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ARBETSORDNING FÖR STOA 
 

PRESIDIETS BESLUT  

 

AV DEN 15 APRIL 2019 

 

 
EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

 

– med beaktande av artikel 25.4 i arbetsordningen1, 

 

– med beaktande av sitt beslut av den 1 september 2003 om Stoas framtida mandat, 

huvudsakliga verksamhet och organisation, 

 

 med beaktande av den arbetsordning för Stoa som antogs av presidiet den 19 april 2004 

och som ändrats upprepade gånger efter det2, 

 

– med beaktande av rapporten av den 28 mars 2019 från de Stoa-ansvarige vice talmännen 

om Stoas verksamhet under den åttonde valperioden, 

 

– med beaktande av förslaget till arbetsordning för Stoa som lades fram av den ansvarige 

vice talmannen.  

 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

 

 
Artikel 1 

Målen för Stoa 

 

1.  Parlamentets presidium3 har inrättat Panelen för framtida vetenskap och teknik (Stoa) för 

att genomföra projekt för tekniska bedömningar. Den verksamhet som bedrivs av Stoa4 

ingår i Europaparlamentets officiella verksamhet. I denna arbetsordning fastställs mer 

ingående föreskrifter för verksamheten. 

 

2. Stoa ska bidra till debatten och lagstiftningsarbetet i vetenskapliga och tekniska frågor av 

särskild politisk betydelse. 

I detta syfte ska Stoa 

                                                 
1 Denna hänvisning till arbetsordningen avser gällande version under den åttonde valperioden. 
2 Presidiets beslut av den 4 maj 2009, 11 november 2009, 18 maj 2015, 12 september 2016 och 1 oktober 2018. 

Tekniska ändringar gjordes den 1 juli 2016. 
3 Beslut av den 26 maj 1992, ändrat den 18 september 1995, 17 februari 1997, 13 januari 2003 och 19 april 2004. 
4 Fram till presidiets beslut av den 1 oktober 2018 gick panelen under namnet ”Bedömning av vetenskapliga och 

tekniska alternativ” (Science and Technology Options Assessment). 
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 bistå parlamentets utskott och parlamentets övriga berörda organ med oberoende, 

högkvalitativa och vetenskapligt objektiva studier och underlag för bedömningar av 

vilka konsekvenser ett eventuellt införande eller främjande av ny teknik får, och avgöra 

vilka handlingsalternativ som ur teknisk synvinkel vore de bästa, 

 anordna forum där politiker och företrädare för forskarvärlden eller 

forskningsorganisationer och samhället i stort kan diskutera och jämföra trender inom 

vetenskap och teknik som är av politisk betydelse för det civila samhället, 

 främja en effektiv dialog mellan ledamöter av Europaparlamentet, forskarvärlden och 

journalister – särskilt när det gäller ny utveckling och nya problem inom vetenskap och 

teknik – genom en process som är specifikt inriktad på vederhäftig diskussion, 

utbildning och information på detta område (Europeiskt vetenskapligt mediecentrum), 

 stödja och samordna olika initiativ för att förbättra de parlamentariska tekniska 

bedömningar som utförs i Europeiska unionens medlemsstater, inbegripet skapa eller 

utöka kapaciteten när det gäller parlamentariska tekniska bedömningar i de europeiska 

länderna, särskilt i de nya medlemsstaterna. 

 

3. Stoa ska utföra sina uppgifter på ett sådant sätt att resultaten får relevans för 

Europaparlamentets lagstiftningsarbete. 

 

4. Stoas arbete ska ha långsiktiga mål, och det måste skilja sig från det arbete som utförs av 

generalsekretariatets utredningsavdelningar, som har till uppgift att fylla vissa sektoriella eller 

kortsiktiga forskningsbehov. 

 

 

Artikel 2 

Stoas verksamhet 

 

1. Stoa ska utföra sina bedömningar av tekniska alternativ och teknisk framsyn med hjälp av 

studier, arbetsseminarier, sakkunnigdiskussioner och studiebesök vid vetenskapliga och 

tekniska institutioner. Stoa ska använda sig av alla medel som står till buds för att genomföra 

nutida parlamentariska tekniska bedömningar, och vid behov tillämpa vetenskaplig framsyn. 

Dialogen om den vetenskapliga och tekniska utvecklingen ska föras vid konferenser, vid Stoas 

årliga föreläsning och i samband med andra aktiviteter som Stoas panel beslutar om. Stoas 

publikationer ska tjäna dessa ändamål. 

 

2. Stoa ska utföra sina studier genom öppna vetenskapliga undersökningar och inte vara bundet 

av några särintressen som kan inkräkta på dess objektivitet. Resultaten av Stoas studier får inte 

göras till föremål för vare sig antagande eller omröstning, med undantag av de fall som anges 

i artikel 6.4. Resultaten av Stoas studier kommer därför inte nödvändigtvis att företräda 

åsiktsmajoriteten inom parlamentet. Alla studier som framlagts av leverantörer i enlighet med 

villkoren i ingångna avtal ska offentliggöras av Stoa, utan att detta påverkar bestämmelserna i 

artikel 6.4. 

 

3. Varje ledamot och organ i Europaparlamentet kan för Stoas panel föreslå att Stoa ska utföra 

någon viss verksamhet. 
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4. Ansvaret för Stoas administration ska ligga hos generaldirektoratet för parlamentarisk 

utredning och analys (GD EPRS), som inom sin enhet för vetenskaplig framsyn (Stoa) ska 

inrätta ett sekretariat för Stoa och en operativ grupp för Europeiskt vetenskapligt 

mediecentrum. 

 

5. Det budgetanslag som står till Stoas förfogande genom Europaparlamentets budget ska 

förvaltas av generaldirektoratet för parlamentarisk utredning och analys (GD EPRS) i enlighet 

med budgetförordningen och genomförandebestämmelserna, samt alla ytterligare interna 

bestämmelser som antagits i detta hänseende5. 

. 

 

Artikel 3 

Stoas panel 

 

1. Stoas panel ska ingå i Europaparlamentets organisation. 

 

2. Stoas panel ska fatta beslut om Stoas verksamhet. 

 

3. Stoas panel ska omfatta 25 röstberättigade ledamöter: 

− parlamentets vice talman med ansvar för Stoa, 

− sex ledamöter som utses av utskottet för industrifrågor, forskning och energi, 

− tre ledamöter som utses av utskottet för sysselsättning och sociala frågor, 

− tre ledamöter som utses av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, 

− tre ledamöter som utses av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, 

− tre ledamöter som utses av utskottet för transport och turism, 

− tre ledamöter som utses av utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, 

− en ledamot som utses av utskottet för rättsliga frågor, 

− en ledamot som utses av utskottet för kultur och utbildning, 

− en ledamot som utses av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 

inrikes frågor. 

 

4. Ledamöterna i Stoas panel ska utses för en period på två och ett halvt år och kan därefter utses 

för en ny period på två och ett halvt år. I det fall en ledamot byts ut ska den ersättande 

ledamotens mandatperiod löpa fram till slutet av den innevarande perioden på två och ett halvt 

år. 

 

5. Stoas panel får för en period som löper fram till slutet av varje valperiod utse 

− en internationell rådgivande nämnd, som består av ledande personer som kan bidra med en 

långsiktig strategisk planering av Stoas framtida inriktning, 

− en interinstitutionell rådgivande nämnd, som består av personer som företräder olika 

EU-institutioner som är verksamma inom vetenskapliga medier, i syfte att bistå med råd 

och utbyta bästa praxis i samband med driften av Europeiskt vetenskapligt mediecentrum. 

 

 

Artikel 4 

Valet till Stoas panel och panelens arbete 

 

                                                 
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 

unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 

(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 

541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. 
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1. De utskott som anges i artikel 3.3 ska, varje gång de tillsätts och inom tre månader efter att de 

tillsätts, utse sina ledamöter till Stoas panel och informera parlamentets presidium om vilka 

ledamöter som utsetts. 

 

2. Parlamentets vice talman med ansvar för Stoa ska sammankalla och leda panelens 

konstituerande sammanträde tills en ordförande och två vice ordförande har valts. Dessa utgör 

tillsammans med denna vice talman Stoas presidium som förbereder panelens sammanträden. 

 

3. Stoas panel ska sammanträda minst sex gånger om året. Förslaget till föredragningslista ska 

skickas ut minst en vecka före sammanträdet. Protokoll ska föras vid varje sammanträde.  

 

 

Artikel 5  

Avtal med externa leverantörer av vetenskapliga tjänster 

 

1. I enlighet med budgetförordningen och de interna bestämmelserna för genomförandet av 

Europaparlamentets budget får Stoas panel uppmana den behöriga utanordnaren att ge 

utomstående vetenskapsmän i uppdrag att utvärdera ett förslag till projekt för teknisk 

bedömning och vetenskaplig framsyn innan projektet genomförs samt att utvärdera kvaliteten 

på bedömningen efter det att den färdigställts. De ramavtal eller enskilda avtal som för detta 

ändamål ingås med externa tjänsteleverantörer måste innehålla en bestämmelse om att sådana 

leverantörer inte själva får utföra några andra projekt för Stoa. 

 

2. I enlighet med budgetförordningen och de interna bestämmelserna för genomförandet av 

Europaparlamentets budget får teknikbedömningsstudier och vetenskapliga framsynsstudier 

utföras av en eller flera externa leverantörer med vilken den behöriga utanordnaren, på begäran 

av Stoas panel, ska ingå ett ramavtal efter en offentlig anbudsinfordran. Varje leverantör måste 

ha tillgång till sakkunskap från ett flertal olika vetenskapliga institutioner i flera olika 

medlemsstater. Avtalet ska omfatta följande tjänster: projektledning, vetenskaplig analys av 

frågan, undersökning av olika scenarier och handlingsalternativ samt presentation av resultaten 

på ett sätt som är begripligt för en lekman. Avtalet ska genomföras av den leverantör som har 

tilldelats avtalet eller kan delvis, på samma villkor som fastställs i anbudsinfordran och med 

reservation för förhandsgodkännande från Stoas panel, genomföras av en underleverantör vars 

tekniska och/eller vetenskapliga kvalifikationer ska motsvara samma normer och krav som ska 

uppfyllas av leverantören. Om den behöriga utanordnaren anser det vara lämpligt kan 

teknikbedömningsstudier och vetenskapliga framsynsstudier även utföras av externa 

leverantörer enligt enskilda avtal.  

 

3. Avtal med externa leverantörer av vetenskapliga tjänster kan innehålla en bestämmelse om att 

en andel som inte överstiger 15 procent av det totala avtalsbeloppet ska avsättas för kampanjer 

för att öka medvetenheten om och synliggöra det aktuella projektet. 

 

 

Artikel 6 

Teknikbedömningsstudier och vetenskapliga framsynsstudier 

 

1. Teknikbedömningsstudier ska tillhandahålla svar på komplicerade tvärvetenskapliga problem 

på längre sikt, som hänger samman med frågan om hur den tekniska och vetenskapliga 

utvecklingen påverkar samhället. Vetenskapliga framsynsstudier ska syfta till att analysera de 

viktigaste tendenser som påverkar det framtida samhället och de politiska utmaningar och val 

som de politiska beslutsfattarna står inför. 
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2. De förslag som ingivits för detta ändamål ska godkännas av Stoas panel utgående från 

nedanstående kriterier: 

 

- Ämnets relevans för parlamentets arbete. 

- Förslagets tekniska och vetenskapliga karaktär. 

- Förslagets strategiska betydelse och dess anpassning till de prioriteringar som fastställts av 

Stoas panel.  

- Tillgången till vetenskapliga rön i samma ämne. 

 

Innan något beslut fattas ska utomstående vetenskaplig expertis anlitas om panelen finner det 

nödvändigt. Om det fattas beslut om att en studie ska genomföras men den vice talman som 

ansvarar för Stoa röstat emot beslutet, ska godkännande från Europaparlamentets presidium 

krävas. 

 

3. Leverantören ska informera Stoas panel om resultaten under projektets gång och inge en slutlig 

rapport som är begriplig för en lekman. 

 

4. Stoas panel kan, om den anser det nödvändigt, sända en slutlig rapport till oberoende 

utomstående vetenskapsmän för utvärdering eller översyn. Panelen kan besluta om att avvakta 

med offentliggörande till dess denna utvärdering eller översyn finns tillgänglig. Utvärderingen 

eller översynen kan offentliggöras tillsammans med studien. Om utvärderingen givit ett 

negativt resultat kan panelen besluta att den slutliga rapporten inte ska offentliggöras. 

 

 

Artikel 7 

Årsrapport 

 

Stoa ska varje år offentliggöra en rapport om sin verksamhet och om hur dess budget använts. 

Denna rapport ska översändas till Europaparlamentets presidium och offentliggöras på internet. 

 

Årsrapporten ska utarbetas under Stoas ordförandes ansvar och ska godkännas av Stoas panel. 

 

 

Artikel 8 

Samarbete med andra institutioner 

 

Under parlamentets talmans beskydd ska Stoa vara medlem i de europeiska parlamentens nätverk 

för tekniska bedömningar (Epta) och stödja initiativ som avser att stärka Eptas parlamentariska 

dimension. Stoa ska samarbeta med organ för tekniska bedömningar från andra parlament och 

delta i utbytet av resultaten av arbetet. 

 

 

Artikel 9 

Översynsklausul 

 

Denna arbetsordning ska utvärderas före slutet av parlamentets nionde valperiod på grundval av 

en rapport om Stoas verksamhet under parlamentets nionde valperiod som den vice talman som 

ansvarar för Stoa ska lägga fram för presidiet. 
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Artikel 10 

Slutbestämmelser 

 

Om inte annat föreskrivs i denna arbetsordning ska Europaparlamentets arbetsordning gälla på 

motsvarande sätt. Denna arbetsordning träder i kraft den 1 juli 2019 och ersätter arbetsordningen 

i dess ändrade lydelse av den 1 oktober 2018. 

 


