a) uppnå 

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

arbetssätt ska bidra till att (a) uppnå 
livsmedelssäkerhet och tryggad försörjning 
för alla européer och utrota hungern i 
världen, (b) minska förekomsten av 
livsmedels- och kosthållningsrelaterade 
sjukdomar genom att främja en övergång 
till en hälsosam, hållbar kosthållning, 
genom konsumentutbildning och 
innovationer inom jordbruks- och 
livsmedelsindustrin, (c) minska vatten- och 
energiförbrukningen inom bearbetning, 
transport och distribution av livsmedel, 
samt att (d) minska livsmedelsavfallet med 
50 % senast 2030.

Or. en

Ändringsförslag 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumenters behov av säkra och 
hälsosamma livsmedel till rimliga priser 
ska behandlas, samtidigt som effekterna av 
livsmedelsrelaterade 
konsumtionsbeteenden samt livsmedels-
och foderproduktion på mänsklig hälsa och 
det totala ekosystemet beaktas.
Livsmedelstrygghet och fodersäkerhet, 
konkurrenskraften hos den europeiska 
jordbruksbaserade livsmedelsindustrin 
samt hållbarhetsaspekter för 
livsmedelsproduktion och -försörjning ska 
behandlas, inbegripet hela 
livsmedelskedjan och relaterade tjänster, 
såväl konventionella som ekologiska, från 
primär produktion till konsumtion. Detta 
arbetssätt ska bidra till att (a) uppnå 
livsmedelssäkerhet och tryggad försörjning 
för alla européer och utrota hungern i 
världen (b) minska förekomsten av 
livsmedels- och kosthållningsrelaterade 

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

livsmedels- och kosthållningsrelaterade 
sjukdomar genom att främja en övergång 
till en hälsosam, hållbar kosthållning, 
genom konsumentutbildning och 
innovationer inom jordbrukets 
livsmedelsindustri, (c) minska vatten- och 
energiförbrukningen inom bearbetning, 
transport och distribution av livsmedel, 
samt att (d) minska livsmedelsavfallet med 
50 % senast 2030.

Or. en

Ändringsförslag 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

inom livsmedelsindustrin, c) minska 
vatten- och energiförbrukningen inom 
bearbetning, transport och distribution av 
livsmedel, samt att (d) minska 
livsmedelsavfallet med 50 % senast 2030.

Or. es

Ändringsförslag 700
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningen bör även fokusera på ett rikt 
urval av hälsosamma, äkta, högkvalitativa 
och säkra livsmedel för alla. Den bör även 
inriktas på konsumenternas önskemål och 
på konkurrenskraftiga metoder för 
livsmedelsbearbetning som innebär att det 
går åt mindre resurser och tillsatsämnen 
och produceras mindre biprodukter och 
växthusgaser.

Or. en

Motivering

Livsmedelsproduktion måste erkännas som en viktig bestämningsfaktor för hälsa.

Ändringsförslag 702
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – led 2.2.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumenters önskemål, attityder, behov, 
beteenden, livsstil och utbildning ska 
behandlas, och kommunikationen mellan 
konsumenter och forskarsamhället som 
arbetar med livsmedelskedjan och dess 
aktörer ska förbättras för att främja 
informerade val, hållbar konsumtion och 

Konsumenters önskemål, attityder, behov, 
beteenden, livsstil och utbildning ska 
behandlas, och kommunikationen mellan 
konsumenter och forskarsamhället som 
arbetar med livsmedelskedjan och dess 
aktörer ska förbättras för att främja 
informerade och välöverlagda val, hållbar 
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de effekter detta medför på produktionen, 
inbegripet tillväxt och livskvalitet, framför 
allt för riskgrupper. Sociala innovationer 
ska användas som svar på samhälleliga 
utmaningar, och innovativa modeller och 
metoder inom konsumentvetenskap ska 
leverera jämförbara data och utgöra 
grunden för åtgärder för att uppfylla 
politiska behov inom EU.

konsumtion och de effekter detta medför 
på produktionen, inbegripet tillväxt och 
livskvalitet, framför allt för riskgrupper.
Sociala innovationer ska användas som 
svar på samhälleliga utmaningar, och 
innovativa modeller och metoder inom 
konsumentvetenskap ska leverera 
jämförbara data och utgöra grunden för 
åtgärder för att uppfylla politiska behov 
inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – led 2.2.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 704
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – led 2.2.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Endast ett hållbart produktionssystem kan 
vara konkurrenskraftigt på lång sikt.
Livsmedels- och foderindustrins behov av 
att hantera sociala, miljömässiga, 
klimatrelaterade och ekonomiska 
förändringar från lokal till global nivå ska 
uppmärksammas i alla stadier av 
produktionskedjan för livsmedel och foder, 
inbegripet livsmedelsdesign, 
livsmedelsförädling, förpackning, 
processkontroll, avfallsreducering, 
biproduktsvalorisering och säker 
användning och kassering av animaliska 
biprodukter. Resultatet ska bli innovativa, 
hållbara och resurseffektiva processer och 
diversifierade, säkra och hälsosamma 
produkter med hög kvalitet till rimliga 
priser, varvid begreppet ”rimliga priser” 
bör omfatta systemets externa effekter, 
bland annat de kostnader som folkhälso-
och miljömässiga konsekvenser medför 
för skattebetalarna. Detta ska stärka 
innovationspotentialen i den europeiska 
livsmedelsförsörjningskedjan, öka dess 
konkurrenskraft, skapa ekonomisk tillväxt 
och arbetstillfällen och underlätta 
anpassningar inom den europeiska 
livsmedelsindustrin. Andra aspekter som 
ska behandlas är spårbarhet, logistik och 
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medföra. tjänster, socioekonomiska faktorer, 
livsmedelskedjans motståndskraft mot 
miljömässiga och klimatrelaterade risker, 
samt undanröjande av de negativa 
miljöeffekter som verksamheter inom 
livsmedelskedjan och förändringar inom 
kosthållning och produktionssystem kan 
medföra.

Or. en

Ändringsförslag 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – led 2.2.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – led 2.2.3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.3. En hållbar, konkurrenskraftig 
jordbruksbaserad livsmedelsindustri

2.2.3. En hållbar, konkurrenskraftig 
jordbruksbaserad livsmedelsindustri med 
rimliga priser

Or. en

Ändringsförslag 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – led 2.2.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedels- och foderindustrins behov av 
att hantera sociala, miljömässiga, 
klimatrelaterade och ekonomiska 
förändringar från lokal till global nivå ska 
uppmärksammas i alla stadier av 
produktionskedjan för livsmedel och foder, 
inbegripet livsmedelsdesign, 
livsmedelsförädling, förpackning, 
processkontroll, avfallsreducering, 
biproduktsvalorisering och säker 
användning och kassering av animaliska 
biprodukter. Resultatet ska bli innovativa, 
hållbara och resurseffektiva processer och 
diversifierade, säkra produkter med hög 
kvalitet till rimliga priser. Detta ska stärka 
innovationspotentialen i den europeiska 

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

innovationspotentialen i den europeiska 
livsmedelsförsörjningskedjan, öka dess 
konkurrenskraft, skapa ekonomisk tillväxt 
och arbetstillfällen och underlätta 
anpassningar inom den europeiska 
livsmedelsindustrin. Andra aspekter som 
ska behandlas är spårbarhet, logistik och 
tjänster, socioekonomiska faktorer, 
livsmedelskedjans motståndskraft mot 
miljömässiga och klimatrelaterade risker, 
samt begränsning av de negativa 
miljöeffekter som verksamheter inom 
livsmedelskedjan och förändringar inom 
kosthållning och produktionssystem kan 
medföra.

Or. en

Ändringsförslag 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – led 2.2.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedels- och foderindustrins behov av 
att hantera sociala, miljömässiga, 
klimatrelaterade och ekonomiska 
förändringar från lokal till global nivå ska 
uppmärksammas i alla stadier av 
produktionskedjan för livsmedel och foder, 
inbegripet livsmedelsdesign, 
livsmedelsförädling, förpackning, 
processkontroll, avfallsreducering, 
biproduktsvalorisering och säker 
användning och kassering av animaliska 
biprodukter. Resultatet ska bli innovativa, 
hållbara och resurseffektiva processer och 
diversifierade, säkra produkter med hög 
kvalitet till rimliga priser. Detta ska stärka 
innovationspotentialen i den europeiska 
livsmedelsförsörjningskedjan, öka dess 
konkurrenskraft, skapa ekonomisk tillväxt 
och arbetstillfällen och underlätta 
anpassningar inom den europeiska 

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

anpassningar inom den europeiska 
livsmedelsindustrin. Andra aspekter som 
ska behandlas är spårbarhet, logistik och 
tjänster, socioekonomiska faktorer, 
livsmedelskedjans motståndskraft mot 
miljömässiga och klimatrelaterade risker, 
samt begränsning av de negativa 
miljöeffekter som verksamheter inom 
livsmedelskedjan och förändringar inom 
kosthållning och produktionssystem kan 
medföra.

Or. en

Ändringsförslag 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – led 2.2.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE492.814v01-00 96/127 AM\907980SV.doc

SV

miljömässiga och klimatrelaterade risker, 
samt begränsning av de negativa 
miljöeffekter som verksamheter inom 
livsmedelskedjan och förändringar inom 
kosthållning och produktionssystem kan 
medföra.

livsmedelskedjans motståndskraft mot 
miljömässiga och klimatrelaterade risker, 
samt begränsning av de negativa 
miljöeffekter som verksamheter inom 
livsmedelskedjan och förändringar inom 
kosthållning och produktionssystem kan 
medföra.

Or. en

Ändringsförslag 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.2 – led 2.2.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.3a. Bioteknik som tillämpas på 
jordbruk
Åstadkomma livsmedelsprodukter med 
högt mervärde genom användning av 
klassiska och framväxande 
bioteknikverktyg (funktionella livsmedel, 
effektivare grödor) och utveckling av 
alternativ teknik till genmodifierade 
grödor.  Bioteknik som tillämpas på 
(gröna) livsmedel och jordbruk kan även 
spela en avgörande roll som drivkraft för 
en mycket viktig sektor i unionen.
Växtbioteknik används bland annat för att 
förbättra grödornas avkastning, göra dem 
motståndskraftiga mot biotisk och abiotisk 
stress, förbättra livsmedlens 
organoleptiska egenskaper och utveckla 
hälsosammare livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3. Frigöra potentialen hos levande 
akvatiska resurser

2.3. Frigöra potentialen hos fiske,
vattenkultur och marin bioteknik

Or. en

Ändringsförslag 712
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett av de främsta kännetecknen för levande 
resurser i vattnet är att de är förnybara, och 
ett hållbart nyttjande av dessa resurser är 
beroende av djupgående förståelse och en 
hög kvalitet och produktivitet i de 
akvatiska ekosystemen. Det allmänna 
målet är att på ett hållbart sätt utnyttja 
levande resurser i vattnet för att maximera 
social och ekonomisk nytta/avkastning 
från Europas hav. Detta innefattar behovet 
av att optimera det hållbara bidraget från 
fiskeri och vattenbruk till 
livsmedelstrygghet inom den globala 
ekonomin, och att minska EU:s stora 
beroende av importerad fisk och skaldjur 
(omkring 60 % av den totala konsumtionen 
av fisk och skaldjur i Europa kommer från 
import, och EU är världens största 
importmarknad för fiskeriprodukter), samt 
att främja marin bioteknik och därmed 
”blå tillväxt”. I linje med aktuella politiska 
ramverk ska forskningsverksamheten 
stödja ekosystemrelaterade arbetssätt med 
hantering och utnyttjande av naturresurser, 
samt förbättrat miljöarbete inom alla 
berörda sektorer.

Ett av de främsta kännetecknen för levande 
resurser i vattnet är att de är förnybara, och 
ett hållbart nyttjande av dessa resurser är 
beroende av djupgående förståelse och en 
hög kvalitet och långsiktig produktivitet i 
de akvatiska ekosystemen. Det allmänna 
målet är att på ett hållbart sätt utnyttja 
levande resurser i vattnet för att tillgodose
sociala behov, skapa ekonomisk 
nytta/avkastning från Europas hav och att 
samtidigt skydda den biologiska 
mångfalden och ekosystemtjänsterna och 
bevara resursbasen. Detta innefattar 
behovet av att optimera det hållbara 
bidraget från fiskeri och vattenbruk till 
livsmedelstrygghet inom den globala 
ekonomin, och att minska EU:s stora 
beroende av importerad fisk och skaldjur 
(omkring 60 % av den totala konsumtionen 
av fisk och skaldjur i Europa kommer från 
import, och EU är världens största 
importmarknad för fiskeriprodukter). Det 
innebär även stopp för utfiskningen för 
att återställa fiskbestånden så att de ligger 
över den nivå som möjliggör maximalt 
hållbart uttag. I linje med aktuella 
politiska ramverk ska 
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forskningsverksamheten stödja 
ekosystemrelaterade arbetssätt med 
hantering och utnyttjande av naturresurser, 
samt förbättrat miljöarbete inom alla 
berörda sektorer genom aktiv medverkan 
av fiskare, vetenskapsmän, det civila 
samhället och andra intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 713
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.3 – led 2.3.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den nya gemensamma fiskeripolitiken, 
ramdirektivet om en marin strategi samt 
EU:s strategi för biologisk mångfald 
samverkar för att europeiskt fiske ska bli 
mer hållbart, konkurrenskraftigt och 
miljövänligt. Strävan efter ett mer 
ekosystemrelaterat arbetssätt för 
fiskeriförvaltning kräver en djupgående 
förståelse av marina ekosystem. Nya 
insikter, verktyg och modeller ska 
utvecklas för att förbättra förståelsen av 
vad som gör marina ekosystem friska och 
produktiva, och för att bedöma, utvärdera 
och hantera fiskeriets inverkan på marina 
ekosystem (inbegripet djuphavsfiske). Nya 
fångststrategier ska utvecklas som ska bistå 
samhället samtidigt som de marina 
ekosystemen hålls friska. De 
socioekonomiska effekterna av olika 
förvaltningsalternativ ska mätas.
Effekterna av och anpassningen till 
miljömässiga förändringar, inbegripet 
klimatförändringarna, ska också 
undersökas tillsammans med nya 
förvaltningsverktyg för hantering av risker 
och osäkerhet. Verksamheten ska stödja 
forskning om biologi, genetik och dynamik 

Den nya gemensamma fiskeripolitiken, 
ramdirektivet om en marin strategi samt 
EU:s strategi för biologisk mångfald 
samverkar för att europeiskt fiske ska bli 
mer hållbart, konkurrenskraftigt och 
miljövänligt. I dag är 80 % av 
fiskbestånden överutnyttjade eller 
utfiskade. Strävan efter ett mer 
ekosystemrelaterat arbetssätt för 
fiskeriförvaltning kräver en djupgående 
förståelse av marina ekosystem och ett 
återställande av fiskbestånden så att de 
ligger över den nivå som möjliggör 
maximalt hållbart uttag. Nya insikter, 
verktyg och modeller ska utvecklas för att 
förbättra förståelsen av vad som gör marina 
ekosystem friska och produktiva, och för 
att bedöma, utvärdera och hantera 
fiskeriets inverkan på marina ekosystem 
(inbegripet djuphavsfiske). Nya hållbara 
fångststrategier ska utvecklas som ska bistå 
samhället samtidigt som de marina 
ekosystemen hålls friska. De 
socioekonomiska och ekologiska 
effekterna av olika förvaltningsalternativ 
ska mätas. Effekterna av och anpassningen 
till miljömässiga förändringar, inbegripet 
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i fiskpopulationer, vad arter av stor 
betydelse innebär för ekosystemen, 
fiskeverksamhet och övervakning av sådan 
verksamhet, beteendemönster inom 
fiskenäringen samt anpassning efter nya 
marknader, t.ex. ekomärkning, och om 
fiskeindustrins inflytande på 
beslutsfattande. Dessutom ska forskningen 
undersöka det delade utnyttjandet av kust-
och havsområden med annan verksamhet 
(framför allt vid kuster), och dess 
socioekonomiska effekter.

klimatförändringarna, ska också 
undersökas tillsammans med nya 
förvaltningsverktyg för hantering av risker 
och osäkerhet. Verksamheten ska stödja 
forskning om biologi, genetik och dynamik 
i fiskpopulationer, vad arter av stor 
betydelse innebär för ekosystemen, 
fiskeverksamhet och övervakning av sådan
verksamhet, beteendemönster inom 
fiskenäringen samt anpassning efter nya 
marknader, t.ex. ekomärkning, och om 
fiskeindustrins inflytande på 
beslutsfattande. Dessutom ska forskningen 
undersöka det delade utnyttjandet av kust-
och havsområden med annan verksamhet 
(framför allt vid kuster), och dess 
socioekonomiska effekter.

Or. en

Ändringsförslag 714
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.3 – led 2.3.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3.2. Utveckla ett konkurrenskraftigt 
europeiskt vattenbruk

2.3.2. Utveckla ett hållbart och 
konkurrenskraftigt europeiskt vattenbruk

Or. en

Ändringsförslag 715
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.3 – led 2.3.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vattenbruk har en stor inneboende Hållbart vattenbruk har en inneboende 
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potential för utveckling av hälsosamma, 
säkra och konkurrenskraftiga produkter 
som skräddarsytts efter konsumenters 
behov och önskemål, samt för 
miljörelaterade tjänster (biologisk rening, 
land- och vattenvård osv.) och 
energiproduktion - en potential som 
behöver realiseras ytterligare i Europa.
Kunskap och teknik ska stärkas inom alla 
aspekter av domesticering av etablerade 
arter och diversifiering för nya arter, med 
beaktande av samverkan mellan 
vattenbruk och akvatiska ekosystem samt 
effekterna av klimatförändringar och hur 
sektorn kan anpassas till dessa.
Innovationer ska också främjas för hållbara 
produktionssystem i inlandet, i 
kustområdet och offshore. Fokus ska också 
läggas på förståelse av sektorns sociala och 
ekonomiska dimensioner, för att stödja 
kostnads- och energieffektiv produktion i 
samklang med marknadens och 
konsumenternas krav, samtidigt som 
konkurrenskraft och attraktiva 
framtidsutsikter för investerare och 
producenter säkerställs.

potential för utveckling av hälsosamma, 
säkra och konkurrenskraftiga produkter 
som skräddarsytts efter konsumenters 
behov och önskemål, samt för 
miljörelaterade tjänster (biologisk rening, 
land- och vattenvård osv.) och 
energiproduktion - en potential som 
behöver realiseras ytterligare i Europa.
Kunskap och teknik ska stärkas inom alla 
aspekter av domesticering av etablerade 
arter och diversifiering för nya arter, 
samtidigt som man begränsar 
miljökonsekvenserna av samverkan mellan 
vattenbruk och akvatiska ekosystem samt 
effekterna av klimatförändringar och hur 
sektorn kan anpassas till dessa.
Innovationer ska också främjas för hållbara 
produktionssystem i inlandet, i 
kustområdet och offshore. Fokus ska också 
läggas på förståelse av sektorns 
miljömässiga, sociala och ekonomiska 
dimensioner, för att stödja låg 
miljöpåverkan samt kostnads- och 
energieffektiv produktion i samklang med 
marknadens och konsumenternas behov, 
samtidigt som långsiktig konkurrenskraft 
och attraktiva framtidsutsikter för 
investerare och producenter säkerställs.

Or. en

Ändringsförslag 716
Nuno Teixeira

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.3 – led 2.3.3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3.3. Förstärkta marina innovationer 
genom bioteknik

2.3.3. Förstärkta marina innovationer 
genom bioteknik och skydda den 
biologiska mångfalden

Or. pt
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Motivering

Utöver den nämnda prioriteringen finns även den viktiga prioriteringen att skydda den 
biologiska mångfalden.

Ändringsförslag 717
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.3 – led 2.3.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 718
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det allmänna målet är att öka takten i 
arbetet med att omvandla den 
fossilbränslebaserade industrin i Europa till 
en resurseffektiv, hållbar industri med låga 
koldioxidutsläpp. Forskning och 
innovationer ska användas för att minska 
EU:s beroende av fossila bränslen, och för 
att bidra till att uppnå EU:s politiska mål 
för energi och klimatförändringar för år 
2020 (10 % av drivmedel från förnybara 
källor och minskade växthusgasutsläpp 
med 20 %). Uppskattningar har visat att en 
övergång till biologiska råmaterial och 
biologiska förädlingsmetoder kan spara 
upp till motsvarande 2,5 miljarder ton 
koldioxid årligen år 2030, vilket innebär att 
marknaderna för biobaserade råmaterial 
och nya konsumentprodukter kan 
flerdubblas. För att denna potential ska 
kunna realiseras krävs en bred kunskapsbas 
och utveckling av relevanta (bio)tekniker, 
med fokus framför allt på tre väsentliga 
delar: a) att omvandla nuvarande 
fossilbränslebaserade processer till resurs-
och energieffektiva bioteknikbaserade 
processer, b) att etablera tillförlitliga och 
lämpliga leveranskedjor för biomassa och 
avfallsflöden samt ett omfattande nätverk 
med bioraffinaderier i Europa, och c) Stöd
för marknadsutvecklingen för biobaserade 
produkter och processer. Synergieffekter 
kommer att eftersträvas genom det 
särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande och industriell teknik”.

Det allmänna målet är att öka takten i 
arbetet med att omvandla den 
fossilbränslebaserade industrin i Europa till 
en resurseffektiv, hållbar industri med låga 
koldioxidutsläpp. Forskning och 
innovationer ska användas för att minska 
EU:s beroende av fossila bränslen, och för 
att bidra till att uppnå EU:s politiska mål 
för energi och klimatförändringar för år 
2020 (10 % av drivmedel från förnybara 
källor och minskade växthusgasutsläpp 
med 20 %). Uppskattningar har visat att en 
övergång till biologiska råmaterial och 
biologiska förädlingsmetoder kan spara 
upp till motsvarande 2,5 miljarder ton 
koldioxid årligen år 2030, vilket innebär att 
marknaderna för biobaserade råmaterial 
och nya konsumentprodukter kan 
flerdubblas. För att denna potential ska 
kunna realiseras krävs en bred kunskapsbas 
och utveckling av relevanta (bio)tekniker, 
med fokus framför allt på tre väsentliga 
delar: a) att omvandla nuvarande 
fossilbränslebaserade processer till resurs-
och energieffektiva bioteknikbaserade 
processer, b) att etablera tillförlitliga, 
hållbara och kortare leveranskedjor för 
biomassa och avfallsflöden samt ett 
omfattande nätverk med bioraffinaderier i 
Europa, och c) stöd för 
marknadsutvecklingen för biobaserade 
produkter och processer. Synergieffekter 
kommer att eftersträvas genom det 
särskilda målet Ledarskap inom 
möjliggörande och industriell teknik.

Or. en

Ändringsförslag 719
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.4 – led 2.4.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd kommer att ges till större framsteg 
mot resurseffektiva, hållbara industrier 
med låga koldioxidutsläpp genom upptäckt 
och användning av terrestra och akvatiska 
biologiska resurser samtidigt som negativ 
miljöpåverkan minimeras. Möjliga 
utbytesvägar mellan olika typer av 
biomassaanvändning ska undersökas.
Utveckling av biobaserade produkter och 
biologiskt aktiva föreningar för industrier 
och konsumenter med nya kvaliteter och 
funktioner och förbättrad hållbarhet ska 
eftersträvas. Det ekonomiska värdet av 
förnybara resurser, bioavfall och 
biprodukter ska maximeras genom nya, 
resurseffektiva processer.

Stöd kommer att ges till större framsteg 
mot resurseffektiva, hållbara industrier 
med låga koldioxidutsläpp genom upptäckt 
och användning av terrestra och akvatiska 
biologiska resurser samtidigt som negativ 
miljöpåverkan elimineras. Möjliga 
utbytesvägar mellan olika typer av 
biomassaanvändning ska utvärderas noga, 
varvid man särskilt ska se till att nya 
användningar av biomassa inte äventyrar 
livsmedelsproduktionen och 
livsmedelstryggheten vare sig i unionen 
eller i utvecklingsländer och inte leder till 
ohållbara ändringar i markanvändningen 
eller till markrofferi. Utveckling av 
biobaserade produkter och biologiskt 
aktiva föreningar för industrier och 
konsumenter med nya kvaliteter och 
funktioner och förbättrad hållbarhet ska 
eftersträvas. Det ekonomiska värdet av 
förnybara resurser, bioavfall och 
biprodukter ska maximeras genom nya, 
resurseffektiva processer.

Or. en

Ändringsförslag 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.4 – led 2.4.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd kommer att ges till verksamhet som 
främjar hållbara bioprodukter, 
mellanprodukter och bioenergi/-bränslen, 
med särskilt fokus på kaskadarbetssätt och 
prioritering av produkter med mycket högt 
mervärde. Tekniker och strategier ska 
utvecklas för att säkerställa leveransen av 

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

råmaterial. Förbättring av tillgången till, 
urvalet av och egenskaperna hos olika 
typer av biomassa som används i andra 
och tredje generationens bioraffinaderier, 
inbegripet jordbruk, trädgårdsodling, 
skogsbruk, bioavfall och industriella 
biprodukter, bidrar till att minska 
konflikterna mellan mat och bränsle och 
underlättar ekonomisk utveckling i 
landsbygds- och kustområden inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.4 – led 2.4.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 722
Giles Chichester, Vicky Ford
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Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.4 – led 2.4.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efterfrågeåtgärder kan öppna nya 
marknader för biotekniska innovationer.
Standardisering på EU-nivå och 
internationell nivå krävs bland annat för 
bestämning av biobaserat innehåll, 
produktfunktionalitet och biologisk 
nedbrytbarhet. Metoder och arbetssätt för 
livscykelanalyser behöver vidareutvecklas 
och anpassas kontinuerligt efter 
vetenskapliga och industriella framsteg.
Forskningsverksamhet som stödjer 
standardisering av produkter och processer 
samt regleringar inom bioteknik anses vara 
en förutsättning för att stödja skapandet av 
nya marknader och för att realisera 
handelsmöjligheter.

Efterfrågeåtgärder kan öppna nya 
marknader för biotekniska innovationer.
Standardisering på EU-nivå och 
internationell nivå krävs bland annat för 
bestämning av biobaserat innehåll, effektiv 
resursanvändning (land, vatten, 
näringsämnen), produktfunktionalitet och 
biologisk nedbrytbarhet. Metoder och 
arbetssätt för livscykelanalyser behöver 
vidareutvecklas och anpassas kontinuerligt 
efter vetenskapliga och industriella 
framsteg. Forskningsverksamhet som 
stödjer standardisering av produkter och 
processer, offentlig upphandling samt 
regleringar inom bioteknik anses vara en 
förutsättning för att stödja skapandet av 
nya marknader och för att realisera 
handelsmöjligheter för produkter som 
tillverkats på ett hållbarare sätt.

Or. en

Ändringsförslag 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.4 – led 2.4.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efterfrågeåtgärder kan öppna nya 
marknader för biotekniska innovationer.
Standardisering på EU-nivå och 
internationell nivå krävs bland annat för 
bestämning av biobaserat innehåll, 
produktfunktionalitet och biologisk 
nedbrytbarhet. Metoder och arbetssätt för 
livscykelanalyser behöver vidareutvecklas 
och anpassas kontinuerligt efter 
vetenskapliga och industriella framsteg.
Forskningsverksamhet som stödjer 

Efterfrågeåtgärder kan öppna nya 
marknader för biotekniska innovationer.
Standardisering på EU-nivå och 
internationell nivå krävs bland annat för 
bestämning av biobaserat innehåll, effektiv 
resursanvändning (land, vatten, 
näringsämnen), produktfunktionalitet och 
biologisk nedbrytbarhet. Metoder och 
arbetssätt för livscykelanalyser behöver 
vidareutvecklas och anpassas kontinuerligt 
efter vetenskapliga och industriella 
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standardisering av produkter och processer 
samt regleringar inom bioteknik anses vara 
en förutsättning för att stödja skapandet av 
nya marknader och för att realisera 
handelsmöjligheter.

framsteg. Forskningsverksamhet som 
stödjer standardisering av produkter och 
processer, offentlig upphandling samt 
regleringar inom bioteknik anses vara en 
förutsättning för att stödja skapandet av 
nya marknader och för att realisera 
handelsmöjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4a. Sektorsövergripande havs- och 
sjöfartsforskning
2.4a.1. Klimatförändringarnas inverkan 
på de marina ekosystemen och den 
maritima ekonomin
Stöd kommer att ges till verksamhet som 
förbättrar förståelsen av hur marina 
ekosystem fungerar och av samspelet 
mellan hav och atmosfär. Detta kommer 
att förbättra förmågan att bedöma havens 
betydelse för klimatet och effekterna av 
klimatförändringarna och havens 
försurning på marina ekosystem och 
kustområden.
2.4a.2. Utveckling av de marina 
resursernas potential genom ett integrerat 
tillvägagångssätt
Att främja långsiktig, hållbar tillväxt 
inom sjöfarten och skapa synergier över 
alla sjöfartssektorer kräver ett integrerat 
tillvägagångssätt. Forskningen kommer 
att inriktas på att bevara den marina 
miljön och på hur sjöfartsverksamhet och 
sjöfartsprodukter påverkar andra 
sektorer.
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Detta kommer att möjliggöra framsteg 
inom miljöinnovation exempelvis genom 
nya produkter och processer samt 
användning av koncept, redskap och 
åtgärder för att utvärdera och minska 
effekterna av människans belastning på 
den marina miljön och på så vis röra sig i 
riktning mot en hållbar förvaltning av 
sjöfartsverksamheten.
2.4a.3. Sektorsövergripande koncept och 
tekniker som möjliggör tillväxt inom 
sjöfarten
Framsteg inom sektorsövergripande 
möjliggörande teknik (exempelvis IKT, 
elektronik, nanomaterial, legeringar och 
bioteknik) samt ny utveckling och nya 
koncept inom ingenjörskonsten kommer 
även fortsättningsvis att möjliggöra 
tillväxt. Verksamheten kommer att 
möjliggöra viktiga genombrott inom havs-
och sjöfartsforskning och havsobservation 
(exempelvis djuphavsforskning, 
observationssystem, sensorer, 
automatiserade system för 
verksamhetsövervakning, undersökning 
av den marina biologiska mångfalden, 
marina geologiska faror, fjärrstyrda 
fordon m.m.). Syftet är att minska 
inverkan på den marina miljön 
(exempelvis via undervattensbuller, 
införande av invasiva arter samt 
föroreningar från hav och land) och att 
minimera koldioxidavtrycket från 
mänsklig verksamhet.
Sektorsövergripande möjliggörande 
teknik kommer att stödja genomförandet 
av unionens havs- och sjöfartspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 725
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.5 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det internationella jordbruksrådet 
IAASTD, som inrättats av Världsbanken i 
öppet partnerskap med en grupp 
organisationer bestående av flera 
intressenter, bland annat FAO, GEF, 
UNDP, UNEP, Unesco, Världsbanken 
och WTO, tillhandahåller efter 
omfattande globala vetenskapliga samråd 
en utförlig policyrespons och färdplan 
som bör fungera som ledstjärna när 
unionen söker ett svar på frågan om hur 
man kan finna och upprätta system för 
livsmedelsproduktion och 
livsmedelsförsörjning som inte försämrar 
resursbasen. Denna policy och färdplan 
bör vägleda utformningen av särskilda 
arbetsprogram under denna utmaning.

Or. en

Ändringsförslag 726
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver de källor som allmänt används för 
externa sakkunnigutlåtanden kommer 
specifika samråd att genomföras med den 
ständiga kommittén för jordbruksforskning 
i olika frågor som strategiska aspekter via 
dess framsynsverksamhet, samt om 
samordningen av jordbruksforskning 
mellan nationell nivå och EU-nivå.
Lämpliga kopplingar kommer att upprättas 
med europeiska innovationspartnerskapet 
”produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket”,

Utöver de källor som allmänt används för 
externa sakkunnigutlåtanden kommer 
specifika samråd att genomföras med den 
ständiga kommittén för jordbruksforskning 
i olika frågor som strategiska aspekter via 
dess framsynsverksamhet, samt om 
samordningen av jordbruksforskning 
mellan nationell nivå och EU-nivå.
Lämpliga kopplingar kommer att upprättas 
med europeiska innovationspartnerskapet 
”produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket”, vars mål bör inriktas på en 
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ekosystemansats, särskilt agroekologi, och 
som bör styras under omfattande 
deltagande av berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 727
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det föreligger redan nu omfattande och 
erkända vetenskapliga belägg för att det 
finns en koppling mellan en försämring 
av den naturliga resursbasen, inklusive 
den biologiska mångfalden, och naturliga 
och halvnaturliga ekosystems förmåga att 
förse samhället med väsentliga tjänster;
det är därför på sin plats att ta fasta på de 
lösningar som föreslagits i anslutning till 
sådan forskning.  

Or. en

Ändringsförslag 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsresultatens effekter och 
spridning kommer att stödjas aktivt genom 
särskilda åtgärder för kommunikation och 
kunskapsutbyte, och genom att olika 
aktörer inom alla olika projekt engageras.
Genomförandet kommer att kombinera 
olika verksamheter, även omfattande 
demonstrations- och pilotverksamhet.

Forskningsresultatens effekter och 
spridning kommer att stödjas aktivt genom 
särskilda åtgärder för kommunikation och 
kunskapsutbyte, och genom att olika 
aktörer inom alla olika projekt engageras.
Genomförandet kommer att kombinera 
olika verksamheter, även omfattande 
demonstrations- och pilotverksamhet.
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Enkel och allmän tillgång till 
forskningsresultat och bästa praxis ska 
främjas, i förekommande fall via databaser.

Enkel och hållbar allmän tillgång till 
forskningsresultat och bästa praxis ska 
främjas, i förekommande fall via databaser.

Or. en

Ändringsförslag 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsresultatens effekter och 
spridning kommer att stödjas aktivt genom 
särskilda åtgärder för kommunikation och 
kunskapsutbyte, och genom att olika 
aktörer inom alla olika projekt engageras.
Genomförandet kommer att kombinera 
olika verksamheter, även omfattande 
demonstrations- och pilotverksamhet.
Enkel och allmän tillgång till 
forskningsresultat och bästa praxis ska 
främjas, i förekommande fall via databaser.

Forskningsresultatens effekter och 
spridning kommer att stödjas aktivt genom 
särskilda åtgärder för kommunikation samt 
kunskaps- och teknikutbyte, och genom att 
olika aktörer inom alla olika projekt 
engageras. Genomförandet kommer att 
kombinera olika verksamheter, även 
omfattande demonstrations- och 
pilotverksamhet. Enkel och allmän tillgång 
till forskningsresultat och bästa praxis ska 
främjas, i förekommande fall via databaser.

Or. en

Ändringsförslag 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det specifika stödet till små och 
medelstora företag möjliggör ett ökat 
deltagande från lantbrukare, fiskare och 
andra typer av mikroföretag inom 
forsknings- och demonstrationsverksamhet.
De specifika behoven inom 
primärproduktionssektorn för 
innovationsstödstjänster och strukturer för 

Det specifika stödet till små och 
medelstora företag möjliggör ett ökat 
deltagande från lantbrukare, fiskare och 
andra typer av mikroföretag inom 
forsknings- och demonstrationsverksamhet.
De specifika behoven inom 
primärproduktionssektorn för 
innovationsstödstjänster och strukturer för 
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uppsökande arbete kommer att beaktas.
Under genomförandet kombineras en 
mängd olika verksamhetstyper, bland annat 
kunskapsutbyten där lantbrukares och 
förmedlares deltagande aktivt säkerställs så 
att slutanvändarnas forskningsbehov kan 
sammanställas. Enkel och allmän tillgång 
till forskningsresultat och bästa praxis ska 
främjas.

uppsökande arbete kommer att beaktas.
Under genomförandet kombineras en 
mängd olika verksamhetstyper, bland annat 
kunskapsutbyten där lantbrukares och 
förmedlares deltagande aktivt säkerställs så 
att slutanvändarnas forskningsbehov kan 
sammanställas. Enkel och hållbar allmän 
tillgång till forskningsresultat och bästa 
praxis ska främjas.

Or. en

Ändringsförslag 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till standardiseringar ska användas för 
att öka marknadsspridningstakten för nya 
biobaserade varor och tjänster.

Stöd till standardiseringar ska användas för 
att öka marknadsspridningstakten för nya 
biobaserade varor och tjänster som 
sträcker sig från mark- och 
vattenbaserade produktionssystem till 
slutkonsumenten.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att standardiseringar kommer att användas genom hela värdekedjan, 
från primärproduktion (mark- eller vattenbaserad) till slutkonsumenterna. Detta är enda 
sättet att se till att hela värdekedjan uppfyller gemensamma mål.

Ändringsförslag 732
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.5 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till standardiseringar ska användas för 
att öka marknadsspridningstakten för nya 
biobaserade varor och tjänster.

Stöd till standardiseringar ska användas på 
lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 2 – led 2.5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Framtidsinriktad verksamhet kommer att 
genomföras inom samtliga bioekonomiska 
sektorer, inbegripet utveckling av 
databaser, indikatorer och modeller för 
globala, europeiska, nationella och 
regionala dimensioner. Ett europeiskt 
observationsorgan för bioekonomi ska 
utvecklas för att kartlägga och övervaka 
forsknings- och innovationsverksamhet 
inom EU och globalt, utveckla 
nyckelutförandeindikatorer och övervaka 
innovationspolitik inom bioekonomin.

Framtidsinriktad verksamhet kommer att 
genomföras inom samtliga bioekonomiska 
sektorer, inbegripet utveckling av 
databaser, indikatorer och modeller för 
globala, europeiska, nationella och 
regionala dimensioner. Ett europeiskt 
observationsorgan för bioekonomi, som 
samlar alla intressenter från 
vetenskapsvärlden, industrin och 
civilsamhället, ska utvecklas för att 
kartlägga och övervaka forsknings- och 
innovationsverksamhet inom EU och 
globalt, utveckla 
nyckelutförandeindikatorer och övervaka 
innovationspolitik inom bioekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 734
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Säker, ren och effektiv energi 3. Energieffektivitet samt säker, ren och 
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effektiv energi.

Or. ro

Ändringsförslag 735
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1. Minska energiförbrukningen och 
koldioxidavtrycket genom smart, hållbar 
användning

3.1. Öka energieffektiviteten och minska 
energiförbrukningen och 
koldioxidavtrycket genom smart, hållbar 
användning

Or. ro

Ändringsförslag 736
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1. Minska energiförbrukningen och 
koldioxidavtrycket genom smart, hållbar 
användning

3.1. Minska energiförbrukningen och 
koldioxidavtrycket genom smart, hållbar 
kraftproduktion och användning

Or. en

Ändringsförslag 737
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

som används inom Europas industrier, 
transportverksamhet, byggnader och städer 
är till stora delar ohållbara, vilket leder till 
betydande effekter på miljö och klimat.
Utvecklingen av byggnader med låga 
utsläpp, högeffektiva industrier och den 
stora spridningen av energieffektiva 
arbetssätt bland företag, individer, 
samhällen och städer kräver inte bara 
tekniska framsteg, utan även icke-tekniska 
lösningar som nya tjänster för rådgivning, 
finansiering och efterfråganshantering.
Detta innebär att energieffektivitet kan bli 
ett av de mest kostnadseffektiva sätten att 
minska energiefterfrågan och därigenom 
öka säkerheten för energiförsörjningen, 
minska miljö- och klimateffekter och öka 
konkurrenskraften. Horisont 2020 skulle 
kunna hjälpa unionen att gå längre än 
20-procentsmålet genom att kraftfullare 
främja utvecklingen och användningen av 
förnybar energi samt innovation inom 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 738
Britta Thomsen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumtionsmönstren och de energikällor 
som används inom Europas industrier, 
transportverksamhet, byggnader och städer 
är till stora delar ohållbara, vilket leder till 
betydande effekter på miljö och klimat.
Utvecklingen av byggnader med låga 
utsläpp, högeffektiva industrier och den 
stora spridningen av energieffektiva 
arbetssätt bland företag, individer, 
samhällen och städer kräver inte bara 
tekniska framsteg, utan även icke-tekniska 
lösningar som nya tjänster för rådgivning, 

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

tekniska lösningar som nya tjänster för 
rådgivning, finansiering och 
efterfråganshantering. Detta innebär att 
energieffektivitet kan bli ett av de mest 
kostnadseffektiva sätten att minska 
energiefterfrågan och, tillsammans med 
förnybar energi, därigenom minska 
koldioxidutsläppen i energisektorn, öka 
säkerheten för energiförsörjningen, minska 
miljö- och klimateffekter samt stärka och 
befästa Europas konkurrenskraft och 
ledarskap. Forskning och utveckling inom 
fossil bränslebaserad kraftproduktion kan 
därför inte komma i fråga för stöd under 
denna samhällsutmaning.

Or. en

Motivering

Förnybar energi och energieffektivitet har tillsammans med infrastruktur fastställts som ”no 
regrets”-alternativ i EU:s färdplan för energi 2050. Forskning och utveckling inom både 
energieffektivitet och teknik för förnybar energi måste få en skjuts för att bidra till att uppnå 
dessa mål och försvara Europas ledande roll på området. I dessa tider med nedskärningar i 
de offentliga utgifterna bör därför varje euro från Horisont 2020-budgeten som läggs på 
fossil bränsleteknik anses strida mot de mål som redovisas i ”Säker, ren och effektiv energi”.

Ändringsförslag 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumtionsmönstren och de energikällor 
som används inom Europas industrier, 
transportverksamhet, byggnader och städer 
är till stora delar ohållbara, vilket leder till 
betydande effekter på miljö och klimat.
Utvecklingen av byggnader med låga 
utsläpp, högeffektiva industrier och den 
stora spridningen av energieffektiva 
arbetssätt bland företag, individer, 
samhällen och städer kräver inte bara 
tekniska framsteg, utan även icke-tekniska 

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

samhällen och städer kräver inte bara 
tekniska framsteg, utan även icke-tekniska 
lösningar som nya tjänster för rådgivning, 
finansiering och efterfråganshantering.
Detta innebär att energieffektivitet och 
energibesparingar kommer att bli det mest 
kostnadseffektiva sättet att minska 
energiefterfrågan och därigenom öka 
säkerheten för energiförsörjningen, minska 
miljö- och klimateffekter samt stärka 
Europas konkurrenskraft och globala 
ledarskap. Forskning i och utveckling av 
fossil bränsleteknik kan därför inte 
komma i fråga för stöd under denna 
samhällsutmaning.

Or. en

Ändringsförslag 740
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 741
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 742
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 743
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Till 2050 bör utsläppen av växthusgaser 
ha minskat med 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 
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forskning och innovation inom förnybar 
energi och effektiv slutanvändning av 
energi.

Or. en

Ändringsförslag 744
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – led 3.1.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – led 3.1.1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa fullständigt 
genomförande och största möjliga 
konsumentnytta (inbegripet möjlighet för 
konsumenter att övervaka sin egen 
förbrukning) måste energiprestanda för 
dessa tekniker och tjänster anpassas och 
optimeras för och i tillämpningsmiljöerna.

För att säkerställa fullständigt 
genomförande och största möjliga 
konsumentnytta (inbegripet möjlighet för 
konsumenter att övervaka sin egen 
förbrukning) måste energiprestanda för 
dessa tekniker och tjänster anpassas och 
optimeras för och i tillämpningsmiljöerna.
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För detta krävs forskning, utveckling och 
testning av innovativ informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och 
övervaknings- och styrteknik, samt 
storskaliga demonstrationsprojekt och 
förkommersiella åtgärder för att säkerställa 
kompatibilitet och skalbarhet. Syftet med 
sådana projekt ska vara att utveckla 
gemensamma procedurer för att samla in, 
sammanställa och analysera 
energiförbruknings- och 
utsläppsinformation för att förbättra 
mätbarhet, transparens, samhällelig 
acceptans, planering och synlighet för 
energianvändningen och dess 
miljöpåverkan.

För detta krävs forskning, utveckling och 
testning av innovativ informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och 
övervaknings- och styrteknik, samt 
storskaliga demonstrationsprojekt och 
förkommersiella åtgärder för att säkerställa 
kompatibilitet och skalbarhet. Syftet med 
sådana projekt ska vara att utveckla 
gemensamma procedurer för att samla in, 
sammanställa och analysera 
energiförbruknings- och 
utsläppsinformation för att förbättra 
mätbarhet, transparens, precision, 
samhällelig acceptans, planering och 
synlighet för energianvändningen och dess 
miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 746
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – led 3.1.1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa fullständigt 
genomförande och största möjliga 
konsumentnytta (inbegripet möjlighet för 
konsumenter att övervaka sin egen 
förbrukning) måste energiprestanda för 
dessa tekniker och tjänster anpassas och 
optimeras för och i tillämpningsmiljöerna.
För detta krävs forskning, utveckling och 
testning av innovativ informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och 
övervaknings- och styrteknik, samt 
storskaliga demonstrationsprojekt och 
förkommersiella åtgärder för att säkerställa 
kompatibilitet och skalbarhet. Syftet med 
sådana projekt ska vara att utveckla 
gemensamma procedurer för att samla in, 
sammanställa och analysera 
energiförbruknings- och 

För att säkerställa fullständigt 
genomförande och största möjliga 
konsumentnytta (inbegripet möjlighet för 
konsumenter att övervaka sin egen 
förbrukning) måste energiprestanda för 
dessa tekniker och tjänster förbättras, 
anpassas och optimeras för och i 
tillämpningsmiljöerna. För detta krävs 
forskning, utveckling och testning av 
innovativ informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och 
övervaknings- och styrteknik, samt 
storskaliga demonstrationsprojekt och 
förkommersiella åtgärder för att säkerställa 
kompatibilitet och skalbarhet. Syftet med 
sådana projekt ska vara att utveckla 
gemensamma procedurer för att samla in, 
sammanställa och analysera 
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utsläppsinformation för att förbättra 
mätbarhet, transparens, samhällelig 
acceptans, planering och synlighet för 
energianvändningen och dess 
miljöpåverkan.

energiförbruknings- och 
utsläppsinformation för att förbättra 
mätbarhet, transparens, samhällelig 
acceptans, planering och synlighet för 
energianvändningen och dess 
miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 747
Paul Rübig

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – led 3.1.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – led 3.1.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En stor del av energin som förbrukas inom 
EU går till uppvärmning eller kylning och 
utveckling av kostnadseffektiva, 
verksamma tekniker och 
systemintegrationstekniker, till exempel 
nätverksanslutningar med standardiserat 
språk och tjänster, inom detta område kan i 
hög grad bidra till minskad 
energiefterfrågan. För detta krävs forskning 
kring och demonstration av nya system och 
komponenter för industri- och 
bostadstillämpningar, till exempel för 

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

decentraliserad leverans och fjärrleverans 
av varmvatten, uppvärmning och kylning.
Detta bör innefatta olika tekniker 
(solvärmning, geotermisk energi, 
biomassa, värmepumpar, kraftvärme osv.) 
och uppfylla kraven för energisnåla hus 
och distrikt. Fler forskningsmässiga 
genombrott behövs, framför allt inom 
lagring av värme från förnybara 
energikällor, och för att främja utveckling 
och spridning av effektiva kombinationer 
av hybridsystem för uppvärmning och 
kylning, för centraliserade och 
decentraliserade tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 749
Paul Rübig

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – led 3.1.2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

lagring av värme från förnybara 
energikällor, och för att främja utveckling 
och spridning av effektiva kombinationer 
av energikällor och energitekniker i 
hybridsystem för uppvärmning och 
kylning, för centraliserade och 
decentraliserade tillämpningar.

Or. en

Motivering

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked  in the current version of the proposal for a Council Decision on “Horizon 2020”. 
They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will 
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

Ändringsförslag 750
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – led 3.1.2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att det ska vara möjligt att minska 
efterfrågan på uppvärmning och kylning 
med större framgång måste 
effektivitetsåtgärder kompletteras med att 
det på utbudssidan samtidigt införs 
uppvärmnings- och kylningskällor med 
låga eller inga koldioxidutsläpp. Om 
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potentialen hos teknik för förnybar 
uppvärmning och kylning ska kunna 
tillvaratas krävs det betydligt mer 
forskning och utveckling. För att 
verkligen stimulera spridningen av teknik 
för förnybar uppvärmning och kylning 
måste man höja dess effektivitet och 
minska dess kostnader.  Nya lösningar 
måste utvecklas, särskilt för byggnader 
och distrikt med låg energiförbrukning.
Framför allt är det nödvändigt att få till 
stånd en hållbar och högeffektiv 
försörjningskedja och användning i fråga 
om biomassa och utveckla 
kostnadsmässigt konkurrenskraftiga 
solvärmesystem och soluppvärmda 
byggnader samt verksamma och 
kostnadseffektiva jordvärmesystem, 
kostnadsoptimerade värmepumpar, 
verksam möjliggörande teknik (lagring av 
värmeenergi och hybridsystem) och 
smarta värmeenerginät.

Or. en

Ändringsförslag 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – led 3.1.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stadsområdena är några av de största 
energikonsumenterna inom unionen, och 
därifrån kommer en motsvarande stor del 
av utsläppen av växthusgaser, vilket 
dessutom medför stora mängder 
luftföroreningar. Samtidigt påverkas 
stadsområdena av den allt sämre 
luftkvaliteten och klimatförändringarna och 
särskilda hanterings- och 
anpassningsstrategier måste utvecklas. För 
omställningen till ett koldioxidsnålt 
samhälle är det därför avgörande att skapa 

Stadsområdena är några av de största 
energikonsumenterna inom unionen, och 
därifrån kommer en motsvarande stor del 
av utsläppen av växthusgaser, vilket 
dessutom medför stora mängder 
luftföroreningar. Därför finns det ett 
behov att satsa på systemiska 
stadsutvecklingsstrategier som beaktar 
energieffektivitet, tillgänglighet, 
grönområden, anpassning av livsmiljöer 
och social integration. Samtidigt påverkas 
stadsområdena av den allt sämre 
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innovativa energilösningar 
(energieffektivitet, elektricitet och 
försörjningssystem för 
uppvärmning/kylning) som integreras med 
transporter, avfallshantering och 
vattenberedning samt IKT-lösningar för 
stadsmiljöer. Målinriktade initiativ för att 
främja konvergensen av industrins 
förädlingskedjor inom energi-, transport-
och IKT-sektorn till smarta urbana 
tillämpningar måste planeras in. Nya 
tekniska modeller, organisations-, 
planerings- och affärsmodeller måste 
samtidigt utvecklas och testas i full skala i 
enlighet med de behov och resurser som 
finns i städer och samhällen. Dessutom 
behövs forskning för att förstå de sociala, 
ekonomiska och kulturella aspekterna 
kring den här omvandlingen.

luftkvaliteten och klimatförändringarna och 
särskilda hanterings- och 
anpassningsstrategier måste utvecklas. För 
omställningen till ett koldioxidsnålt 
samhälle är det därför avgörande att skapa 
innovativa energilösningar 
(energieffektivitet, elektricitet och 
försörjningssystem för 
uppvärmning/kylning) som integreras med 
transporter, avfallshantering och 
vattenberedning samt IKT-lösningar för 
stadsmiljöer. Målinriktade initiativ för att 
främja konvergensen av industrins 
förädlingskedjor inom energi-, transport-
och IKT-sektorn till smarta urbana 
tillämpningar måste planeras in. Nya 
tekniska modeller, organisations-, 
planerings- och affärsmodeller måste 
samtidigt utvecklas och testas i full skala i 
enlighet med de behov och resurser som 
finns i städer och samhällen. Dessutom 
behövs forskning för att förstå de sociala, 
ekonomiska och kulturella aspekterna 
kring den här omvandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 752
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – led 3.1.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stadsområdena är några av de största 
energikonsumenterna inom unionen, och 
därifrån kommer en motsvarande stor del 
av utsläppen av växthusgaser, vilket 
dessutom medför stora mängder 
luftföroreningar. Samtidigt påverkas 
stadsområdena av den allt sämre 
luftkvaliteten och klimatförändringarna och 
särskilda hanterings- och 
anpassningsstrategier måste utvecklas. För 

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

omställningen till ett energieffektivt 
samhälle baserat på förnybar energi är det 
därför avgörande att skapa innovativa 
energilösningar för att minska den totala 
energiförbrukningen och öka antalet 
innovativa lösningar för energisystemet 
(förnybar energi, energieffektivitet, 
elektricitet och försörjningssystem för 
uppvärmning/kylning) som integreras med 
transporter, avfallshantering och 
vattenberedning samt IKT-lösningar för 
stadsmiljöer. Målinriktade initiativ för att 
främja konvergensen av industrins 
förädlingskedjor inom energi-, transport-
och IKT-sektorn till smarta urbana 
tillämpningar måste planeras in. Nya 
tekniska modeller, organisations-, 
planerings- och affärsmodeller måste 
samtidigt utvecklas och testas i full skala i 
enlighet med de behov och resurser som 
finns i städer och samhällen. Dessutom 
behövs forskning för att förstå de sociala, 
ekonomiska, miljömässiga och kulturella 
aspekterna kring den här omvandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 753
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – led 3 – led 3.1 – led 3.1.3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stadsområdena är några av de största 
energikonsumenterna inom unionen, och 
därifrån kommer en motsvarande stor del 
av utsläppen av växthusgaser, vilket 
dessutom medför stora mängder 
luftföroreningar. Samtidigt påverkas 
stadsområdena av den allt sämre 
luftkvaliteten och klimatförändringarna och 
särskilda hanterings- och 
anpassningsstrategier måste utvecklas. För 
omställningen till ett koldioxidsnålt 

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

samhälle är det därför avgörande att skapa 
innovativa energilösningar 
(energieffektivitet, elektricitet och 
försörjningssystem för 
uppvärmning/kylning) som integreras med 
rena transporter (inklusive sjötransporter) 
och fordon, avfallshantering och 
vattenberedning samt IKT-lösningar för 
stadsmiljöer. Målinriktade initiativ för att 
främja konvergensen av industrins 
förädlingskedjor inom energi-, transport-
och IKT-sektorn till smarta urbana 
tillämpningar måste planeras in. Nya 
tekniska modeller, organisations-, 
planerings- och affärsmodeller måste 
samtidigt utvecklas och testas i full skala i 
enlighet med de behov och resurser som 
finns i städer och samhällen. Fokus bör 
ligga på att koppla samman fler typer av 
forskningsverksamhet inriktade på nya 
marknadslösningar och teknik som ger en 
långsiktig vision. Dessutom behövs 
forskning för att förstå de sociala, 
ekonomiska och kulturella aspekterna 
kring den här omvandlingen.
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