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I. INLEDNING 

 

1. Den 15 april 2005 överlämnade kommissionen till Europaparlamentet och rådet sina 

förslag till ett beslut om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet 

inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) samt till ett 

beslut om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) 

verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet  

(2007–2011)1. 

 

2. Detta förslag grundas på artikel 166.1 i EG-fördraget. 

 

3. Ekonomiska och sociala kommittén yttrade sig den 15 december 20052. 

Regionkommittén yttrade sig den 17 november 20053. 

 

4. Europaparlamentet yttrade sig om förslaget den 15 juni 20064. 

 

5. Rådet antog sin gemensamma ståndpunkt om Europeiska gemenskapens 

sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 

demonstration (2007–2013) den 25 september 2006 i enlighet med artikel 251 

i fördraget.5 

                                                 
1 Dok. 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 – KOM (2005) 119 slutlig. 
2 EUT C 65, 17.03.2006, s. 9. 
3 EUT C 115, 16.05.2006, s. 20. 
4 Se dok. P6_TA-PROV(2006)0265 (ännu inte publicerat i EUT). 
5 Rådet har också träffat en politisk överenskommelse om rådets beslut om 

sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom 
området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011). Det slutliga antagandet 
av detta beslut kommer att äga rum samtidigt med det slutliga antagandet av beslutet om 
Europeiska gemenskapens ramprogram. Utkastet till texten har överlämnats till 
Europaparlamentet för kännedom. 
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II. FÖRSLAGETS BAKGRUND OCH SYFTE 

 

a) Enligt avdelning XVIII i EG-fördraget (artiklarna 163−173) skall gemenskapen 

genomföra verksamhet inom forskning och teknisk utveckling, särskilt följande: 

− Enligt artikel 163.1 i EG-fördraget skall gemenskapen ha som mål att stärka den 

vetenskapliga och teknologiska grunden för gemenskapsindustrin, att främja 

utvecklingen av dennas internationella konkurrensförmåga och att underlätta alla 

forskningsinsatser som anses nödvändiga enligt andra kapitel i detta fördrag. 

− Enligt artikel 165.1 i EG-fördraget skall gemenskapen och medlemsstaterna 

samordna sin verksamhet inom forskning och teknisk utveckling för att säkerställa 

det inbördes sammanhanget mellan medlemsstaternas politik och gemenskapens 

politik. 

− Enligt artikel 166.1 i EG-fördraget skall alla gemenskapens verksamheter inom 

forskning och teknisk utveckling anges i ett flerårigt ramprogram (det gällande 

sjätte ramprogrammet löper ut 2006). 

 

b) Europeiska rådet i Lissabon i mars 2000, Santa Maria de Feira i juni 2000 och 

Stockholm i mars 2001 antog slutsatser i syfte att skyndsamt upprätta ett europeiskt 

område för forskningsverksamhet samt innovation i syfte att före 2010 bli världens mest 

konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till 

hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av 

social sammanhållning. Lissabonstrategin som startades på nytt 2005 och rapporten från 

högnivågruppen av oberoende experter med Esko Aho som ordförande och mandat från 

de europeiska stats- och regeringschefernas möte i Hampton Courts bekräftade 

strategins giltighet med avseende på vetenskaplig forskning, teknisk utveckling och 

innovation. 

 

För att uppfylla de mål som fastställs i fördraget och bidra till Lissabonprocessen genom 

att underlätta förverkligandet av ett europeiskt område för forskningsverksamhet och 

möjliggöra en öppen samordning så att ett lämpligt samarbete inom vetenskaplig och 

teknisk forskning inleds på nationell och europeisk nivå, föreslår kommissionen på 

denna grund att sjunde ramprogrammet bör ha följande nya variabler: 



 
12032/2/06 REV 2 ADD 1  sh/SH/co 4 
 DG C II   SV 

– Koncentration på ett utvalt antal prioriterade temaområden till vilka 

gemenskapsåtgärderna kan bidra med största möjliga värde och som, i några 

vederbörligen motiverade fall, kan ge stöd till en långsiktig agenda för strategisk 

forskning inom ramen för de gemensamma teknikinitiativen. 

– Stöd till forskning vid kunskapens gränser, genom forskardriven grundforskning 

som utförs av de bästa forskningslagen i Europa genom bildandet av ett oberoende 

europeiskt forskningsråd. 

– Bättre utbildning och forskarutbildning, lättare tillgång till forskningsmöjligheter 

och bättre erkännande av forskarens bidrag till samhällets mål genom stärkande av 

politiken för mänskliga resurser inom ramprogrammet på grundval av de positiva 

erfarenheterna av Marie Curie-åtgärderna i samband med de tidigare 

ramprogrammen. 

– Optimal användning och utveckling av europeiska forskningsinfrastrukturer, stöd 

till små och medelstora företags innovativa kapacitet och deras förmåga att dra 

nytta av forskningen, stöd till utveckling av regionala forskningsstyrda kluster, 

frigörande av forskningspotentialen i EU:s konvergensregioner och yttersta 

randområden, sammanförande av vetenskap och samhälle, stöd till en 

samstämmig utveckling av forskningspolitik nationellt och på gemenskapsnivå. 

– Stärkande av den viktiga roll som det Gemensamma forskningscentret (GFC) har 

med att tillhandahålla ett kundinriktat vetenskapligt och tekniskt stöd för 

utformning, utveckling, genomförande och övervakning av gemenskapspolitiken, 

genom att fungera som ett oberoende referenscentrum för vetenskap och teknik i 

EU på de områden där det har särskild kompetens. 

– Förenkling och rationalisering av genomförandet på grundval av förbättrade 

förvaltningsförfaranden. 

 

III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

 

A. Allmänna synpunkter 

 

I rådets gemensamma ståndpunkt återspeglas i stor utsträckning både kommissionens förslag 

och Europaparlamentets yttrande när det gäller strukturen, det vetenskapliga och tekniska 

innehållet, sättet att genomföra ramprogrammet samt det finansiella beloppet och den 

preliminära fördelningen av detta. 
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Under sin behandling av kommissionens förslag strävade rådet efter att i största möjliga 

utsträckning införliva Europaparlamentets ändringar för att avspegla den betydande graden av 

konsensus mellan de båda lagstiftande organen, samtidigt som huvudinriktningen i 

kommissionens förslag respekteras. Rådet har därför följt vissa vägledande principer: 

 

1. Ramprogrammets betydelse som instrument för att uppnå viktiga gemenskapsmål 

erkänns, samtidigt som man håller i minnet att huvuddelen av de europeiska insatserna 

för forskning och teknisk utveckling finansieras av medlemsstaterna på nationell nivå. 

 

2. Det behövs en koncentrerad gemenskapsinsats för forskning för att skapa en kritisk 

massa av sakkunskap och europeiskt mervärde samtidigt som en tillräcklig, djupgående 

täckning av relevanta ämnen inom de teman som valts ut för gemenskapsforskningen 

säkerställs. 

 

3. De riktade insatserna behöver kompletteras inom viktiga tematiska forskningsområden 

genom ett flexibelt stöd till gemenskapens politikområden och genom att göra det 

möjligt att tillgodose uppkommande vetenskapliga och tekniska behov i en 

forskningsmiljö i snabb utveckling, samtidigt som lämpliga parametrar fastställs för 

denna flexibilitet så att den rättsliga klarheten säkerställs. 

 

4. Ramprogrammet behöver genomföras med användning av instrument som är adekvata 

för att uppnå den kritiska massan av sakkunskap och europeiskt mervärde i 

forskningsverksamheten, samtidigt som en smidig övergång från det sjätte 

ramprogrammet säkerställs och möjligheten för alla berörda parter/enheter att delta i 

gemenskapsforskningen garanteras under förutsättning att kriteriet om vetenskaplig 

excellens är uppfyllt. 

 

5. Det är nödvändigt att lägga större vikt vid offentlig-privata partnerskap på alla nivåer, 

inklusive starkt förbättrat stöd till forskning och teknisk utveckling av små och 

medelstora företag samt långsiktiga strategiska forskningsagendor för hela 

industrisektorer i likhet med dem som fastställs i de europeiska teknikplattformarna 

samt – i några få omsorgsfullt utvalda fall – inrättande av gemensamma teknikinitiativ. 
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6. Det behövs klarhet, särskilt genom en tillräcklig detaljeringsgrad, både i fråga om det 

vetenskapliga och tekniska innehållet och finansieringen, samtidigt som man håller i 

minnet att ramprogrammet måste genomföras genom särskilda program som genom sin 

art kommer att tillhandahålla mer detaljerade genomförandebestämmelser. 

 

B. Särskilda synpunkter 

 

1. De viktigaste ändringarna av kommissionens förslag 

 

a) Etiska frågor 

 

När det gäller etiska frågor var rådet överens om den linje som 

Europaparlamentet föreslagit i sitt yttrande vid första behandlingen: regler 

avseende etik i det sjunde ramprogrammet och i synnerhet när det gäller 

embryonal stamcellsforskning anges nu tydligt i artikel 6 i beslutet om 

ramprogrammet. Dessutom har kommissionen förklarat att den kommer att 

behålla den praxis den valde under det sjätte ramprogrammet och utesluta 

verksamhet som innebär förstörelse av mänskliga embryon, inklusive för 

produktion av stamceller, från ekonomiskt stöd från gemenskapen enligt 

ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling. 

 

b) Vetenskapligt och tekniskt innehåll 

 

i) Samarbete 

Rådet bibehöll i stort sett kommissionens förslag om det vetenskapliga och 

tekniska innehållet i de tematiska prioriteringarna, men klargjorde och 

utvidgade räckvidden i en del av dessa på följande sätt mot bakgrund av 

Europaparlamentets ändringar: 
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– Antalet prioriteringar ökades från nio till tio genom att 
säkerhetsforskning skildes från rymdforskning. 

– Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att säkerställa en 
effektiv samordning mellan temaområdena och prioriterade 
temaövergripande vetenskapliga områden, t.ex. skogsbruksforskning, 
kulturarv, havsforskning och havsteknik. 

– För att stödja forskning som syftar till att kartlägga eller ytterligare 
utforska nya vetenskapliga och tekniska möjligheter på ett bestämt 
område samt i kombination med andra relevanta områden och ämnen, 
kommer framtida och framväxande teknik och oförutsedda politiska 
behov att behandlas öppet och flexibelt genom särskilt stöd till 
spontana förslag till forskningsprojekt, bland annat genom 
gemensamma ansökningsomgångar, för att främja nya idéer och 
radikalt nya användningssätt och utforska nya alternativ för färdplaner 
för forskning, i synnerhet sådana som är förknippade med utsikter till 
betydande genombrott. 

– Spridning och överföring av kunskap kommer att prioriteras för att 
underlätta användningen av resultaten inom industrin, bland 
beslutsfattare och i samhället, med lämpliga begränsningar i fråga om 
temat säkerhetsforskning på grund av verksamhetens konfidentiella 
natur. 

– Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att säkerställa att små 
och medelstora företag deltar på lämpligt sätt. Målsättningen kommer 
därför, och i huvudsak i överensstämmelse med Europaparlamentets 
uppfattning, att vara att minst 15 % av de tillgängliga anslagen inom 
programdelen Samarbete skall gå till små och medelstora företag. 
Rådet godkände också de europeiska teknikplattformarnas roll men 
föreslog inte någon direktfinansiering av dessa med motiveringen att 
en projektbaserad metod är mer ändamålsenlig för att nå detta mål. 

– När det gäller de gemensamma teknikinitiativen godtog rådet 
Europaparlamentets ändring med tillägg av kompletterande kriterier 
för inrättandet av initiativen. De gemensamma teknikinitiativens 
inriktning måste därför definieras tydligt, särskilt när det gäller 
ekonomiska åtaganden, varaktigheten av deltagarnas åtagande, regler 
för ingående och uppsägning av avtal och immateriella rättigheter. 
Dessutom kommer stora ansträngningar att göras för att säkerställa att 
initiativen fungerar på ett öppet sätt och att all tilldelning av 
gemenskapsmedel genom de gemensamma teknikinitiativen kommer 
att ske på grundval av ramprogrammets principer om excellens och 
konkurrens. 
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– Inom den första prioriteringen (hälsa) har för att tillmötesgå 
Europaparlamentets tveksamhet ett vidare synsätt godtagits, med 
bland annat postgenomisk forskning, nya preventiva verktyg för 
regenerativ medicin, nya frisättningsmetoder, modellering av 
komplexa system, åldersrelaterade sjukdomar (t.ex. demens), 
hepatit C och potentiella nya och på nytt framväxande epidemier 
t.ex. sars, reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar, aspekter av 
palliativ medicin, patientsäkerhet och bättre användning av läkemedel 
bl.a. aspekter av läkemedelsövervakning och vetenskapligt beprövade 
kompletterande och alternativa läkemedel, forskning i 
hälsovårdssystem inklusive strategier för hemsjukvård samt 
bedömning av kostnaden, effektiviteten och fördelarna av olika 
ingrepp samt forskning om livsstil och miljöfaktorer och deras 
samverkan med medicinering. 

– Inom den andra prioriteringen (livsmedel, jordbruk och bioteknik) har 
målet breddats så att det innehåller miljörelaterade utmaningar, 
vattenbruk, kustrelaterade aspekter och svar på konsumenters 
särskilda kostbehov. Verksamheten har breddats så att den innehåller 
bioinformatik, hållbar användning av den biologiska mångfalden, 
landbaserade biologiska resurser inklusive jordens bördighet, 
växtskydd, epidemiologiska studier, foderrelaterade sjukdomar och 
andra hot mot livsmedelsproduktionens hållbarhet och säkerhet, bland 
annat klimatförändringar: fiskets roll har framhävts för att tillmötesgå 
önskemål från Europaparlamentet. 

– Den tredje prioriteringen (informations- och kommunikationsteknik) 
har med de av Europaparlamentet föreslagna ändringarna som grund 
förstärkts, så att den inkluderar innovation och kreativitet när det 
gäller produkter, tjänster och förfaranden, en minskning av IT-klyftan 
och det sociala utanförskapet, behoven hos människor med särskilda 
behov, däribland den åldrande befolkningen, främjande av 
tillgänglighet och insyn när det gäller förvaltning och 
utvecklingsprocesser, förvaltning och kommunikation inom FoTU, 
innovativa, högvärdiga IKT-baserade produkter och tjänster, 
forskningsverksamhet inom IKT som grundas på en 
utvecklingsmodell med "öppen källkod", IKT-forskningsresultatens 
användning på olika sätt och för olika affärsmodeller, fotonik, fri och 
öppen programvara, hållbarhetsfrågor inom elektronik, utforskning av 
kvanteffekter, lagring, matematik, naturligt samarbete, förbättrat 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård, möjlighet till 
hälsoinformation för förvaltning av kunskap, den ekologiska aspekten 
av mobilitet, tillgång till interaktivt digitalt innehåll; 
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– tillgång till och användning av vetenskapliga resurser och tillgångar 
över tiden i en mångkulturell miljö, små och medelstora 
organisationers och sammanslutningars delaktighet, traditionell 
industri och optimering; dessutom har forskningen inom framtida och 
växande teknik, i motsats till kommissionens ursprungliga förslag, 
gjorts till en integrerad del i alla verksamheter under denna 
prioritering och inte bara vara en enda verksamhet under denna 
prioritering. 

– Inom den fjärde prioriteringen (nanovetenskap, nanoteknik, material 
och ny produktionsteknik) har bakgrunden breddats för att inkludera 
kraftproduktion, energi, keramik och nanomedicin. Verksamheterna 
har utökats till att omfatta tillverkning av grundmaterial och 
grundkomponenter, komponenter med nanometerprecision, 
övervakning och avkänning, nanokompositer, geoteknik och optisk 
teknik, skodon och stål. 

– Inom den femte prioriteringen (energi) har bakgrunden och 
verksamheterna förstärkts så att de omfattar fastställande av lämpliga 
lösningar i tid för energisystem på grund av de begränsade reserverna 
av konventionell olja och naturgas, överkomliga energipriser för 
medborgare och industrier, hänvisning till såväl 2005 års som 
2006 års grönbok6, Europa som världsledande på en rad tekniska 
områden inom energiproduktion och energieffektivitet, produktion av 
el från avfall, produktion av bränsle från biomassa och avfall, lagring, 
distribution och användning av koldioxidneutrala bränslen, särskilt 
biobränslen för elproduktion, mycket effektiva och kostnadseffektiva 
kraft- och/eller värmeverk nästan utan utsläpp särskilt på grundval av 
underjordisk lagring, utveckling och demonstration av teknik för 
omvandling av annat fast bränsle som även producerar sekundära 
energibärare och flytande eller gasformiga bränslen, utveckling av 
energilagringsalternativ, ytterligare besparingar av slut- och 
primärenergiförbrukningen med avseende på byggnader och transport, 
användning av teknik för ny och förnybar energi och åtgärder och 
anordningar för styrning av efterfrågan på energi, vetenskapligt stöd 
till utformning av politik. Det ansågs dessutom lämpligt beträffande 
kombinerad produktion av olika energiformer att i detta skede 
beroende på begränsade resurser införliva denna i verksamheten 
energieffektivitet och energibesparingar, och inte ha den som en 
separat verksamhet som Europaparlamentet har föreslagit. 

                                                 
6 2005 års grönbok om energieffektivitet (KOM(2005)265),  2006 års grönbok En europeisk 

strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning (KOM(2006) 105). 
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– Inom den sjätte prioriteringen (miljö, inbegripet klimatförändringar) 
följde rådet Europaparlamentets linje och utökade målet till att 
omfatta klimat och anpassning av påverkan på miljö samt bakgrunden 
till att omfatta byggande och fiske, hänvisningar till 
FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), 
FN:s konvention om kampen mot ökenspridning samt 
Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, det 
bidrag som miljötekniken kan ge till hållbar konsumtion och 
produktion, naturarv och högre konkurrenskraft, samtidigt som en mer 
hållbar framtid säkerställs för kommande generationer. 
Verksamheternas omfattning har förtydligats och omfattar nu på ett 
tydligare sätt polarområdena, det globala och regionala samspelet, 
atmosfären, effekter av den stigande havsnivån på kustområden och 
konsekvenser för särskilt känsliga områden, förbättrade prognoser; 
torka, skogsbränder, jordskred, laviner och andra extrema 
förhållanden som en del av klimatkatastrofer, effekter av katastrofer i 
samband med geologiska risker och klimatet, förbättrade strategier för 
hanteringen av dessa risker, även inom ramen för en strategi som 
täcker flera risker, kontroll av invasiva främmande arter, laguner, 
bevarande av landskapet, hållbara produkter, skydd, bevarande och 
framhävande av kulturarvet, inbegripet den mänskliga livsmiljön, 
alternativa testmetoder, särskilt användningen av metoder för att testa 
industrikemikalier utan att använda djur, tredje parts 
utvärderingsinstrument, utvärdering, utnyttjande och förvaltning av 
naturresurser samt beaktande av olika observationsnivåer. 

– Den sjunde prioriteringen (transport, inbegripet flygteknik) har 
förbättrats så att den omfattar fördelar för alla medborgare, 
transporternas betydelse för miljön,, kompatibilitet och intermodalitet 
inom transporter på vattenvägar, mindre luftfartyg för olika 
tillämpningar, innovativt underhåll, reparationer och översyn, 
tillgängliga kombinationer av teknik, hållbar yttransport, 
transporttillämpningar, särskilt väte och bränsleceller, med beaktande 
av sådana faktorer som kostnads- och energieffektivitet, logistik, 
transportmedel som förorenar i lägre grad, infrastrukturunderhåll samt 
Egnos. 

– Den åttonde prioriteringen (samhällsvetenskap och humaniora) har 
utvidgats till att omfatta demografiska förändringar, fastställande av 
lagstiftningsåtgärder på det kulturella, vetenskapliga och tekniska  
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området samt i fråga om jämställdhet; immateriella tillgångar; 
regional sammanhållning; den europeiska politikens och 
lagstiftningens socioekonomiska inverkan; möjligheterna att förena 
yrkes- och familjeliv; handikappfrågor; ojämlikhet; etnicitet och 
religiös mångfald; utvecklingsregioner; fredsarbete; det utvidgade 
EU:s framtida utveckling; det civila samhällets roll; samt spridningen 
av kunskap. 

– Inom den nionde prioriteringen (rymdforskning) har bakgrunden 
utvidgats till att omfatta skogsbruk; hälsa; tekniska spin-off-effekter 
och rymdtillämpningars oumbärlighet i ett högteknologiskt samhälle; 
effektiv utforskning av rymdresurser i samordning med 
in situ-tillgångar, däribland luftburna tillgångar; samt 
kostnadseffektiva projekt. Verksamheterna har utvidgats till att 
omfatta in situ-övervakning; stöd till integrering och harmonisering av 
data för global övervakning för miljö och säkerhet (GMES) (både 
satellitbaserade och in situ, inbegripet markbaserade, fartygsburna och 
luftburna); utveckling av rymdbaserade system för riskförebyggande 
arbete och riskhantering och för alla typer av nödsituationer samt 
förbättring av konvergensen med icke rymdbaserade system; skapande 
av största möjliga vetenskapliga mervärde genom synergi med 
initiativ från ESA och nationella rymdorgan på området 
rymdutforskning och underlättande av tillgång till dessa vetenskapliga 
uppgifter; samordning av arbetet med att utveckla rymdburna teleskop 
och detektorer samt dataanalys i rymdforskningen; samt biomedicin. 

– Inom den tionde prioriteringen (säkerhetsforskning) har syftet 
utvidgats till att omfatta naturkatastrofer och integritet. Den breddade 
bakgrunden innefattar stöd till gemenskapspolitiken på hälsoområdet, 
och säkerhetsforskningens tonvikt skall ligga på den europeiska 
förmågan när det gäller övervakning av samt spridning av information 
och kunskap om hot och tillbud samt system för bättre bedömning och 
kontroll av situationer genom bättre användning av allmänna 
IKT-system vid olika operationer. Verksamheten har utvidgats till att 
omfatta metoder för snabb identifiering; återställande av trygghet vid 
kriser; tillhandahållande av en översikt över och stöd för olika 
katastrofhanteringsinsatser; säkerhetssystems interkonnektivitet; 
underrättelseverksamhet, informationsinsamling och civil säkerhet; 
samt uppdragsorienterad forskning som rör den kulturella, sociala, 
politiska och ekonomiska dimensionen av säkerheten, betydelsen av 
mänskliga värden och beslutsfattande, terrorismens psykologi och 
dess sociala miljö. 
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ii) Idéer 

Rådet har följt Europaparlamentets linje om att möjliggöra ett snabbt 

inrättande av det europeiska forskningsrådet bestående av ett oberoende 

vetenskapligt råd och en särskild genomförandestruktur. Genom att bygga 

vidare på Europaparlamentets ändringar har rådet utvidgat texten ytterligare 

för att säkerställa att det europeiska forskningsrådets förvaltning skall skötas 

av personal som har anställts särskilt för detta ändamål; att det vetenskapliga 

rådet skall garantera en mångfald av forskningsområden och skall utses för 

en tid av fyra år, som får förlängas en gång, enligt ett rotationssystem; att 

det vetenskapliga rådet även kommer att fastställa en övergripande 

vetenskaplig strategi, ha full kontroll över beslut om vilken typ av forskning 

som skall finansieras samt fastställa en uppförandekod som bland annat 

skall behandla förebyggande av intressekonflikter; att forskningsrådets 

kostnader för administration och personal skall vara förenliga med principen 

om en liten och kostnadseffektiv förvaltning; att kommissionen skall se till 

att forskningsrådet handlar i enlighet med principerna om vetenskaplig 

excellens, oberoende, effektivitet och öppenhet samt skall utarbeta en 

årsrapport om forskningsrådets verksamhet och måluppfyllelse som skall 

överlämnas till Europaparlamentet och rådet; samt att forskningsrådet skall 

få genomföra egna strategiska studier i syfte att förbereda och stödja 

verksamheten. 

 

När det gäller det europeiska forskningsrådets struktur har rådet har 

emellertid valt ett mer flexibelt tillvägagångssätt än Europaparlamentet. Ett 

beslut om en eventuell ändring av forskningsrådets struktur bör därför fattas 

först efter den preliminära utvärderingen av ramprogrammet, vilken 

planeras äga rum senast under 2010, varvid en oberoende översyn av 

europeiska forskningsrådets strukturer uttryckligen kommer att omfatta en 

genomgång av fördelar och nackdelar med strukturer som ett genomförande 

organ eller ett organ som grundar sig på artikel 171 i fördraget, mot 

bakgrund av kriterierna vetenskaplig excellens, autonomi, effektivitet och 

öppenhet. 
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iii) Människor 
Rådet har godkänt det stora flertalet av Europaparlamentets ändringar. Detta 
program omfattar nu en hänvisning till tillvaratagande av erfarenheterna 
från Marie Curie-åtgärderna i tidigare ramprogram och deras effekter på det 
europeiska området för forskningsverksamhet; utbildning särskilt avsedd för 
unga; ökat deltagande av kvinnliga forskare; en öppen europeisk 
arbetsmarknad för forskare som är fri från alla former av diskriminering; 
särskilda åtgärder för att uppmuntra forskare i början av karriären och 
erbjuda stöd i början av den vetenskapliga karriären samt åtgärder för att 
minska kompetensflykten; främjande av spetsforskningsenheter i hela 
Europeiska unionen; synergieffekter med annan gemenskapspolitik samt 
breddande av vetenskapliga och allmänna kunskaper, däribland dem som 
avser tekniköverföring och entreprenörskap. 

 
iv) Kapacitet 
Rådet, som i stort sett bibehållit kommissionens förslag, har beslutat att 
inkludera samstämmig politikutveckling som en separat verksamhet inom 
denna del av ramprogrammet snarare än att behålla den som en 
övergripande del av annan verksamhet i "kapacitets"-programmet. 

 
Mot bakgrund av Europaparlamentets ändringar har rådet vidare förtydligat 
räckvidden för viss annan verksamhet enligt följande: 
– Inom verksamheten "forskningsinfrastruktur" avser syftet 

nuutvecklingen av det europeiska området för forskningsverksamhet. 
Tillämpningsområdet för verksamhet som gäller befintlig infrastruktur 
har förtydligats och omfattar tillgång till högpresterande 
infrastrukturer även för forskare från industrin och från små och 
medelstora företag; utveckling av global sammanlänkning samt öppna 
standarder för driftskompatibilitet. När det gäller ny infrastruktur bör 
gemenskapens verksamhet huvudsakligen inriktas på det inledande 
skedet med hänsyn till att medlemsstaterna kommer att behålla en 
avgörande roll för utvecklingen och finansieringen av denna. 
Beträffande finansieringskriteriet har rådet utvidgat förteckningen till 
att omfatta bidrag till kapaciteten för teknisk utveckling och till 
utvecklingen av "forskningsstyrda spetsforskningskluster" samt 
möjligheten att använda EIB-lån och strukturfonderna. 
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– När det gäller verksamheten "forskning till förmån för små och 

medelstora företag" har rådet gått på Europaparlamentets linje genom 

att infoga överbryggande av klyftan mellan forskning och innovation; 

bättre tillvaratagande av forskning; forskningsleverantörer; 

komplementaritet med ramprogrammet för konkurrenskraft och 

innovation och andra gemenskapsprogram; med anledning av 

Europaparlamentets ändring har stöd till nationella forskningspriser 

lagts till, samtidigt som dess räckvidd har begränsats till att utarbeta 

förslag till åtgärder inom "forskning till förmån för små och 

medelstora företag", eftersom rådet menar att forskningsprojekt bör 

stå klart i centrum. 

– När det gäller verksamheten "kunskapsregioner" har rådet utvidgat 

räckvidden till att omfatta underlättande av upprättandet och 

skapandet av regionala kluster som bidrar till att utveckla det 

europeiska området för forskningsverksamhet; stöd till framväxande 

kunskapsregioner; förhållandet till strukturfonderna; samt 

synergieffekter med andra gemenskapsprogram samt relevanta 

nationella och regionala program. 

– När det gäller verksamheten "forskningspotential" har åtgärderna 

fastställts till att omfatta synergier med programmet för 

konkurrenskraft och innovation för att främja den regionala 

kommersialiseringen av FoTU i samarbete med industrin. 

– Inom verksamheten "vetenskap i samhället" har rådet breddat 

åtgärderna till att omfatta åtgärder för att göra vetenskapliga 

publikationer mer tillgängliga för de delar av allmänheten som vill 

konsultera dem; främjande av kvinnors roll inom forskning och i 

vetenskapliga beslutsorgan, skapande av en öppen miljö som väcker 

nyfikenheten på vetenskap hos unga människor; främjande av unga 

människors fulla deltagande i vetenskaplig verksamhet, förbättrad 

interkommunikation och ömsesidig förståelse mellan den 

vetenskapliga världen och en bredare publik; bättre presentation av 

vetenskapligt arbete; stöd till vetenskapliga publikationer. 
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– Inom verksamheten "internationellt samarbete" har rådet planerat att 

verksamhet som för närvarande utförs av INTAS, som kommer att 

avslutas mot utgången av 2006, kommer att infogas i detta program 

och även i de särskilda programmen Samarbete och Människor. Rådet 

har också utvidgad målet till att omfatta underlättade kontakter med 

partner i tredjeländer för att ge bättre tillgång till forskning som utförs 

på annat håll i världen; verksamheten kommer också att omfatta 

särskilda samarbetsåtgärder av ömsesidigt intresse. 

 

v) Gemensamma forskningscentrets icke-nukleära åtgärder 

Rådet klargjorde den logiska grunden för att införa samordning av 

verksamheterna i denna del med den forskning som bedrivs inom teman i 

det särskilda programmet Samarbete, för att undvika överlappning och 

dubblering. Verksamheterna har utvidgats till att omfatta 

vetenskapligt/tekniskt stöd till utvecklingen av riskbedömning och 

förvaltningsförfaranden som ett verktyg för den europeiska 

beslutsprocessen, expertis och en roll i den forskning som rör global 

övervakning för miljö och säkerhet (GMES) och i utvecklingen av nya 

tillämpningar inom detta område samt utveckling och validering av 

alternativa strategier, och särskilt metoder där djur inte används, inom alla 

relevanta forskningsområden. 

 

c) Totalbelopp och fördelning av anslagen 

 

Till följd av slutsatserna i det interinstitutionella avtalet mellan 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund 

ekonomiskt förvaltning7, måste det ursprungliga budgetförslaget för 

sjunde ramprogrammet på 72 726 miljoner EUR minskas med bibehållen 

lämplig fokus och kritisk massa. Rådet har bibehållit kommissionens 

ändrade förslag om ett högsta totalbelopp på 50 521 miljoner EUR i enlighet 

med yttrandet från Europaparlamentet. Rådet har dock föreslagit justeringar 

i beloppets fördelning enligt följande: 

                                                 
7 EUT C 139, 14.6.2006. 
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– I den del som gäller Samarbete har rådet följt inriktningen i 

Europaparlamentets ändringsförslag om att öka finansieringen för de 

temaområden som har stor potential att förbättra den europeiska 

konkurrenskraften, särskilt när det gäller den första (hälsa), 

femte (energi) och åttonde prioriteringen (samhällsvetenskap och 

humaniora), men inte i samma utsträckning. Till följd av 

uppdelningen av temat Säkerhets- och rymdforskning i två separata 

prioriteringar, beslöt rådet att öronmärka 80 miljoner EUR mindre för 

säkerhets- än för rymdforskning, eftersom rådet anser att 

gemenskapens kompetens på detta område fortfarande är begränsad. 

– Inom området Kapacitet följde rådet den inriktning som valts av 

Europaparlamentet för att begränsa den förslagna finansieringen av 

"forskningsinfrastruktur" och i stället väsentligt öka finansieringen av 

"forskning till förmån för små och medelstora företag". Rådet anser 

dock att verksamhet inom området Kapacitet utgör en väsentlig 

beståndsdel av ramprogrammet eftersom den stöder nyckelaspekter av 

den europeiska forsknings- och innovationskapaciteten. Den krymptes 

därför avsevärt mycket mindre än vad Europaparlamentet tänkt sig. 

– Beträffande Idéer och Människor behöll rådet finansieringen såsom 

kommissionen föreslagit, och följde alltså inte Europaparlamentets 

ändringsförslag där finansieringen för båda dessa delar av 

ramprogrammet ökades på bekostnad av Kapacitet. 

 

2. Rådets ståndpunkt beträffande Europaparlamentets ändringar 

 

I rådets gemensamma ståndpunkt har ett stort antal av Europaparlamentets ändringar 

(232 av de 326 ändringar som föreslagits) införlivats helt, beträffande sakinnehållet eller 

delvis, ibland i ändrad form eller på ett annat ställe, och ofta i den form som 

kommissionen föreslagit i sitt ändrade förslag, såsom skisserats ovan. 
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a) Rådets gemensamma ståndpunkt innefattar följande ändringar, fullständigt eller 

vad sakinnehållet beträffar: 

 

– 1, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 26, 32, 35, 39, 43, 44, 47, 52, 58, 59, 66, 76, 

88, 93, 95, 97, 121, 126, 130, 132, 137, 142, 146, 148, 149, 153, 162, 173, 

174, 180, 181, 182, 183, 189, 190, 192, 193, 198, 201, 209, 214, 215, 216, 

221, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 243, 245, 

246, 251, 256, 262, 264, 266, 273, 284, 288, 289, 294, 295, 296, 297, 302, 

303, 304, 309, 324. 

 

b) Rådet införlivade följande ändringar i princip eller delvis: 

 

– 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 50, 53, 60, 63, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 

94, 96, 98, 99, 101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 

120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 136, 138, 140, 141, 154, 155, 

156, 157, 158, 159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 

177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 

204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 222, 223, 228, 238, 239, 240, 241, 

242, 244, 248, 253, 255, 257, 268, 269, 272, 274, 275, 276, 278, 280, 286, 

287, 291, 293, 298, 299, 300, 313, 315, 334, 350, 351, 359, 361, 362. 

 

c) Rådet följde kommissionen och införlivade inte följande ändringar: 

 

– 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 

61, 62, 64, 65, 74, 83, 91, 92, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 118, 133, 

134, 135, 139, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 161, 164, 176, 191, 194, 

212, 217, 218, 219, 220, 229, 247, 249, 250, 252, 254, 258, 259, 260, 261, 

263, 265, 267, 270, 271, 277, 279, 281, 282, 283, 285, 290, 292, 301, 305, 

306, 307, 308, 310, 311, 312, 314, 320, 347, 349, 360. 
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IV. SLUTSATS 

 

När rådet fastställde sin gemensamma ståndpunkt beaktades till fullo kommissionens förslag 

och Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen. Ett större antal ändringsförslag har 

helt eller delvis införlivats i den gemensamma ståndpunkten för att tillmötesgå merparten av 

Europarlamentets synpunkter. Rådet anser att den gemensamma ståndpunkten utgör en väl 

avvägd text och emotser konstruktiva diskussioner med Europaparlamentet så att 

sjunde ramprogrammet inom kort skall kunna antas, liksom även dess genomförandeåtgärder 

(t.ex. regler för deltagande, särskilda program). 

 

________________________ 
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a) av den gemensamma ståndpunkten 
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UTTALANDE FRÅN TYSKLAND 

 

Den tyska delegationen välkomnar sjunde ramprogrammet för forskning som ett viktigt instrument 

för stärkande av gemenskapens vetenskapliga och teknologiska bas och för främjande av dess 

konkurrenskraft på viktiga tematiska områden. 

 

Skyddet av den mänskliga värdigheten och rätten till liv kräver att mänskligt liv ges ett omfattande 

skydd från och med dess tillblivelse. Europeiska unionens forskningsstöd bör därför inte innefatta 

incitament att döda embryon. 
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Tyskland välkomnar därför Europeiska kommissionens uttalande att den ämnar fortsätta praxis från 

sjätte ramprogrammet att inte lämna förslag till den behöriga föreskrivande kommittén om 

finansiering av projekt som innebär att mänskliga embryon förstörs. 

 

Tyskland anser fortfarande att bestämmelserna för forskning där mänskliga embryon och mänskliga 

embryostamceller används är otillräckliga, men godkänner sjunde ramprogrammet för forskning på 

grund av dess utomordentliga betydelse för europeisk forskning och social utveckling i Europeiska 

unionen. Tyskland förutsätter härvid att den överenskommelse som nu har uppnåtts om förbud mot 

finansiering av framskaffande av mänskliga embryostamceller ur mänskliga embryon med hänsyn 

till förbudets grundläggande betydelse kommer att fortsätta att gälla även efter den planerade 

översynen efter halva löptiden för sjunde ramprogrammet för forskning. 

 

UTTALANDE FRÅN ÖSTERRIKE 

 

Österrike stöder i princip sjunde ramprogrammet för forskning, som är ett viktigt instrument för 

stärkande av gemenskapens vetenskapliga och teknologiska bas och för förbättring av Europas 

konkurrenskraft. 

 

Vad gäller de bioetiska frågor som aktualiseras genom sjunde ramprogrammet har Österrike alltid 

förespråkat finansiering med gemenskapsmedel av etiskt invändningsfri forskning på adulta 

stamceller. 

 

Österrike betonar än en gång sin tidigare ofta framförda ståndpunkt att verksamhet som innebär att 

mänskliga embryon används inte får finansieras genom sjunde ramprogrammet för forskning. 

Österrike motsätter sig av etiska skäl strikt detta slags forskning. 

 

Österrike beklagar att enligt artikel 6 i sjunde ramprogrammet för forskning tillåts finansiering av 

forskning på mänskliga embryostamceller. Österrike kan därför inte godkänna EG:s generella 

sjunde ramprogram för forskning i sin helhet. 
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UTTALANDE FRÅN POLEN 

 

Polen inser till fullo att sjunde ramprogrammet är en hörnsten i den förnyade Lissabonstrategin med 

partnerskap för tillväxt och sysselsättning. Programmet är ett viktigt steg i byggandet av 

kunskapssamhället, som ökar konkurrenskraften och främjar social och ekonomisk utveckling i hela 

EU. 

 

Att Europeiska forskningsrådet inrättas, betydande belopp avsätts för grundforskning och 

prioriterad finansiering till förmån för de mest begåvade unga talangerna prioriteras är inslag som 

Polen tillmäter särskilt stort värde. I Europas gemensamma intresse har Polen stött, och kommer att 

stödja, ökade anslag till forskningen inom ramen för sjunde ramprogrammet. 

 

Polen har stadigt bidragit till genomförandet av Lissabonstrategin och inrättandet av Europeiska 

forskningsområdet. Vi anser att fortsätta denna verksamhet och att stödja alla åtgärder i denna 

riktning som vidtas av gemenskapen. Polen uppskattar dessutom de insatser som hittills har gjorts 

av Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet för att utarbeta förslaget till beslut om 

sjunde ramprogrammet. Vi skulle vilja kraftfullt visa denna uppskattning genom att rösta för 

förslaget. 

 

Under diskussionerna om enskildheterna vad gäller genomförandet av programmet har Polen 

genomgående låtit förstå att verksamhet som innebär att mänskliga embryostamceller eller 

mänskliga embryon används utgör ett avsteg från grundläggande moraliska normer. Med hänsyn till 

bristen på tillräcklig kunskap om de potentiella konsekvenserna på lång sikt av sådan forskning har 

Polen ofta pekat på att landet inte kan godkänna att den finansieras med EU-medel. Olyckligtvis 

tillåts finansiering av sådan forskning enligt den nuvarande utformningen av artikel 6 i beslutet om 

sjunde ramprogrammet. 

 

Med beaktande av grundläggande etiska principer och av andra skäl som har berörts ovan, kan 

Polen därför inte godkänna EU-finansiering av forskningsverksamhet som innebär att 

embryostamceller eller mänskliga embryon används. 
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Vi vädjar därför till ordförandeskapet och Europeiska kommissionen att separat överväga denna 

aspekt av det förslag till beslut om sjunde ramprogrammet som diskuteras för närvarande. Polen 

skulle härigenom kunna stödja ett på lämpligt sätt ändrat förslag. 

 

UTTALANDE FRÅN PORTUGAL 

 

Den kompromisstext som har antagits utgör naturligtvis ett steg i riktning mot antagande av sjunde 

ramprogrammet. Vi måste dock skarpt kritisera de begränsningar av den biomedicinska 

forskningens utveckling i Europa som denna diskussion har pekat på. Vi välkomnar att forskning på 

embryostamceller godtas i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FoTU), 

men vi kan samtidigt inte avhålla oss från att beklaga den inkonsekvens som ligger i att försöka 

dölja att dessa embryoceller måste framskaffas på något sätt. 

 

Att från FoTU-projekten utesluta stöd till mekanismerna för att erhålla embryostamceller döljer just 

det led i FoTU-processen som mest ingående behöver granskas ur etisk synpunkt. 

 

UTTALANDE FRÅN MALTA 

 

Malta stöder i princip sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration 

(2007–2013), eftersom det är ett viktigt instrument för att konkret förstärka forskningen inom EU 

och som effektivt driver på innovation och tillväxt. 

 

Malta anser dock att skyddet av mänsklig värdighet och rätten till liv bör ges högsta möjliga skydd 

från begynnelsen. I detta avseende betonar Malta att verksamhet som kräver att embryostamceller 

eller embryon används inte borde ha införts i tillämpningsområdet för ett program som är 

finansierat med EU-medel. 

 

Även om Malta uppskattar kommissionens uttalande att den kommer att fortsätta med gällande 

praxis att inte lägga fram förslag till den föreskrivande kommittén under sjunde ramprogrammet om 

projekt som omfattar forskningsverksamhet vilken innebär att mänskliga embryon förstörs, 

inklusive framskaffande av mänskliga embryostamceller, anser Malta att detta inte är tillräckligt 

eftersom det fortfarande finns en möjlighet till gemenskapsfinansiering av efterföljande stadier som 

omfattar mänskliga embryostamceller. 
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I detta avseende beklagar Malta att sjunde ramprogrammet inte tar upp etiska betänkligheter på ett 

lämpligt sätt när det gäller forskning med mänskliga embryon och mänskliga embryostamceller. 

Mot denna bakgrund kan Malta inte samtycka till hela sjunde ramprogrammet och röstar därför 

emot rådets gemensamma ståndpunkt. 

 

UTTALANDE FRÅN LITAUEN 

 

Litauen inser sjunde ramprogrammets betydelse och mervärde för Europas konkurrenskraft, 

forskning och teknisk utveckling och välkomnar och stöder programmet. 

 

Litauen kan emellertid inte godkänna artikel 6, varigenom det blir möjligt för gemenskapen att 

finansiera forskning på mänskliga embryostamceller, eftersom Litauen anser att sådan forskning 

strider mot grundläggande etiska värderingar.  

 

Därför kan Litauen inte rösta för förslaget till sjunde ramprogrammet.  

 

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN 

 

Europeiska kommissionen föreslår att samma etiska ram för beslut om EU-finansiering av forskning 

på mänskliga embryostamceller som tillämpats för sjätte ramprogrammet tillämpas även för 

sjunde ramprogrammet. 

 

Europeiska kommissionen föreslår att denna etiska ram tillämpas även i fortsättningen, eftersom 

den har medfört ett på erfarenhet grundat ansvarsfullt förhållningssätt till ett mycket lovande 

vetenskapsområde som har visat sig fungera tillfredsställande inom ramen för ett 

forskningsprogram där forskare från många länder, med mycket skilda bestämmelser på området, 

deltar. 
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1. I beslutet om sjunde ramprogrammet undantas uttryckligen följande tre forskningsområden 

från gemenskapsfinansiering: 

 

• Forskningsverksamhet som syftar till mänsklig kloning för reproduktionsändamål. 

• Forskningsverksamhet som syftar till förändring av människors arvsmassa och som kan 

leda till att sådana förändringar blir ärftliga. 

• Forskningsverksamhet som syftar till framskaffande av mänskliga embryon för 

forskningsändamål eller för produktion av stamceller, inbegripet genom somatisk 

överföring av cellkärnor. 

 

2. Ingen verksamhet som förbjuds i samtliga medlemsstater kommer att finansieras. Ingen 

verksamhet kommer att finansieras i en medlemsstat där verksamheten i fråga är förbjuden. 

 

3. Beslutet om sjunde ramprogrammet och bestämmelserna i den etiska ram som styr 

gemenskapens finansiering av forskning på mänskliga embryostamceller är inte på något sätt 

förenade med en värdering av den rättsliga eller etiska ram som styr denna forskning i 

medlemsstaterna. 

 

4. Europeiska kommissionen begär inte uttryckligen att mänskliga embryostamceller skall 

användas när den begär in projektförslag. All eventuell användning av mänskliga adulta 

stamceller eller embryostamceller är avhängig av vetenskapsmännens bedömning mot 

bakgrund av vad de vill uppnå. I praktiken kommer den största delen av gemenskapens medel 

för forskning på stamceller till användning för forskning på adulta stamceller. Det finns ingen 

anledning att förmoda att detta förhållande kommer att ändras inom ramen för 

sjunde ramprogrammet. 

 

5. Varje projekt där mänskliga embryostamceller föreslås komma till användning måste 

godkännas vid en vetenskaplig utvärdering där oberoende vetenskapliga experter bedömer 

huruvida sådana stamceller måste användas för att de vetenskapliga målen skall nås. 
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6. Förslag som godkänns vid den vetenskapliga utvärderingen blir sedan föremål för en strikt 

etisk översyn i Europeiska kommissionens regi. Vid denna etiska översyn beaktas de principer 

som avspeglas i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och i tillämpliga 

internationella konventioner, till exempel Europarådets konvention om mänskliga rättigheter 

och biomedicin som undertecknades i Oviedo den 4 april 1997 och tilläggsprotokollen till 

denna samt Unescos universella deklaration om humangenomet och mänskliga rättigheter. 

Vid den etiska översynen kontrolleras också att förslagen respekterar reglerna i de länder där 

forskningen kommer att genomföras. 

 

7. I särskilda fall kan en etisk översyn genomföras under projektets gång. 

 

8. För varje projekt där användning av mänskliga embryostamceller föreslås måste ett 

förhandsgodkännande sökas hos tillämplig nationell eller lokal etisk kommitté. Samtliga 

nationella regler och förfaranden måste respekteras, inklusive i frågor som föräldrars 

medgivande, frånvaro av ekonomiska incitament etc. Det kommer att kontrolleras huruvida 

det i projektet ingår hänvisningar till de behöriga myndigheternas tillstånds- och 

kontrollåtgärder i den medlemsstat där forskningen genomförs. 

 

9. Ett förslag som godkänns vid den vetenskapliga utvärderingen, de nationella eller lokala 

etiska översynerna och den europeiska etiska översynen kommer från fall till fall att läggas 

fram för godkännande från medlemsstaterna, församlade i en föreskrivande kommitté. Inget 

projekt som innebär att mänskliga embryostamceller används kommer att finansieras om det 

inte godkänns av medlemsstaterna. 

 

10. Europeiska kommissionen kommer även i fortsättningen att ge alla forskare tillgång till 

resultaten från den gemenskapsfinansierade stamcellsforskningen, vilket slutligen kommer 

patienter i alla länder till godo. 

 



 
12688/06 ADD 1 REV 1  beg/ELL,UM/cs 8 
 JUR   SV 

11. Europeiska kommissionen kommer att stödja verksamhet och initiativ som bidrar till 

samordning och rationalisering av forskning på mänskliga embryostamceller inom ramen för 

etiskt ansvarsfulla metoder, bland annat ett europeiskt register över mänskliga 

embryostamcellslinjer. Stödet till ett sådant register kommer att göra det möjligt att följa vilka 

mänskliga embryostamceller som finns i Europa, bidra till att de i största möjliga utsträckning 

används av vetenskapsmännen och göra det lättare att undvika härledning av nya 

stamcellslinjer. 

 

12. Europeiska kommissionen kommer att fortsätta nuvarande praxis och kommer inte att för den 

föreskrivande kommittén lägga fram projekt som innefattar verksamhet som förstör mänskliga 

embryon, inbegripet för framskaffande av stamceller. Att finansiering av detta forskningssteg 

utesluts, kommer inte att hindra gemenskapsfinansiering av därpå följande steg som berör 

mänskliga embryostamceller. 

 

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL PUNKT 3 b 

 

Kommissionen anser att det nära samarbetet för närvarande mellan de europeiska deltagarna i 

fusionsenergiforskningen är ett mervärde för EU. Kommissionen kommer att sträva efter att 

säkerställa att strukturen för förvaltning av fusionsenergiforskningen i sjunde ramprogrammet 

utformas i nära samråd med forskningssamhället. I syfte att förbättra den vetenskapliga och tekniska 

kunskapen om fusionsenergi kommer lämplig samordning att säkerställas mellan det europeiska 

samarbetsprojektets verksamhet, bland annat och som en inledande prioritering i samband med 

uppförandet av ITER, och övrig verksamhet i forskningssamhället inom det tematiska området 

Fusionsenergiforskning i sjunde ramprogrammet. 

 

 

________________________ 
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2005/0043 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets beslut om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom 

området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet 
(dokument KOM(2005) 119 slutlig, 2005/0043(COD) och 
2005/0044(CNS)): 

13 april 2005 

Datum för Regionkommitténs yttrande: 16 november 2005 

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 14 december 2005 

Datum för Europaparlamentets yttrande efter första behandlingen: 15 juni 2006 

Datum för överlämnande av det ändrade förslaget till 
Europaparlamentet och rådet: 

28 juni 2006 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: 25 september 2006 

2. KOMMISSIONENS SYNPUNKTER PÅ DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

I enlighet med artikel 251 i EG-fördraget innehåller det här meddelandet kommissionens 
synpunkter på rådets gemensamma ståndpunkt, som den 25 september 2006 antogs med 
kvalificerad majoritet, om sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning 
och teknisk utveckling, efter det att politisk enighet uppnåtts den 24 juli 2006. Den 24 juli 
2006 uppnåddes även politisk enighet om Euratomramprogrammet. 

Allmänt sett har den gemensamma ståndpunkten samma struktur och innehåll som 
kommissionens förslag till ramprogram och överensstämmer generellt med 
Europaparlamentets yttrande.  

Rådet har tagit med en stor del av de ändringsförslag som ingick i yttrandet som 
Europaparlamentet antog vid den första behandlingen (15 juni 2006) och som kommissionen 
antog i sitt ändrade förslag.1 

                                                 
1 KOM(2006) 364 slutlig, 28.6.2006. 
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3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

Kommissionen anser att den gemensamma ståndpunkten är en god utgångspunkt för 
ytterligare förhandlingar om ramprogrammet med målet att nå en överenskommelse vid andra 
behandlingen. 

I fråga om budgeten har rådet (och Europaparlamentet) godkänt det totala belopp på 50 521 
miljoner euro som kommissionen föreslog i sitt ändrade förslag2, efter det att 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 17 maj 2006 ingick ett interinstitutionellt 
avtal om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.3 

Beträffande uppdelningen av budgeten överensstämmer den gemensamma ståndpunkten i 
stort med kommissionens ändrade förslag och Europaparlamentets yttrande, förutom i 
följande: 

– I fråga om programmet Samarbete 

– Ökade belopp för följande fem teman: Hälsa, Nanovetenskap, nanoteknik, 
material och ny produktionsteknik, Energi, Miljö samt en liten ökning för 
Samhällsvetenskap och humaniora. 

– Minskade anslag för temat Säkerhets- och rymdforskning. 

– I fråga om programmet Kapacitet: 

– Större minskning för temat Forskningsinfrastruktur samt minskade anslag för 
Vetenskapen i samhället. 

– Ökade belopp för Forskning till förmån för små och medelstora företag, 
Forskningspotential samt en liten ökning för Övergripande internationellt 
samarbete. 

Även om det finns en stark koppling mellan de föreslagna verksamheterna och den föreslagna 
budgeten, kan den krympta budgeten för Infrastruktur och temat Säkerhets- och 
rymdforskning leda till att de verksamheter som föreslås i den gemensamma ståndpunkten 
inte förverkligas fullt ut. 

Beträffande programmets struktur bibehåller den gemensamma ståndpunkten kommissionens 
förslag till de olika delarna i programmet, även fokuseringen på teman och flexibiliteten i 
programmet med beaktande av dess varaktighet på sju år. Kommissionen delar uppfattningen 
att en sammanhängande utveckling av politiken bör utgöra en separat del av programmet 
Kapaciteter. Rådet har dock, i likhet med parlamentet, delat upp temat Säkerhets-och 
rymdforskning i två, och föreslår följaktligen tio teman. Enligt kommissionen kan man uppnå 
betydande flexibilitet och synergieffekter om man håller ihop de två temana.  

Beträffande forskningsinnehållet innehåller den gemensamma ståndpunkten en stor del av de 
ändringar som Europaparlamentet föreslagit och som kommissionen godkänt och införlivat i 
sitt ändrade förslag. I sitt ändrade förslag klargjorde kommissionen att beroende på den 

                                                 
2 KOM(2005) 119 slutlig/2, 24.5.2006. 
3 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. 
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minskade budgeten, hade den inte tagit med ändringar som skulle innebära att temana fick 
bredare omfattning, vilket skulle kräva mer resurser. Kommissionen anser att den 
gemensamma ståndpunkten som helhet respekterar detta. Att ta med ”Exploratory Award 
Scheme” för små och medelstora företag i temat Kapaciteter överensstämmer inte med den 
här principen. Kommissionen anser att budgeten enbart bör koncentreras på finansiering av 
projekt. 

Kommissionen stöder förslaget att skärpa texten om små och medelstora företag genom att 
föreslå konkreta åtgärder i temana, till exempel genom kvantitativ och kvalitativ analys. 
Enligt kommissionen är det effektivare än artificiella mål som kommissionen inte tog med i 
det ändrade förslaget.  

För parlamentet har de gemensamma teknikinitiativen samt programmen Idéer och Människor 
varit viktiga frågor.  

• I fråga om de gemensamma teknikinitiativen innehåller den gemensamma 
ståndpunkten ändringarna av kriterierna för identifieringen av dessa initiativ. 

• I fråga om programmet Idéer har viktiga förtydliganden infogats i fråga om 
mandatperioden, förnyelse av det vetenskapliga rådet och dess roll, ledningen och 
personalfrågor. Även genomförandet av en oberoende genomgång 2010 av 
Europeiska forskningsrådets struktur och mekanismer, som skall läggas fram för 
Europaparlamentet och rådet, har infogats. 

• I fråga om programmet Människor innehåller en serie ändringar hänvisningar till 
kopplingar mellan det här programmet och andra delar av ramprogrammet samt 
andra gemenskapsprogram. Dessa tillägg tydliggör den internationella 
dimensionen hos den här delen av programmet och innehåller förslag på att skapa 
lämpliga arbetsvillkor för forskare och instruktioner i fråga om samfinansiering.  

Slutligen har kriterierna för stödet till nya forskningsinfrastrukturer gjorts mer detaljerade och 
vikten av regionala aspekter vid upprättandet erkänns. 

I fråga om stamcellsrelalerad forskning godtog kommissionen i sitt ändrade förslag att infoga 
en artikel om vilka områden som inte skall finansieras inom sjunde ramprogrammet, vilket 
överensstämde med parlamentets ändringsförslag. Rådet tog även med den här artikeln i sin 
gemensamma ståndpunkt, och kommissionen bekräftade ännu en gång de metoder som skulle 
användas (se bilagan). 

4. SLUTSATS 

Kommissionen anser att den gemensamma ståndpunkten, som antogs med kvalificerad 
majoritet den 25 september 2006 i mycket hög utsträckning överensstämmer med både 
Europaparlamentets och kommissionens ståndpunkter. Den beaktar till stor del de 
ändringsförslag som Europaparlamentet lade fram efter första behandlingen och som 
kommissionen införlivat i sitt ändrade förslag. Kommissionen ställer sig därför bakom den 
gemensamma ståndpunkten. 
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BILAGA 

Europeiska kommissionen föreslår att man för sjunde ramprogrammet fortsätter med samma 
etiska ramverk som i sjätte ramprogrammet när man fattar beslut om EU-finansering av 
forskning på stamceller från mänskliga embryon. 

Motivet för Europeiska kommissionens förslag att detta etiska ramverk skall fortsätta att gälla 
är att det utvecklat ett erfarenhetsbaserat ansvarstagande tillvägagångssätt för ett vetenskapligt 
område som är mycket lovande och att ramverket visat sig fungera tillfredsställande i de 
forskningsprogram där forskare från många länder med regelverk som skiljer sig kraftigt åt 
har medverkat.  

(1) Beslutet om sjunde ramprogrammet utesluter otvetydigt följande tre 
forskningsområden från gemenskapsfinansiering:  

• Forskningsverksamhet som syftar till mänsklig kloning för reproduktionsändamål.  

• Forskningsverksamhet som syftar till förändring av människors arvsmassa och 
som kan leda till att sådana förändringar blir ärftliga.  

• Forskningsverksamhet som syftar till skapandet av mänskliga embryon för 
forskningsändamål eller för produktion av stamceller, inbegripet genom somatisk 
överföring av cellkärnor.  

(2) Verksamhet som är förbjuden i samtliga medlemsstater kommer inte att finansieras. 
Verksamhet som är förbjuden i en medlemsstat kommer inte att finansieras i den. 

(3) Beslutet om sjunde ramprogrammet och bestämmelserna om det etiska ramverket som 
styr gemenskapens finansiering av forskning på stamceller från mänskliga embryon 
innebär inte på något vis en värdebedömning av det regelverk eller etiska ramverk som 
styr sådan forskning i medlemsstaterna.  

(4) I ansökningsomgångarna uppmanar Europeiska kommissionen inte uttryckligen till 
användning av stamceller från mänskliga embryon. Användningen av mänskliga 
stamceller, oavsett om de är vuxna eller embryonala, beror på den bedömning som 
görs av vetenskapsmännen mot bakgrund av de mål de vill uppnå. Den överlägset 
största delen av gemenskapens medel för stamcellsforskning ges till användning av 
stamceller. Det finns ingen anledning att detta skulle komma att ändras i någon större 
utsträckning i sjunde ramprogrammet.  

(5) Alla projekt som innehåller förslag på användning av stamceller från mänskliga 
embryon kommer att granskas vetenskapligt av oberoende vetenskapliga experter som 
kommer att avgöra om det är nödvändigt att använda sådana stamceller för att uppnå 
de vetenskapliga målen.  

(6) De förslag som klarar den granskningen kommer därefter att genomgå en sträng etisk 
kontroll anordnad av Europeiska kommissionen. I den etiska kontrollen beaktas de 
principer som återspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och relevanta internationella konventioner som Europarådets konvention 
om mänskliga rättigheter och biomedicin som undertecknades i Oviedo den 4 april 
1997 och dess tilläggsprotokoll och den universella deklaration om humangenomet 
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och mänskliga rättigheter som antagits av Unesco. Den etiska kontrollen skall också 
tjäna som kontroll av att förslagen respekterar reglerna i de länder där forskningen 
kommer att ske.  

(7) I särskilda fall kan en etisk kontroll komma att ske under ett projekts varaktighet.  

(8) Innan ett projekt, som innehåller förslag på användning av stamceller från mänskliga 
embryon, startas måste godkännande sökas från en relevant nationell eller lokal 
etikkommitté. Alla nationella regler och förfaranden måste följas, till exempel sådana 
som rör föräldrars samtycke, avsaknad av finansiella lockbeten, etc. Kontroller 
kommer att göras av om projektet innehåller hänvisningar till godkännanden och 
kontroller som skall utfärdas respektive utföras av de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där forskningen skall ske.  

(9) Ett förslag som godkänns i den vetenskapliga granskningen, den nationella eller lokala 
etiska granskningen samt den europeiska etiska granskningen kommer att läggas fram 
för godkännande för medlemsstaterna som sammanträder som föreskrivande 
kommitté. Projekt som innebär att stamceller från mänskliga embryon används måste 
godkännas av medlemsstaterna för att få bidrag.  

(10) Europeiska kommissionen kommer att fortsätta arbeta för att den 
gemenskapsfinansierade stamcellsforskningen skall bli åtkomlig för alla forskare, 
vilket gynnar patienter i alla länder.  

(11) Europeiska kommissionen kommer att stödja åtgärder och initiativ som bidrar till att 
forskningen kring stamceller från mänskliga embryon samordnas och rationaliseras på 
ett etiskt sätt. Kommissionen kommer framförallt att stödja ett europeiskt register över 
stamcellslinjer från mänskliga embryon. Att ett sådant register får stöd innebär att man 
kan övervaka befintliga stamceller från mänskliga embryon i Europa och att forskares 
användning av dem kan maximeras. Det kan dessutom bidra till att man undviker 
onödiga avledningar av nya stamcellslinjer. 

(12) Europeiska kommissionen kommer att fortsätta använda den praxis som gäller för 
närvarande och kommer inte att lämna projektförslag till den föreskrivande kommittén 
som innebär forskning som förstör mänskliga embryon, till exempel för att skapa 
stamceller. Att denna forskningsfas inte får stöd, innebär inte att gemenskapsstöd till 
kommande forskningsfaser som inbegriper stamceller från mänskliga embryon 
utesluts. 
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