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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Syftet med detta program är att främja och ekonomiskt stödja kompetensen inom 
europeisk forskning genom ett närmare samarbete mellan forskningscentrum, universitet, 
myndigheter och industrier, inklusive små och medelstora företag. Samarbete och utbyte 
av information och kunskap är en grundförutsättning för att forskningen skall garanteras
den kreativitet, frihet och utveckling som den behöver för att kunna göra upptäckter. Det 
är viktigt att samarbetsprojekten mellan industrier och universitet eller forskningscentrum
inte är alltför profitinriktade. Universiteten måste tillförsäkras rätten att på egen hand 
fastställa sina forskningsprioriteringar. Universitetens autonomi får inte underordnas 
industrins behov.

2. Grundforskningen, som ofta är förbisedd av företagen men en förutsättning för den 
tillämpade forskningen, måste uppmuntras, delvis genom partnerskap med industrier och 
små och medelstora företag. Grundforskningen måste även vara tillgänglig och användbar 
för alla medborgare.

3. Patent kan göra det möjligt att investera i forskning, och immaterialrätten kan bidra till 
forskningens finansiering. Det är dock helt nödvändigt att förhindra monopol i vissa 
branscher, minska antalet övergripande patent och begränsa den period då en upptäckt 
omfattas av ett patent. Det finns också ett behov av att EU på ett internationellt plan åtar
sig att ringa in vad som är patenterbart (levande organismer, DNA och humangenomet). 
Inom farmakologin är det angeläget att patenten och priserna inte står i vägen för en mer 
rättvis tillgång till behandling, och vid allvarliga epidemier bör det vara möjligt att avbryta 
patenten. Sådana beslut har redan fattats för sjukdomar som t.ex. aids, i enlighet med 
WTO-avtalen.

4. Forskning som finansieras inom ramen för det sjunde ramprogrammet och forskning som 
bedrivs vid universitet eller med offentliga medel bör vara tillgänglig och bör medföra att 
kunskap och information sprids och delas. Den europeiska forskningen bör ha som mål att 
öka kunskapen och det gemensamma bästa.

5. När det gäller internationella samarbetsprojekt inom ramen för det sjunde ramprogrammet 
bör mervärdet från utbytet av erfarenheter och ömsesidiga kunskaper och lanseringen och 
genomförandet av gemensamma forskningsprojekt vara de främsta kriterierna till stöd för 
vetenskapligt samarbete.

6. Den nya informations- och kommunikationstekniken (IKT) kan vara ett utomordentligt
redskap för att främja rätten att kommunicera, delta i och få tillgång till information. 
IKT-projekten inom det sjunde ramprogrammet bör bidra till att minska den digitala 
klyftan som beror på att tillgången till den nödvändiga tekniken och kunskapen är olika 
mellan och inom länderna och mellan nord och syd. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 4

(4) Ramprogrammet bör komplettera den 
verksamhet som genomförs i 
medlemsstaterna och de övriga 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för att 
uppnå Lissabonmålen, parallellt med 
framför allt åtgärder som avser 
strukturfonderna, jordbruk, utbildning, 
konkurrenskraft och innovation, industri, 
hälsa, konsumentskydd, sysselsättning, 
energi, transport och miljö.

(4) Ramprogrammet bör komplettera den 
verksamhet som genomförs i 
medlemsstaterna och de övriga 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för att 
uppnå Lissabonmålen, parallellt med 
framför allt åtgärder som avser 
strukturfonderna, jordbruk, utbildning, 
kultur, konkurrenskraft och innovation, 
industri, hälsa, konsumentskydd, 
sysselsättning, energi, transport och miljö.

Ändringsförslag 2
Skäl 8

(8) I enlighet med artikel 170 i fördraget har 
gemenskapen ingått en rad internationella 
överenskommelser på forskningsområdet 
och insatser bör göras för att stärka det 
internationella forskningssamarbetet i syfte 
att ytterligare integrera gemenskapen i den 
globala forskarvärlden. Därför bör detta 
särskilda program vara öppet för länder som 
har slutit avtal on detta och bör också, på 
projektnivå, vara öppet för enheter från 
tredjeländer och internationella 
organisationer för forskningssamarbete, till 
gagnn för alla berörda parter.

(8) I enlighet med artikel 170 i fördraget har 
gemenskapen ingått en rad internationella 
överenskommelser på forskningsområdet 
och insatser bör göras för att stärka det 
internationella forskningssamarbetet i syfte 
att ytterligare integrera gemenskapen i den 
globala forskarvärlden. Därför bör detta 
särskilda program vara öppet för länder som 
har slutit avtal om detta; programmet bör 
också stärka samarbetet med länder som 
inte har slutit sådana avtal och bör, på 
projektnivå, vara öppet för enheter från 
tredjeländer och internationella 
organisationer för forskningssamarbete, till 
gagn för det gemensamma bästa och för

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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alla berörda parter.

Ändringsförslag 3
Skäl 9

(9) All forskningsverksamhet som 
genomförs inom ramen för detta program 
bör vara förenlig med grundläggande etiska 
principer, bl.a. de som återges i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

(9) All forskningsverksamhet som 
genomförs inom ramen för detta program 
bör vara förenlig med grundläggande etiska 
principer, bl.a. de som återges i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, och bör framhäva 
forskningens samhällsvärde och 
humanistiska värde, med respekt för den 
etiska och kulturella mångfalden.

Motivering

Det finns spänningar mellan forskningens imponerande framsteg och samhällets ekonomiska, 
politiska och kulturella struktur. Dessa spänningar, som kan vara både fruktbara och 
destruktiva, är nu större än någonsin. Därför är det viktigt att betänka vad etiken och den 
kulturella mångfalden får för konsekvenser för den akademiska världen.  

Ändringsförslag 4
Skäl 10

(10) Ramprogrammet bör bidra till att 
främja hållbar utveckling. 

(10) Ramprogrammet måste bidra till att 
främja hållbar utveckling. 

Ändringsförslag 5
Skäl 11a (nytt)

(11a) För att förenkla 
ansökningsomgångarna och minska 
kostnaderna för dem bör kommissionen 
upprätta en databas för anmälan av 
deltagare till ansökningsomgångarna.

Motivering

Syftet är att underlätta tillträdet till programmet för europeiska forskningsinstitutioner och 
för dem som är intresserade av att delta i ansökningsomgångarna.
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Ändringsförslag 6
Artikel 7, punkt 3a (ny)

3a. Kommissionen skall se till att 
forskningsresultaten utvärderas och 
rapportera om hur dessa bidrar till ett 
dynamiskt kunskapssamhälle i Europa.

Motivering

Kommissionen måste visa att programmets mål om att skapa ett dynamiskt kunskapssamhälle 
i Europa verkligen uppnåtts.

Ändringsförslag 7
Artikel 8, punkt 5

5. Kommissionen skall regelbundet 
informera kommittén om hur genomförandet 
av det särskilda programmet förlöper i stort 
och i synnerhet tillhandahålla upplysningar 
om hur alla de FoTU-åtgärder som 
finansieras enligt detta program utvecklas.

5. Kommissionen skall regelbundet 
informera kommittén och 
Europaparlamentets ansvariga utskott om 
hur genomförandet av det särskilda 
programmet förlöper i stort och i synnerhet 
tillhandahålla upplysningar om hur alla de 
FoTU-åtgärder som finansieras enligt detta 
program utvecklas.

Motivering

Kommissionen fastställer här bestämmelser om ett kommittéförfarande inom ramen för 
samarbetet med rådet. Det är lämpligt att även informera budgetmyndighetens andra gren om 
programmets genomförande.

Ändringsförslag 8
Artikel 8, punkt 5a (ny)

5a. Kommissionen skall för de behöriga 
organen lägga fram denna rättsakt samt en 
rapport om genomförandet av det särskilda 
programmet för en ny behandling i så god 
tid att förfarandet för att ändra denna 
rättsakt kan vara avslutat i slutet av 2010.
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Motivering

En översyn av rättsakten under dess löptid (halvtidsöversyn) gör det möjligt att med en 
utvärdering och eventuella ändringar ta sig an problem med genomförandet och andra 
omständigheter. På grund av den inkörningsfas som programmet genomgår bör översynen 
infalla ett år efter det att hälften av programmets löptid har förflutit. På så vis möjliggörs en 
tillförlitligare utvärdering.

Ändringsförslag 9
Bilaga I, vetenskapliga och tekniska mål, huvudlinjer för teman och verksamheter, stycke 2

Det allt överskuggande målet är att bidra till 
en hållbar utveckling genom att främja 
spetsforskning på allra högsta nivå.

Forskningen bör framför allt vara inriktad
på att öka kunskapen. Det allt 
överskuggande målet är att bidra till ökad 
kunskap och till en hållbar utveckling 
genom att främja spetsforskning på allra 
högsta nivå. Forskningen är ett mycket 
viktigt redskap när det gäller att uppmuntra 
social integration, aktivt medborgarskap 
och deltagande, ekonomisk tillväxt, 
konkurrenskraft, hälsa och livskvalitet.

Motivering

Forskningen och vetenskapen sätts alltmer i samband med konkurrenskraften och ekonomin 
och med fördelarna för industrin. Den vetenskapliga forskningen bör dock i första hand 
uppfattas som en verksamhet som syftar till att öka kunskapen.

Ändringsförslag 10
Bilaga I, vetenskapliga och tekniska mål, huvudlinjer för teman och verksamheter, 

stycke 2a (nytt)

Vid partnerskap mellan universitet och 
industrier kommer kommissionen att åta 
sig att sprida resultaten från 
grundforskningen och den tillämpade 
forskningen, om dessa är av allmänintresse 
och inriktade på det gemensamma bästa.

Motivering

För att leva upp till åtagandena inom Lissabonagendan bör den europeiska forskningen ha 
som prioriterad målsättning att sprida och demokratisera vetenskapen. I projekt som 
finansieras inom det sjunde ramprogrammet och medför samarbete mellan industrin och 



PE 367.924v03-00 8/13 AD\607167SV.doc

SV

universitet bör det finnas garantier för att det kommer att bedrivas forskning även på 
områden som inte är av någon direkt nytta för industrin. Dessutom bör det garanteras att alla 
medborgare kommer att få tillgång till och möjligheter att utnyttja forskningsresultaten, 
särskilt när dessa resultat bidrar till att förbättra och utveckla samhället.

Ändringsförslag 11
Bilaga I, vetenskapliga och tekniska mål, huvudlinjer för teman och verksamheter, Spridning, 

kunskapsöverföring och bredare engagemang, strecksats 4a (ny)

– Särskilda utbildningsinitiativ som 
organiseras i samarbete med nätverk 
mellan de berörda aktörerna (myndigheter, 
användare, industrin, det civila samhället) 
och har som mål att samla in och 
rapportera om både positiva erfarenheter 
och ”misslyckanden”, som utgör en 
naturlig del av projektgenomförandet och 
ger mycket viktiga lärdomar för framtiden.  

Ändringsförslag 12
Bilaga I, vetenskapliga och tekniska mål, huvudlinjer för teman och verksamheter, 

Internationellt samarbete, stycke 1, inledningen

Åtgärder för internationellt samarbetet 
kommer att stödja en internationell politik 
för vetenskap och teknik med två av 
varandra beroende mål:

Åtgärder för internationellt samarbetet 
kommer att stödja en internationell politik 
för vetenskap och teknik med tre av 
varandra beroende mål:

Ändringsförslag 13
Bilaga I, vetenskapliga och tekniska mål, huvudlinjer för teman och verksamheter, 

Internationellt samarbete, stycke 1, strecksats 1

– Att stödja och främja Europas 
konkurrenskraft via strategiska 
forskningspartnerskap med tredjeländer 
(även högindustrialiserade länder och 
tillväxtekonomier) inom vetenskap och 
teknik, genom att knyta de bästa
vetenskapsmännen från tredjeland till EU:s 
forskningsverksamhet.

– Att stödja och främja allmänna
forskningsprojekt via strategiska 
forskningspartnerskap med tredjeländer 
(även högindustrialiserade länder och 
tillväxtekonomier) inom vetenskap och 
teknik, genom att stödja mobiliteten för
vetenskapsmännen från tredjeland så att det 
blir mer gynnsamt för dem att knytas till 
EU:s forskningsverksamhet och lättare för 
dem att återvända till sina hemländer.
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Motivering

Vi måste uppmuntra det europeiska forskningsväsendet att vara öppet för utländska forskare. 
Därför måste vi skapa bästa tänkbara villkor som gör det möjligt för dem att, efter 
återvändandet till sina hemländer, fortsätta att samarbeta med Europa och använda de 
gemensamma forskningsresultaten på ett bra sätt. I projekt med internationellt samarbete 
mellan länder eller mellan gemensamma forskarlag måste dessutom prioriteringarna beaktas 
på ett rimligt och balanserat sätt. 

Ändringsförslag 14
Bilaga I, vetenskapliga och tekniska mål, huvudlinjer för teman och verksamheter, 

Internationellt samarbete, stycke 1, strecksats 1a (ny)

– Att se till att den allmänna forskningens 
resultat och fördelar är tillgängliga och 
användbara i stor skala.

Ändringsförslag 15
Bilaga I, vetenskapliga och tekniska mål, huvudlinjer för teman och verksamheter, 

Internationellt samarbete, stycke 1, strecksats 2

– Att åtgärda särskilda problem som rör 
tredjeländer eller som är av global art, på 
grundval av ett gemensamt intresse och till 
nytta för alla parter.

– Att åtgärda särskilda problem som rör 
tredjeländer eller som är av global art, och 
öka det globala samarbetet och utbytet av 
kunskap och information.

Ändringsförslag 16
Bilaga I, vetenskapliga och tekniska mål, huvudlinjer för teman och verksamheter, 

Internationellt samarbete, stycke 2

EU kommer i sin politik för internationellt 
vetenskapligt samarbete att lägga tonvikten 
vid och utveckla samarbete för att 
frambringa, dela och utnyttja kunskap. Detta 
skall ske genom jämlika 
forskningspartnerskap som tar hänsyn till 
partnerländernas landsspecifika, regionala 
och socioekonomiska situation och 
kunskapsbas. Tanken är att den här typen av 
partnerskap mellan EU och tredjeländer på 
bilateral, regional och global nivå, skall öka 
EU:s konkurrenskraft och leda till en hållbar 
utveckling i hela världen, grundad på 
gemensamma intressen och till förmån för 
alla parter. EU:s roll som global aktör bör 

EU kommer i sin politik för internationellt 
vetenskapligt samarbete att lägga tonvikten 
vid och utveckla samarbete för att 
frambringa, dela och utnyttja kunskap. Detta 
skall ske genom jämlika 
forskningspartnerskap som tar hänsyn till 
partnerländernas internationella,
landsspecifika, regionala och 
socioekonomiska situation och deras
kunskapsbas och europeiska prioriteringar. 
Tanken är att den här typen av partnerskap 
mellan EU och tredjeländer på bilateral, 
regional och global nivå, skall öka EU:s 
konkurrenskraft och leda till en hållbar 
utveckling i hela världen, grundad på 
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också främjas genom multilaterala 
internationella forskningsprogram. 
Åtgärderna för internationellt samarbete 
kommer att knytas till allmänpolitiska frågor 
som ett led i EU:s strävan att uppfylla sina 
internationella åtaganden och att dela med
sig av Europas värderingar,
konkurrenskraft, socio-ekonomiska 
framgång, miljöskydd och välfärd, inom 
ramen för det gemensamma arbetet för en 
hållbar utveckling för hela världen.

allmänna och gemensamma intressen. EU:s 
roll som global aktör bör också främjas 
genom multilaterala internationella 
forskningsprogram. Åtgärderna för 
internationellt samarbete kommer att knytas 
till allmänpolitiska frågor som ett led i EU:s 
strävan att uppfylla sina internationella 
åtaganden och att dela med sig av 
forskningsresultaten för att främja
konkurrenskraften, de socio-ekonomiska 
framstegen, miljöskyddet och välfärden, 
inom ramen för det gemensamma arbetet för 
en hållbar utveckling för hela världen.

Ändringsförslag 17
Bilaga I, Teman, punkt 1, Tillvägagångssätt, stycke 4a (nytt)

Förebyggande och information på 
folkhälsoområdet bör inte bara vara en 
fråga för enskilda nationella 
folkhälsoministerier, forskningscentrum 
och sjukhus. Det bör även skapas synergier 
med utbildningssektorn för att genomföra 
riktade utbildningsinsatser (kurser,
filmvisningar, broschyrer) som rör
folkhälsa och sjukdomsförebyggande.

Ändringsförslag 18
Bilaga I, Teman, punkt 3, Mål

Förbättra konkurrenskraften för EU:s 
industri och ge Europa möjlighet att 
kontrollera och forma den framtida 
informations- och 
kommunikationstekniken så att efterfrågan 
inom samhället och ekonomin kan 
tillgodoses. Verksamheten kommer att 
stärka Europas vetenskapliga och tekniska 
bas och garantera en ledande ställning inom 
IKT på global nivå, driva och stimulera 
innovationer med hjälp av IKT och 
säkerställa att framstegen inom IKT snabbt 
omsätts i fördelar för Europas medborgare, 
företagsvärld, industri och regeringar.

Förbättra konkurrenskraften för 
informations- och 
kommunikationstekniksektorn (IKT) och ge 
Europa möjlighet att skapa ett öppet och 
integrerat informationssamhälle som 
bygger på respekt för de mänskliga 
rättigheterna, yttrandefriheten och den 
kulturella och språkliga mångfalden, i 
enlighet med anvisningarna från den 
internationella IKT-konferensen i Tunis, 
och som även bidrar till att råda bot på de 
största skillnaderna mellan och inom 
länder när det gäller IKT-utvecklingen. 
Verksamheten kommer att stärka Europas 
vetenskapliga och tekniska bas och garantera 
en ledande ställning inom IKT på global 
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nivå, driva och stimulera innovationer och 
utveckling med hjälp av IKT och säkerställa 
att framstegen inom IKT snabbt omsätts i 
fördelar för Europas medborgare, 
universitet, forskningscentrum, 
företagsvärld, industri och regeringar samt 
för dessa aktörer i de tillväxt- och
utvecklingsländer med vilka det redan finns 
samarbetsprojekt i nätverk (EUMEDIS och 
EUMEDCONTACT för 
Medelhavsområdet, @LIS för Latinamerika 
och ASI@ICT för Asien).

Motivering

Den nya informations- och kommunikationstekniken (IKT) har en allt viktigare roll i dagens 
samhälle. Den påverkar myndighetsutövningen, utbildningen, informationen,
industriutvecklingen, miljön och vardagslivet för miljarder människor. EU måste bidra till att 
skapa ett informationssamhälle där teknik, infrastruktur och tjänster är redskap som står till 
allmänhetens tjänst. Om man vill öppna upp informationssamhället och göra det mer 
integrerat måste man samtidigt utjämna de stora skillnaderna mellan regionerna 
(landsbygdsområden) och samhällsgrupperna (missgynnade grupper) och mellan nord och 
syd.

Ändringsförslag 19
Bilaga I, Teman, punkt 3, Inledning, stycke 1

Informations- och kommunikationstekniken 
(IKT) spelar en unik och erkänd roll när det 
gäller att frambringa innovationer, 
kreativitet och konkurrenskraft inom alla 
industrigrenar och tjänstesektorer. Den är av 
grundläggande betydelse i samband med 
centrala samhälleliga utmaningar och för 
moderniseringen av offentliga tjänster. 
Dessutom stöttar den framstegen på alla 
vetenskapliga och tekniska områden. Europa 
måste därför ha full kontroll över och 
kunna forma den framtida utvecklingen 
inom IKT, samt se till att IKT-baserade 
tjänster och produkter sprids och används till 
största möjliga nytta för medborgarna och 
företagsvärlden.

Informations- och kommunikationstekniken 
(IKT) spelar en unik och erkänd roll när det 
gäller att frambringa innovationer, 
kreativitet och konkurrenskraft inom alla 
industrigrenar och tjänstesektorer. IKT kan 
även ha viktig roll när det gäller att sprida 
know-how, kunskap och forskningsresultat 
och säkerställa tillgång till dessa. Den är av 
grundläggande betydelse i samband med 
centrala samhälleliga utmaningar och för 
moderniseringen av offentliga tjänster. 
Dessutom stöttar den framstegen på alla 
vetenskapliga och tekniska områden och 
bidrar till att förbättra och diversifiera 
tillgången till information och har som mål 
att främja ett aktivt deltagande av 
medborgarna. Europa måste därför
uppmuntra den framtida utvecklingen inom 
IKT, som bör vara inriktad på öppenhet 
och integrering, samt se till att 
IKT-baserade tjänster och produkter sprids 
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och används till största möjliga nytta för 
medborgarna och företagsvärlden.

Ändringsförslag 20
Bilaga I, Teman, punkt 3, Forskning om tillämpningar, strecksats 2

– Till nytta för offentliga förvaltningar: 
utnyttjande av IKT inom ramen för en 
tvärvetenskaplig strategi inom offentliga 
förvaltningar, kombinerat med 
organisatoriska förändringar och ny 
kompetens i syfte att leverera innovativa, 
medborgartillvända tjänster till alla, 
avancerad IKT-baserad forskning och 
lösningar för att förbättra den demokratiska 
processen och de offentliga tjänsternas 
effektivitet och kvalitet, interaktion med och 
mellan förvaltningar och regeringar, samt 
stöd till processer för utarbetande av 
lagstiftning och politik på alla demokratiska 
nivåer.

– Till nytta för offentliga förvaltningar:
utnyttjande av IKT inom ramen för en 
tvärvetenskaplig strategi inom offentliga 
förvaltningar, kombinerat med 
organisatoriska förändringar, 
omstruktureringar och ny kompetens i syfte 
att leverera innovativa, medborgartillvända 
tjänster till alla, avancerad IKT-baserad 
forskning och lösningar för att förbättra den 
demokratiska processen och de offentliga 
tjänsternas effektivitet och kvalitet, 
interaktion med och mellan förvaltningar 
och regeringar, samt stöd till processer för 
utarbetande av lagstiftning och politik på 
alla demokratiska nivåer.

Ändringsförslag 21
Bilaga I, Teman, punkt 3, Forskning om tillämpningar, IKT för innehåll, kreativitet och 

personlig utveckling, strecksats 2a (ny)

– För att skydda, bevara och förstärka 
kulturarvet, inklusive den mänskliga 
livsmiljön: teknik för miljövänlig och 
hållbar förvaltning av människans miljö 
(vilket innefattar byggd miljö, tätorter och 
landskap) samt för skydd, bevarande, bästa 
tänkbara tillvaratagande och integrering av 
kulturarvet (vilket innefattar
miljökonsekvensbedömningar, modeller 
och verktyg för riskutvärderingar,
avancerade och icke förstörande tekniker
för skadediagnoser, nya produkter och 
metoder för restaurerings-, begränsnings-
och anpassningsstrategier för en hållbar 
hantering av både fast och lös kulturell 
egendom).
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