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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 37
Skäl 1a (nytt)

(1a) Offentligt finansierad forskning bör i 
första hand inriktas på allmänhetens behov 
och prioriteringar och kompletteras med 
privat finansierad forskning. GFC:s arbete 
bör samordnas med forskning som bedrivs 
enligt de tematiska prioriteringarna för att 
undvika överlappning och dubblering av 
nationella forskningsprogram.

Or. en

Motivering

Offentliga medel bör där så är lämpligt bidra till att förbättra människors liv, uppfylla 
människors behov och begränsa riskerna de exponeras för samt förbättra ekonomin. Det är 
emellertid viktigt att forskningsinsatserna inte dubbleras. Den forskning som utförs inom 
Gemensamma forskningscentret bör komplettera och tillföra mervärde till den forskning som 
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bedrivs i medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 38
Skäl 3

(3) Inom ramen för sitt uppdrag bör GFC ge 
kundstyrt vetenskapligt och tekniskt stöd till 
EU:s beslutsprocess, garantera stöd till 
genomförande och övervakning av befintliga 
strategier och reagera på nya politiska 
frågor. För att uppfylla sitt uppdrag bedriver 
GFC forskning av hög kvalitet.

(3) Inom ramen för sitt uppdrag bör GFC ge 
kundstyrt vetenskapligt och tekniskt stöd till 
EU:s beslutsprocess, garantera stöd till 
genomförande och övervakning av befintliga 
strategier och reagera på nya politiska 
frågor. För att uppfylla sitt uppdrag bedriver 
GFC forskning av högsta jämförbara 
europeiska kvalitet.

Or. cs

Motivering

Tidigare utvärderingar som gjorts har visat att GFC är ett av de bästa forskningsinstituten av 
sitt slag. Dess resultatnivåer måste behållas och ytterligare höjas i enlighet med 
Lissabonmålen.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 39
Skäl 4a (nytt)

(4a) Gemenskapens finansiering på 
området för stamcellsforskning 
koncentreras på adulta stamceller och 
stamceller från navelsträngsblod, men 
kommer även att göras tillgänglig, i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen, för 
forskning med användning av mänskliga 
embryonala stamceller, där lämpligheten 
avgörs från fall till fall.

Or. en

Motivering

Stem cell research has an enormous potential for increasing knowledge about serious disease 
(Cancer, neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, diabetes, rare diseases, etc.) 
and enabling such knowledge to be applied in developing treatment for serious diseases as 
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well as injuries (fractures, burns, etc.). This potential for treatment does not relate only to 
stem cell transplantation but also to the development of new medicines (pills), which is 
expected to be more immediate. A majority of patients are strongly supporting the investment 
of public funds in this research, and especially in human embryonic stem cell research, in 
order to ensure a broad-based access to the findings of this research. Research on stem cells 
from all origins (adult, foetal, embryonic) is essential because each type of stem cells has 
specific properties; in particular it is scientifically proven that human embryonic stem cell 
properties cannot be met by adult stem cells or umbilical cord blood stem-cells; Comparative 
research between stem cells from all origins is currently considered as key to make the all 
field of stem cell research progressing faster. It can only be done efficiently with a critical 
mass of scientists and resources, which is one of the utmost added values of the European 
research projects, where the best teams in Europe from each of the areas needed to be 
compared can cooperate and exchange their results.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 40
Skäl 4b (nytt)

(4b) Forskning på ”överflödiga” och tidiga 
(dvs. upp till 14 dagar gamla) mänskliga 
embryon (som egentligen skapats för 
infertilitetsbehandling för att öka 
chanserna till framgång vid 
in vitro-befruktning men som inte längre 
behövs för detta ändamål och är avsedda 
att förstöras) får finansieras om 
forskningen är tillåten enligt lag i den eller 
de medlemsstater där den skall utföras, i 
enlighet med de behöriga myndigheternas 
bestämmelser och under deras strikta 
kontroll.

Or. en

Motivering

Research on supernumerary embryos, which the only fate is to be disposed off, is essential to 
promote advances in treatment of infertility, to increase knowledge on causes of congenital 
disease or miscarriage, to develop more effective techniques of contraception and to develop 
methods for detecting genetic abnormalities in embryos prior to implantation. This research, 
provided that it is placed under strict rules (e.g. the informed consent of the parents need to 
be provided) and strict supervision of the competent national authority/ies is crucial at a time 
where more and more infertility is found in the European population, while the ageing 
population is constantly growing up. Because this type research is necessarily very limited 
and confined, it is of utmost importance, on the basis of ethical principles, to gather the 
national efforts and to allow the best teams in Europe to cooperate and exchange their results 
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within European projects in order to maximise the outcome of this research.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 41
Skäl 7

(7) För genomförandet av programmet kan 
det vara lämpligt att delta i internationellt 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer utöver det 
samarbete som omfattas av Avtalet om 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
eller av ett associeringsavtal, särskilt på 
grundval av artikel 170 i fördraget.

(7) För genomförandet av programmet är det
önskvärt att delta i internationellt samarbete 
med tredjeländer och internationella 
organisationer utöver det samarbete som 
omfattas av Avtalet om Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller av ett 
associeringsavtal, särskilt på grundval av 
artikel 170 i fördraget.

Or. cs

Motivering

För att upprätthålla en hög nivå på den europeiska forskningen måste samarbetet med 
tredjeländer och internationella organisationer i framtiden utökas med alla tillgängliga 
medel.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 42
Skäl 10

(10) GFC bör fortsätta att skapa ytterligare 
resurser med hjälp av konkurrensinriktad 
verksamhet. Denna verksamhet omfattar 
bland annat deltagande i ramprogrammets 
indirekta åtgärder, arbete utförd av tredje 
part och, i mindre omfattning, utnyttjande av 
immateriella rättigheter.

(10) GFC bör fortsätta att skapa ytterligare 
resurser med hjälp av konkurrensinriktad 
verksamhet. Denna verksamhet omfattar 
bland annat deltagande i ramprogrammets 
indirekta åtgärder, arbete utförd av tredje 
part (under förutsättning att vissa villkor i 
samband med främst skydd av immateriella 
rättigheter uppfylls) och, i mindre 
omfattning, utnyttjande av immateriella 
rättigheter.

Or. cs

Motivering

Det är önskvärt att skyddet förbättras för resultaten av de kreativa insatser som de europeiska 
forskningsinstituten och forskarna gör. Sådant skydd hjälper inte bara till att öka GFC:s 
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resurser utan det stimulerar också ytterligare forskning och uppmuntrar såväl offentliga som 
privata forskningsinvesteringar.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 43
Skäl 13

(13) Kommissionen bör i vederbörlig 
ordning sörja för en oberoende utvärdering 
av den verksamhet som genomförs inom 
ramen för programmet.

(13) Kommissionen bör i vederbörlig 
ordning sörja för en oberoende utvärdering 
av den verksamhet som genomförs inom 
ramen för programmet, vilket i framtiden 
kommer att leda till ytterligare systematisk 
mätning och utvärdering av både direkta 
och indirekta åtgärder i enlighet med 
ramprogrammet.

Or. cs

Motivering

Under sina insatser för att öka effektiviteten och konkurrenskraften måste Europa härma 
vissa avancerade länder och se till att den europeiska forskningen mäts på ett objektivt och 
systematiskt sätt. GFC och det framtida Europeiska forskningsrådet bör införa ett sådant 
system och samtidigt sträva efter att se till att de finansiella resurserna används effektivt och 
på ett insynsvänligt sätt.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 44
Artikel 4, punkt 3a (ny)

3a. En översyn av vilka forskningsområden 
som skall undantas från detta program 
skall regelbundet genomföras för att beakta 
de vetenskapliga framstegen.

Or. en

Motivering

Vetenskapliga framsteg kan leda till att vissa forskningsområden blir överflödiga.
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Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 45
Bilaga, avsnitt 1, stycke 1

Att ge kundstyrt vetenskapligt och tekniskt 
stöd till EU:s beslutsprocess, garantera stöd 
till genomförande och övervakning av 
befintliga strategier och reagera på nya 
politiska frågor.

Att ge kundstyrt vetenskapligt och tekniskt 
stöd till EU:s beslutsprocess, garantera stöd 
till genomförande och övervakning av 
befintliga strategier (inbegripet lämplig 
konsekvensbedömning av dem) och reagera 
på nya politiska frågor.

Or. cs

Motivering

Mot bakgrund av initiativet för bättre lagstiftning utgör bedömningen av EU-politikens 
konsekvenser en mycket viktig del av utarbetandet av EU-lagstiftningen. Gemensamma 
forskningscentret skulle helt klart bidra till uppnåendet av sådana mål genom att 
tillhandahålla vetenskapligt och tekniskt stöd.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 46
Bilaga, avsnitt 2, stycke 1, strecksats 1

– flexibelt svara mot nya behov och krav 
från EU:s politiska beslutsfattare, 

– flexibelt svara mot nya behov och krav 
från EU:s politiska beslutsfattare, även på 
medlemsstatsnivå,

Or. cs

Motivering

Eftersom medlemsstaternas nationella regeringar direkt deltar i utformandet av EU-politiken 
är det önskvärt att de deltar i hela processen, liksom att de har tillträde till gemensamma 
forskningscentret.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 47
Bilaga, avsnitt 2, stycke 1, strecksats 2

– koncentrera sig på frågor som är viktiga ur 
samhällssynpunkt och som har en 
forskningskomponent och en dominerande 

– koncentrera sig på frågor som är viktiga ur 
samhällssynpunkt och som har en 
forskningskomponent och en dominerande 
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gemenskapsdimension, gemenskapsdimension (eller som är viktiga 
för en väsentlig del av gemenskapen), 

Or. cs

Motivering

Frågor som i huvudsak enbart angår vissa partsintressen och vissa medlemsstater kan ha 
sekundära effekter på hur hela EU fungerar, varför de inte bör uteslutas från detta programs 
räckvidd. Exempelvis skulle områden som fiske och solenergi kunna ingå i programmet.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 48
Bilaga, avsnitt 2, stycke 1, strecksats 5a (ny)

– öka insynen i samband med att det 
fastställer sina forskningsprioriteringar 
genom att offentliggöra kriterierna för 
dessa prioriteringar och informera 
Europaparlamentet och rådet om vad valet 
av forskningsprioriteringar grundar sig på.

Or. en

Motivering

Gemensamma forskningscentret bedriver offentligt finansierad forskning för EU-strategier på 
grundval av de behov som finns inom kommissionens olika generaldirektorat. Därför har 
allmänheten rätt att veta hur och varför gemensamma forskningscentret fastställer 
prioriteringarna för gemenskapens forskning.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 49
Bilaga, avsnitt 2, stycke 3

En viktig aspekt i strategin är spridningen av 
kunskap mellan de olika berörda parterna. 
Verksamheten kommer också att inriktas på 
stöd till genomförande och övervakning av 
lagstiftning och till spridning av de bästa 
lösningarna i EU:s 25 medlemsstater och i 
kandidat- och grannländerna. 

En viktig aspekt i strategin är spridningen av 
kunskap mellan de olika berörda parterna 
och man bör verka för att öka de små och 
medelstora företagens tillgång till 
forskningsresultat. Verksamheten kommer 
också att inriktas på stöd till genomförande 
och övervakning av lagstiftning och till 
spridning av de bästa lösningarna i EU:s 
25 medlemsstater och i kandidat- och 
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grannländerna. 

Or. en

Motivering

De små och medelstora företagen spelar en avgörande roll för tillväxt och innovation i EU
och resultaten av gemenskapsbedriven forskning bör göras mer lättillgänglig för dessa 
företag.

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 50
Bilaga, avsnitt 2, stycke 7

En särskild del av GFC:s resurser avsätts för 
grundforskning för framtagande av ny 
kunskap och kompetens. Resurser investeras 
i grundforskning som ”såddkapital” som kan 
ge avkastning i form av praktiska resultat i 
ett senare skede och som i bästa fall kommer 
att bidra till GFC:s verksamhet på medellång 
till lång sikt.

En särskild del av GFC:s resurser avsätts för 
grundforskning för framtagande av ny 
kunskap och kompetens. Resurser investeras 
i grundforskning som ”såddkapital” som kan 
ge avkastning i form av praktiska resultat i 
ett senare skede och som i bästa fall kommer 
att bidra till GFC:s verksamhet på medellång 
till lång sikt. Sådan grundforskning skall 
bedrivas med tillbörlig hänsyn till de 
arbetsuppgifter som skall utföras inom 
ramen för det särskilda programmet 
”Idéer”.

Or. pl

Motivering

Den ”grundforskning för framtagande av ny kunskap och kompetens” som avses i första 
meningen kan likna den ”spetsforskning” som Europeiska forskningsrådet skall ansvara för. 
Man bör undvika överlappning av enskilda teman, men det vore användbart med samverkan 
mellan olika arbetsuppgifter.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 51
Bilaga, avsnitt 3, punkt 3.1.3, stycke 1, strecksats 3

– att tillhandahålla uppgifter om den 
europeiska energiförsörjningens 
tillförlitlighet.

– att tillhandahålla uppgifter om den 
europeiska energiförsörjningens 
tillförlitlighet och om tillgången på 
förnybara energikällor, samtidigt som man 
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undviker att utföra samma uppgifter som 
andra EU-organ.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att samla in information om EU:s energilager för att bidra till övervakningen 
av tillgång och efterfrågan på energi inom EU. Detta arbete bör komplettera arbetet inom 
övriga EU-organ och andra internationella organ och inte dubblera redan befintliga insatser.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 52
Bilaga, avsnitt 3, punkt 3.1.4, stycke 1

Med hjälp av prognoser och strategier för 
kunskapssamhället kommer GFC att stödja 
utarbetandet av strategier och instrument för 
informationssamhällets teknik och bidra till 
ett konkurrenskraftigt europeiskt 
kunskapssamhälle. De viktigaste punkterna 
är tillväxt, solidaritet, integration och 
hållbarhet. GFC kommer också att bidra till 
genomförandet av de EU-strategier som har 
nära koppling till utvecklingen på området 
för informationssamhällets teknik eller som 
gynnas av denna utveckling. Detta arbete 
omfattar tillämpningar för e-handel, e-
hälsovård, personlig säkerhet, e-lärande, e-
förvaltning och miljön samt fastställande av 
nya utvecklingsmöjligheter för de 
övergripande europeiska strategierna för 
tillväxt, integration och livskvalitet. 

Med hjälp av prognoser och strategier för 
kunskapssamhället kommer GFC att stödja 
utarbetandet av strategier och instrument för 
informationssamhällets teknik och bidra till 
ett konkurrenskraftigt europeiskt 
kunskapssamhälle, med fokus på gratis 
programvara med öppen källkod. De 
viktigaste punkterna är tillväxt, solidaritet, 
integration och hållbarhet. GFC kommer 
också att bidra till genomförandet av de EU-
strategier som har nära koppling till 
utvecklingen på området för 
informationssamhällets teknik eller som 
gynnas av denna utveckling. Detta arbete 
omfattar tillämpningar för e-handel, e-
hälsovård, personlig säkerhet, e-lärande, e-
förvaltning och miljön samt fastställande av 
nya utvecklingsmöjligheter för de 
övergripande europeiska strategierna för 
tillväxt, integration och livskvalitet. GFC 
kommer att verka för att öka 
funktionshindrade personers tillträde till 
kunskapssamhället.

Or. en

Motivering

Gemensamma forskningscentret bör öka alla samhällsmedborgares tillgång till information.
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Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 53
Bilaga, avsnitt 3, punkt 3.1.5, stycke 3, led 1, strecksats 3

– När det gäller djurförsök för framtagande 
av biotekniska läkemedel och för prognos 
av kemikaliers toxicitet: utveckling och
validering av avancerade metoder för att 
förbättra, reducera och ersätta 
djurförsöken med hjälp av cellodling in 
vitro, teknik med hög kapacitet och 
toxikogenomik.

– Utveckling av forskning och innovation 
på området för alternativ till djurförsök 
inom biomedicin, särskilt genom att 
utnyttja potentialen hos teknik där man 
använder mänskliga stamceller, i synnerhet 
mänskliga embryonala stamceller.

Or. en

Motivering

In view of the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals and the 
serious public concern in Europe about animal testing and in order to contribute to the 
Council Directive 86/609/EEC regarding the protection of animals used for experimental and 
other scientific purposes, and in order to precisely reduce the use of non-human primates in 
research (as stated in the Preamble to Council Decision 1999/575/EC on the European 
Convention for the protection of animals used in research), the EU has to continue to develop 
and validate alternatives to animal testing. In particular, very innovative in vitro models 
based on human stem cell technology and especially human embryonic stem cell technology 
have recently been demonstrated to be of utmost interest for toxicological and pharmaceutical 
safety testing as well as drug screening.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 54
Bilaga, avsnitt 3, punkt 3.1.5, stycke 3, led 2

(2) Bioteknik inom sektorerna för jordbruk, 
livsmedel och foder:

(2) Bioteknik inom sektorerna för jordbruk, 
livsmedel och foder:

– Framtidsstudier om nya biotekniska 
tillämpningar inom livsmedelsproduktionen 
(t.ex. mervärdesmat, husdjurskloning och 
odling av molekulärt genmodifierade 
grödor).
– Spårning, identifiering och kvantifiering 
av genetiskt modifierade organismer 
(inklusive validering av 
övervakningsmetoder med hög kapacitet och 
kvalitetssäkringsinstrument för nästa 
generation av genetiskt modifierade 

– Spårning, identifiering och kvantifiering 
av genetiskt modifierade organismer 
(inklusive validering av 
övervakningsmetoder med hög kapacitet och 
kvalitetssäkringsinstrument för nästa 
generation av genetiskt modifierade 
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organismer). organismer).
– Studier om samexistens mellan genetiskt 
modifierade och andra grödor. Studier om 
ekonomiska aspekter av genmodifierade 
grödor.

– Studier om samexistens mellan genetiskt 
modifierade och andra grödor. 

Or. en

Motivering

Gemenskapsfinansieringen av forskning om genmodifierade grödor bör främst gå till att 
undersöka dessa grödors möjliga påverkan på människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 55
Bilaga, avsnitt 3, punkt 3.2.1, stycke 1, strecksats 2

– Miljöfrågor: bedömning av goda 
jordbruks- och miljöförhållandens 
återverkningar samt studie av miljöåtgärder i 
jordbruket och deras effektivitet och följder 
för mark- och vattenförhållanden, biologisk 
mångfald och europeiska landskap. Analys –
med hjälp av indikatorer och rumsliga 
modeller – av kopplingarna mellan 
jordbruksstrategier, landsbygdsutveckling 
och regionala strategier och påverkan på en 
förändrad markanvändning i Europa. Stöd 
till utarbetandet av riktade territoriella 
strategier för genomförande av programmen 
för landsbygdsutveckling. Bedömning av 
klimatförändringens inverkan på jordbruket 
för framtagande av anpassningsåtgärder. 
Bidrag till begränsning av 
växthusgasutsläppen med hjälp av särskilda 
energigrödor och genom energiåtervinning 
från jordbruksavfall.

– Miljöfrågor: bedömning av goda 
jordbruks- och miljöförhållandens 
återverkningar samt studie av miljöåtgärder i 
jordbruket och deras effektivitet och följder 
för mark- och vattenförhållanden, biologisk 
mångfald och europeiska landskap. Analys –
med hjälp av indikatorer och rumsliga 
modeller – av kopplingarna mellan 
jordbruksstrategier, landsbygdsutveckling 
och regionala strategier och påverkan på en 
förändrad markanvändning i Europa. 
Utvärdering av åtgärder för att främja 
jordbruk med begränsad användning av 
kemikalier samt ekologiskt jordbruk och 
markens bördighet. Stöd till utarbetandet av 
riktade territoriella strategier för 
genomförande av programmen för 
landsbygdsutveckling. Bedömning av 
klimatförändringens inverkan på jordbruket 
för framtagande av anpassningsåtgärder. 
Bidrag till begränsning av 
växthusgasutsläppen med hjälp av särskilda 
energigrödor och genom energiåtervinning 
från jordbruksavfall.

Or. en
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Motivering

Nyligen genomförda undersökningar av markens bördighet har visat på en oroväckande 
minskning av markens övergripande bördighet. Detta innebär ett hot mot människans 
förmåga att på lång sikt producera livsmedel. Jorden innehåller allt mindre organiskt 
material och erosionen ökar, eventuellt till följd av högintensiva jordbruksmetoder som 
kanske inte är hållbara på lång sikt.


