
AM\614622DA.doc PE 374.086v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

29.5.2006 PE 374.086v01-00

ÆNDRINGSFORSLAG 19-59

Udkast til betænkning (PE 368.075v01-00)
Angelika Niebler
Særprogrammet "Idéer" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)

Forslag til beslutning (KOM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 19
Betragtning 6

(6) Europa-Kommissionen bør være 
ansvarlig for gennemførelsen af 
særprogrammet og stå som garant for Det 
Europæiske Forskningsråds uafhængighed 
og integritet såvel som for dets effektivitet.

(6) Europa-Kommissionen bør i en 
forsøgsperiode, der senest afsluttes i 2010, 
være ansvarlig for gennemførelsen af 
særprogrammet og stå som garant for Det 
Europæiske Forskningsråds uafhængighed 
og integritet såvel som for dets effektivitet.

Or. fr

Begrundelse

Der bør sikres de bedst mulige betingelser for Det Europæiske Forskningsråd, som
kombinerer effektivitet, handlefrihed og uafhængighed. Dette bør ske i en forsøgsperiode.
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Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 20
Betragtning 17

(17) Kommissionen bør sørge for, at driften 
af Det Europæiske Forskningsråd 
underkastes en uafhængig vurdering. På 
baggrund af denne vurdering og under 
hensyntagen til Det Europæiske 
Forskningsråds erfaringer med sine 
grundprincipper bør det senest i 2010 
overvejes, om rådet bør reorganiseres som
en juridisk uafhængig struktur med hjemmel 
i traktatens artikel 171.

(17) I en forsøgsperiode, der afsluttes 
senest i 2010, bør Kommissionen sørge for, 
at driften af Det Europæiske Forskningsråd 
underkastes en uafhængig vurdering. 
Samtidig bør Kommissionen som led i den 
fælles beslutningsprocedure træffe alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
Forskningsrådet en juridisk uafhængig og 
selvstyrende struktur.

Or. fr

Begrundelse

Der bør sikres de bedst mulige betingelser for Det Europæiske Forskningsråd, som
kombinerer effektivitet, handlefrihed og uafhængighed, idet det sikres, at Forskningsrådet 
bredt repræsenterer forskersamfundet. Dette bør ske i en forsøgsperiode.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 21
Artikel 3, stk. 1

1. Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under særprogrammet, gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper.

1. Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under særprogrammet, gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper. Projekter inden for embryonal 
forskning og embryonal stamcelleforskning 
støttes ikke, da de er forbudt i flere 
medlemsstater af ud fra hensyn til 
menneskerettigheder og 
forfatningsprincipper.

Or. en
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Ændringsforslag af Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Ændringsforslag 22
Artikel 3, stk. 2

2. Til følgende forskningsområder ydes der 
ikke støtte under dette program:

2. Er der tale om etisk følsomme 
forskningsprojekter, skal aktørerne 
indhente tilladelse eller godkendelse fra de 
nationale eller lokale etiske råd, inden de 
indleder projekterne. Desuden skal 
Kommissionen systematisk undersøge 
projekterne og hvert år aflægge rapport til 
Parlamentet og Rådet. I særlige tilfælde 
kan den etiske undersøgelse foretages efter 
at projekterne er indledt.

– forskning i reproduktiv kloning af 
mennesker
– forskning, der sigter mod at ændre 
menneskers arvemasse på en måde, der gør 
ændringerne arvelige
– forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev også fremsat til rammeprogrammet. Dette spørgsmål bør løses i 
forbindelse med rammeprogrammet, men med henblik på sammenhæng fremsættes det også 
til særprogrammerne.

Ændringsforslag af Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, Paul Rübig

Ændringsforslag 23
Artikel 3, stk. 2

2. Til følgende forskningsområder ydes der 
ikke støtte under dette program:

2. Til følgende forskningsområder ydes der 
ikke støtte under dette program:

– forskning i reproduktiv kloning af 
mennesker

– forskning i kloning af humane embryoner

– forskning, der sigter mod at ændre – forskning, der sigter mod at ændre 
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menneskers arvemasse på en måde, der gør 
ændringerne arvelige

menneskers arvemasse på en måde, der gør 
ændringerne arvelige

– forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller.

– forskning, der ødelægger humane 
embryoner, eller som anvender humane 
embryonale stamceller.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev også fremsat til rammeprogrammet. Dette spørgsmål bør løses i 
forbindelse med rammeprogrammet, men med henblik på sammenhæng fremsættes det også 
til særprogrammerne.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 24
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

2a. følgende støttes ikke under dette 
program:
- forskningsprojekter der er forbudt i 
medlemsstaterne ud fra hensyn til 
grundlæggende menneskerettigheder og 
forfatningsprincipper,
- forskningsprojekter der truer 
grundlæggende elementer af den 
menneskelige værdighed,
- metoder til kloning af humane 
embryoner,
- indgreb i den humane kimcellelinje og
- anvendelse og frembringelse af 
embryoner og embryonale stamceller til 
forskningsbrug, da mennesket er et mål i
sig selv, og menneskelegemet ikke bør 
kommercialiseres.
Til forskning i kimærer ydes hverken 
direkte eller indirekte støtte.

Or. en
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Ændringsforslag af Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Christian 
Ehler, Paul Rübig

Ændringsforslag 25
Artikel 3, stk. 3

3. Til følgende forskningsaktiviteter ydes 
der ikke støtte under dette program:

Er en teknologi kontroversiel i etisk 
henseende (f.eks. forskning med 
embryonale stamceller, overflødige 
embryoner fra IVF, spørgsmål vedrørende 
anvendelse af genetiske data, hvor der ikke 
er nogen behandlingsmetoder), prioriterer 
EU forskningsprojekter, der udgør et 
alternativ til disse etisk kontroversielle 
teknologier, f.eks. forskning med voksne 
stamceller og navlestrengsstamceller, 
fertilitetsbehandling uden udvikling af 
overflødige embryoner, genetiske analyser i 
forbindelse med behandling.

– forskning, der er forbudt i alle 
medlemsstater
– forskning, der tænkes udført i en 
medlemsstat, hvor sådan forskning er 
forbudt.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev også fremsat til rammeprogrammet. Dette spørgsmål bør løses i 
forbindelse med rammeprogrammet, men med henblik på sammenhæng fremsættes det også 
til særprogrammerne.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 26
Artikel 3 stk. 3, led 1 a (nyt)

- forskning i embryoner og embryonale 
stamceller, der er forbudt i 
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medlemsstaterne ud fra hensyn til 
grundlæggende menneskerettigheder og 
forfatningsprincipper,

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 27
Artikel 3, stk. 3, led 2

– forskning, der tænkes udført i en 
medlemsstat, hvor sådan forskning er 
forbudt.

– forskningsprojekter, der strider mod 
subsidiaritetsprincippet og elementer af den 
menneskelige værdighed og truer ikke-
kommercialiseringen af menneskelegemet, 
navnlig kvindelegemet.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Ændringsforslag 28
Artikel 3, stk. 3

3. Til følgende forskningsaktiviteter ydes der 
ikke støtte under dette program:

3. Til følgende forskningsaktiviteter ydes der 
ikke støtte under dette program:

– forskning, der er forbudt i alle 
medlemsstater

- forskningsaktiviteter, der sigter mod 
kloning af humane mebryoner,

– forskning, der tænkes udført i en 
medlemsstat, hvor sådan forskning er 
forbudt.

- forskningsaktiviteter, der sigter mod at 
ændre menneskers genetiske arvemasse på 
en måde, der kan gøre ændringerne 
arvelige,
- forskningsaktiviteter, der sigter mod at 
frembringe humane embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, og forskningsaktiviteter, som 
indebærer anvendelse af celler fra sådanne 
embryoner, og
- forskningsprojekter, der direkte eller 
indirekte fører til ødelæggelse af humane 
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embryoner.
I forbindelse med forskning i embryonale 
stamceller, vil erfaringerne fra NIH blive 
anvendt, og finansieringen af forskningen 
vil blive begrænset til embryonale 
stamcellelinjer, der er frembragt inden 
august 2001.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev også fremsat til rammeprogrammet. Dette spørgsmål bør løses i 
forbindelse med rammeprogrammet, men med henblik på sammenhæng fremsættes det også 
til særprogrammerne.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 29
Artikel 4, stk. 1

1. Kommissionen er ansvarlig for 
særprogrammets gennemførelse.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 30
Artikel 4, stk. 3

3. Det Europæiske Forskningsråd består af et 
videnskabeligt råd, der støttes af en specifik 
struktur for gennemførelsen, jf. bilag I. Det 
arbejder i overensstemmelse med 
principperne om videnskabelig topkvalitet, 
uafhængighed, effektivitet og åbenhed.

3. Det Europæiske Forskningsråd består af et 
videnskabeligt råd, der støttes af en specifik 
struktur for gennemførelsen og et 
rådgivende panel, jf. bilag I. Det arbejder i 
overensstemmelse med principperne om 
videnskabelig topkvalitet, uafhængighed, 
effektivitet, åbenhed og ansvar.

Or. en



PE 374.086v01-00 8/23 AM\614622DA.doc

DA

Begrundelse

Oprettelse af et rådgivende panel vil udgøre et værdifuldt bindeled mellem Det Europæiske 
Forskningsråd, de europæiske institutioner, forskningssamfundet og offentligheden.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 31
Artikel 4, stk. 3 a (nyt)

3a. Det Europæiske Forskningsråd skal 
sikre, at særprogrammet gennemføres i 
overensstemmelse med arbejdsprogrammet 
og principperne i artikel 4, stk. 3, samt med 
de metoder og holdninger, der er fastlagt af 
Det Videnskabelige Råd, som defineret i 
artikel 5, stk. 3, litra a og b. 
Forskningsrådet skal sikre, at den fastlagte 
gennemførelsesstruktur strengt, effektivt og 
med den nødvendige fleksibilitet følger 
målsætningskravene i dette særprogram. 

Or. pl

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 32
Artikel 4, stk. 4

4. Kommissionen vil stå som garant for Det 
Europæiske Forskningsråds uafhængighed 
og integritet og sikre, at de opgaver, det får 
overdraget, udføres korrekt.

4. Kommissionen vil stå som garant for Det 
Europæiske Forskningsråds uafhængighed 
og integritet.

Or. pl
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Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 33
Artikel 5, stk. 1

1. Det Videnskabelige Råd sammensættes af 
videnskabsfolk, ingeniører og forskere med 
særlig fremragende renommé, som udpeges 
personligt af Kommissionen og handler uaf-
hængigt af uvedkommende interesser.

1. Det Videnskabelige Råd sammensættes af 
videnskabsfolk, ingeniører og forskere med 
særlig fremragende renommé, som udpeges 
personligt af Det Europæiske 
Forskningsråd og handler uafhængigt af 
uvedkommende interesser.

Or. pl

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 34
Artikel 5, stk. 4 a (nyt)

4a. Medlemmerne af Det Videnskabelige 
Råd vælges for en periode på tre år, med 
mulighed for genvalg højst to gange. Der 
anvendes et rotationssystem ved valget af 
medlemmer, således at en tredjedel af 
medlemmerne skal nyvælges ved hvert valg. 

Or. en

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 35
Artikel 5, stk. 4 a (nyt)

4a. Det Europæiske Forskningsråd 
vedtager et arbejdsprogram for 
gennemførelse af særprogrammet, hvori 
der mere detaljeret fastlægges 
målsætningerne og de videnskabelige og 
teknologiske prioriteringer i bilag I, den 
tilhørende finansiering og en tidsplan for 
gennemførelsen.
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Or. pl

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 36
Artikel 5, stk. 4 b (nyt)

4b. Arbejdsprogrammet skal tage hensyn til 
videnskabens og teknologiens stade i 
Europa og tage højde for udviklinger. Det 
skal ajourføres i nødvendigt omfang. 

Or. pl

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 37
Artikel 5, stk. 3, litra a

a) arbejdsprogrammet til gennemførelse af 
særprogrammet med henblik på vedtagelse 
efter artikel 6, stk. 1;

a) arbejdsprogrammet til gennemførelse af 
særprogrammet med henblik på vedtagelse 
efter artikel 6, stk. 1, principperne for 
evaluering af forslag omfattet af 
finansieringsordningen og kriterierne for 
udvælgelse af projekter. For 
enkeltprojekter anvendes udelukkende 
kriteriet om kvalitet. For så vidt angår 
koordinerings- og støtteaktioner kan 
projektrelaterede kriterier anvendes.

Or. pl

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 38
Artikel 5, stk. 3, litra b

b) metoderne til det peer-review ved b) metoderne til og principperne for det 
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fagfæller og den bedømmelse af indkomne 
forslag, der vil danne grundlag for 
udvælgelsen af, hvilke forslag der skal have 
støtte;

peer-review ved fagfæller og den 
bedømmelse af indkomne forslag, der vil 
danne grundlag for udvælgelsen af, hvilke 
forslag der skal have støtte;

Or. pl

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 39
Artikel 5, stk. 4 a (nyt)

4a. Kommissionen udpeger medlemmerne 
af Det Videnskabelige Råd, efter at disse er 
udvalgt i en uafhængig og transparent 
procedure.
Medlemmerne udpeges for en periode på 

højst fire år og kan kun genudpeges for
yderligere én periode.

Or. fr

Begrundelse

Medlemmerne af Det Videnskabelige Råd skal udpeges i overensstemmelse med principperne 
om uafhængighed og transparens.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 40
Artikel 6, stk. 1

1. Kommissionen vedtager et 
arbejdsprogram til gennemførelse af 
særprogrammet med en mere detaljeret 
redegørelse for målene og de 
videnskabelige og teknologiske 
prioriteringer, der er fastsat i bilag I, den 
tilhørende finansiering og tidsplanen for 
gennemførelsen.

udgår
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Or. pl

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 41
Artikel 6, stk. 2

2. Arbejdsprogrammet udarbejdes under 
hensyntagen til det videnskabelige og 
teknologiske stade i Europa og med udblik 
mod fremtidige udviklinger. Det ajourføres 
efter behov.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 42
Artikel 6, stk. 3

3. I arbejdsprogrammet specificeres det 
nærmere, hvilke kriterier der vil blive 
anlagt ved bedømmelsen af forslag under 
finansieringsordningerne og ved 
udvælgelsen af projekter. For 
enkeltprojekter anvendes udelukkende 
kriteriet om fremragende kvalitet. Når der 
er tale om samordnings- og 
støtteforanstaltninger, kan 
projektrelaterede kriterier komme på tale.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 43
Artikel 6, stk. 4

4. Kommissionen sikrer, at særprogrammet 
gennemføres i overensstemmelse med 
arbejdsprogrammet og principperne i 
artikel 4, stk. 3, samt de metoder og 
indstillinger, der er fastlagt af Det 

udgår
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Videnskabelige Råd, jf. artikel 5, stk. 3, 
litra a og b. Kommissionen sikrer, at den 
særlige struktur for gennemførelsen 
strengt, effektivt og med den nødvendige 
smidighed følger målene og kravene i dette 
særprogram, og det alene.

Or. pl

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 44
Artikel 8

Artikel 8
1. Kommissionen bistås af et udvalg.

udgår

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes rådgivningsproceduren i artikel 3 
i afgørelse 1999/468/EF i 
overensstemmelse med samme afgørelses 
artikel 7, stk. 3.
3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes forvaltningsproceduren i artikel 4 
i afgørelse 1999/468/EF i 
overensstemmelse med samme afgørelses 
artikel 7, stk. 3.
4. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes forskriftsproceduren i artikel 5 og 
7 i afgørelse 1999/468/EF.
5. Det tidsrum, der er omhandlet i artikel 4, 
stk. 3, og artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF, fastsættes til to måneder.
6. Kommissionen orienterer regelmæssigt 
udvalget om, hvordan det går med 
gennemførelsen af særprogrammet som 
helhed.

Or. pl
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 45
Bilag I, underpunkt "Aktiviteter", afsnit 1 a (nyt)

Der tilskyndes til tværfaglighed, i første 
instans via fælles faciliteter, der kan 
anvendes i forbindelse med teknologiske og 
videnskabelige temaer, der vedrører mere 
end ét tema. Tværfaglighed vil løse de 
vanskeligheder, der skyldes problemernes 
kompleksitet, også inden for prioriterede 
temaer, hvor et enkelt fag i de fleste tilfælde 
ikke kan skabe de relevante videnskabelige 
fremskridt, hvilket hindrer, at resultaterne 
kan omsættes i sociale, miljømæssige eller 
økonomiske fremskridt.

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Unions rådgivende instans påpeger i sit dokument "Interdisciplinarity in 
research" (EURAB 04.009, april 2004), at tværfaglighed er nødvendig, hvis Europa fortsat 
skal være førende inden for videnskabelig og teknologisk forskning. Tværfaglig forskning er 
et nødvendigt element for fremskridt inden for den videnskabelige forskning, og det anbefales, 
at man øger den europæiske forsknings tværfaglige karakter.

I det syvende rammeprogram kan man ikke forbigå disse bekymringer, der i dag deles af 
videnskabelige og teknologiske kredse, og der er behov for særforanstaltninger for at styrke 
tværfagligheden i programmer og projekter.

Dette ændringsforslag erstatter AM 1065 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek om det 
syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 46
Bilag I, underpunkt "Gennemførelse af programmet"

Med henblik på gennemførelsen af 
programmet vil Kommissionen ved 
programmets begyndelse oprette de to 
centrale strukturelle komponenter i Det 
Europæiske Forskningsråd: et uafhængigt 
videnskabeligt råd og en specifik struktur for 

Med henblik på gennemførelsen af 
programmet vil Kommissionen ved 
programmets begyndelse oprette Det 
Europæiske Forskningsråd, der udpeger et 
uafhængigt videnskabeligt råd og en specifik 
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gennemførelsen. struktur for gennemførelsen.

Or. pl

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 47
Bilag I, underpunkt "Det videnskabelige råd", afsnit 1

Det videnskabelige råd sammensættes af 
personligt udpegede repræsentanter for det 
europæiske forskersamfund på højeste plan, 
som handler uafhængigt af uvedkommende 
interesser. Medlemmerne vil blive udnævnt 
af Kommissionen efter en uafhængig 
udpegningsprocedure.

Det videnskabelige råd sammensættes af 
personligt udpegede repræsentanter for det 
europæiske forskersamfund på højeste plan, 
som handler uafhængigt af uvedkommende 
interesser. Medlemmerne vil blive udnævnt 
af Det Europæiske Forskningsråd efter en 
uafhængig udpegningsprocedure.

Or. pl

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 48
Bilag I, underpunkt "Det videnskabelige råd", afsnit 1

Det videnskabelige råd sammensættes af 
personligt udpegede repræsentanter for det 
europæiske forskersamfund på højeste plan, 
som handler uafhængigt af uvedkommende 
interesser. Medlemmerne vil blive udnævnt 
af Kommissionen efter en uafhængig 
udpegningsprocedure.

Det videnskabelige råd sammensættes af 
personligt udpegede repræsentanter for det 
europæiske forskersamfund på højeste plan, 
som handler uafhængigt af uvedkommende 
interesser. 

Medlemmerne vil blive udvalgt af 
forskersamfundet på grundlag af generelle 
kriterier som kvalitet, tværfaglighed,
potentielt bidrag og uafhængighed, der 
fastlægges af EU's lovgivende instanser i 
den fælles beslutningsprocedure, og de 
udnævnes af Kommissionen.

Medlemmerne af Det Videnskabelige Råd 
skal være fuldt ud anerkendte af deres 
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fagfæller og helt fri for interessekonflikter.
Det Videnskabelige Råds og medlemmernes 
ansvar skal baseres på en adfærdskodeks. 
Det Videnskabelige Råds medlemmer 
udnævnes for en periode på højst fire år, og 
de kan kun genudnævnes for yderligere én 
periode. Hvert andet år udskiftes halvdelen 
af Det Videnskabelige Råds medlemmer; 
halvdelen af de afgående medlemmer kan 
genudnævnes for at sikre kontinuitet i 
rådets arbejde.
Det Videnskabelige Råd skal navnlig være 
fuldt ansvarligt for afgørelser, der skal 
træffes om, hvilken type forskning der skal 
finansieres, og skal garantere aktiviteternes 
videnskabelige kvalitet. Det vil bl.a. have til 
opgave at udarbejde det årlige 
arbejdsprogram, organisere proceduren for 
peer review samt at overvåge og 
gennemføre kvalitetskontrol af 
programgennemførelsen ud fra et 
videnskabeligt synspunkt.

Or. fr

Begrundelse

Medlemmerne af Det Videnskabelige Råd må overholde en adfærdskodeks, der garanterer 
deres uafhængighed. Udskiftning af medlemmer via rotation sikrer kontinuitet i arbejdet.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 49
Bilag I, underpunkt "Den specifikke gennemførelsesstruktur"

Den specifikke gennemførelsesstruktur får 
ansvaret for alle aspekter af den 
administrative iværksættelse og 
gennemførelse af programmet, således om 
fastlagt i det årlige arbejdsprogram. Den 
skal navnlig gennemføre 
evalueringsprocedurerne samt peer review-
og udvælgelsesprocessen efter de 
principper, som det videnskabelige råd 

Det Videnskabelige Råd vil blive bistået af 
midlertidigt videnskabeligt personale, der 
er udpeget af rådets medlemmer efter en 
transparent og offentlig procedure.



AM\614622DA.doc 17/23 PE 374.086v01-00

DA

fastlægger, og varetage den økonomiske og 
videnskabelige forvaltning af støtten.

Forvaltningen af Det Videnskabelige Råd 
foretages af personale, som enten er ansat 
til dette formål, eller stilles til rådighed af 
EU-institutionerne, og som kun skal dække 
de reelle administrative behov for at sikre 
den stabilitet og kontinuitet, der er 
nødvendig for en effektiv administration.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at Det Videnskabelige Råd udvælger sit eget personale i en procedure, der 
er transparent og offentlig.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 50
Bilag I, underpunkt "Den specifikke gennemførelsesstruktur", afsnit 1 a (nyt)

Den specifikke gennemførelsesstruktur 
rapporterer regelmæssigt til Det 
Videnskabelige Råd.

Or. fr

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 51
Bilag I, underpunkt "Rådgivende panel" (nyt) (efter underpunkt "Den specifikke 

gennemførelsesstruktur")

Rådgivende panel
Det rådgivende panel skal bestå af 
medlemmer af det europæiske 
forskersamfund, navnlig personer, der har 
bidraget til arbejdet i Forskningsrådets 
udvælgelsesudvalg, et begrænset antal 
repræsentanter fra Kommissionen, Rådet 
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og Europa-Parlamentet og en repræsentant 
for kvinders interesser inden for videnskab 
og forskning. Det rådgivende panel støtter 
Det Videnskabelige Råds arbejde og 
fremmer Det Europæiske Forskningsråds 
interesser i offentligheden. Det mødes med 
Det Videnskabelige Råd mindst én gang 
årligt for at blive informeret om 
Forskningsrådets arbejde.

Or. en

Begrundelse

Oprettelse af Det rådgivende panel bestående af medlemmer af det europæiske 
forskersamfund, navnlig personer, der har bidraget til arbejdet i Forskningsrådets 
udvælgelsesudvalg, et begrænset antal repræsentanter fra Kommissionen, Rådet og Europa-
Parlamentet er nødvendig for at sikre overensstemmelse med de principper, der styrer 
Forskningsrådets aktiviteter. Det vil være et værdifuldt bindeled mellem Forskningsrådet, de 
europæiske institutioner, forskersamfundet og offentligheden.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 52
Bilag I, underpunkt "Europa-Kommissionens rolle"

Europa-Kommissionen vil stå som garant for 
det europæiske forskningsråds fulde 
uafhængighed og integritet. Kommissionens 
opgaver i forbindelse med gennemførelsen
af programmet vil bestå i at sikre, at 
programmet gennemføres i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
mål, der er anført ovenfor, og med kravene 
om videnskabelig topkvalitet, således som 
fastsat uafhængigt af det videnskabelige 
råd. Kommissionen skal navnlig:

Europa-Kommissionen vil stå som garant for 
det europæiske forskningsråds fulde 
uafhængighed og integritet. Kommissionens 
opgaver vil bestå i at overvåge 
Forskningsrådets aktiviteter udelukkende 
med hensyn til, om Unionens lovgivning og 
standarder overholdes. Finder den, at 
arbejdsprogrammet ikke er i 
overensstemmelse med Fællesskabets 
bestemmelser, skal den offentligt angive 
årsagerne til denne manglende 
overensstemmelse.

• sørge for at etablere en specifik 
gennemførelsesstruktur og uddelegere 
opgaver og ansvarsområder til denne;

• vedtage arbejdsprogrammet og 
indstillingerne vedrørende 
gennemførelsesmetoder, som fastlagt af det 

Kommissionen forelægger hvert år en 
rapport om Det Europæiske 
Forskningsråds arbejde for Rådet og 
Parlamentet.
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videnskabelige råd;

• sikre, at udvælgelsen af forslag og 
finansieringen af projekter sker udelukkende 
på grundlag af den prioritering, der er 
resultat af peer review-processen; enhver 
ændring i den prioriteringsrækkefølge, der er 
resultatet af peer review-processen, skal 
godkendes specifikt af det videnskabelige 
råd;

• jævnligt underrette programudvalget om 
gennemførelsen af programmet;

• hvert år forelægge en rapport om Det 
Europæiske Forskningsråds arbejde for 
Rådet og Parlamentet.

Or. pl

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 53
Bilag I, underpunkt "Europa-Kommissionens rolle", punkttegn 5 a (nyt)

• Udnævne den specifikke 
gennemførelsesstrukturs direktør og 
ledende personale efter fælles 
overenskomst med Det Videnskabelige Råd. 

Or. fr

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 54
Bilag I, overskrift "Etiske aspekter", afsnit 1

Under gennemførelsen af særprogrammet og 
i den forskning, der drives i den forbindelse, 
skal grundlæggende etiske principper 
overholdes. Der er bl.a. tale om de 
principper, der ligger til grund for Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, såsom 
beskyttelse af menneskelig værdighed, 

Under gennemførelsen af særprogrammet og 
i den forskning, der drives i den forbindelse, 
skal grundlæggende etiske principper 
overholdes. Der er bl.a. tale om de 
principper, der ligger til grund for Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, såsom 
beskyttelse af menneskelig værdighed, 



PE 374.086v01-00 20/23 AM\614622DA.doc

DA

menneskeliv, personoplysninger og 
privatlivets fred samt dyre-og 
miljøbeskyttelse i overensstemmelse med 
EF-retten og de relevante internationale 
konventioner, retningslinjer og 
adfærdskodekser som f.eks. Helsingfors-
erklæringen, Europarådets konvention om 
menneskerettigheder og biomedicin 
undertegnet i Oviedo den 4. april 1997 og 
dens tillægsprotokoller, FN's konvention om 
børns rettigheder, den universelle erklæring 
om det menneskelige genom og 
menneskerettighederne, som UNESCO har 
vedtaget, FN-konventionen om forbud mod 
biologiske våben (BTWC), den 
internationale traktat om plantegenetiske 
ressourcer for fødevarer og jordbrug samt de 
relevante resolutioner fra 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

menneskeliv, personoplysninger og 
privatlivets fred samt dyre-og 
miljøbeskyttelse i overensstemmelse med 
EF-retten og de relevante internationale 
konventioner, retningslinjer og 
adfærdskodekser som f.eks. Helsingfors-
erklæringen, Europarådets konvention om 
menneskerettigheder og biomedicin 
undertegnet i Oviedo den 4. april 1997 og 
dens tillægsprotokoller, FN's konvention om 
børns rettigheder, den universelle erklæring 
om det menneskelige genom og 
menneskerettighederne, som UNESCO har 
vedtaget, FN-konventionen om forbud mod 
biologiske våben (BTWC), den 
internationale traktat om plantegenetiske 
ressourcer for fødevarer og jordbrug samt de 
relevante resolutioner fra 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO), 
Europa-Parlamentets beslutning af 10. 
marts 2005 om handel med humane 
ægceller1 og af 26. oktober 2005 om 
patenter på bioteknologiske opfindelser2 

samt gældende love og bestemmelser i de 
lande, hvor de pågældende 
forskningsprojekter gennemføres.
________________ 
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0074.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 55
Bilag I, overskrift "Etiske aspekter", afsnit 2

Der vil desuden blive taget hensyn til 
udtalelser fra Gruppen af Rådgivere 
vedrørende Etik inden for Bioteknologi 
(1991-1997) og fra Den Europæiske 
Gruppe vedrørende Etik inden for 
Naturvidenskab og Ny Teknologi (1998 og 
fremefter).

udgår

Or. en
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Ændringsforslag af Angelika Niebler, Jan Christian Ehler og Herbert Reul

Ændringsforslag 56
Bilag I, overskrift "Etiske aspekter", afsnit 2

Der vil desuden blive taget hensyn til 
udtalelser fra Gruppen af Rådgivere 
vedrørende Etik inden for Bioteknologi 
(1991-1997) og fra Den Europæiske 
Gruppe vedrørende Etik inden for 
Naturvidenskab og Ny Teknologi (1998 og 
fremefter).

udgår

Or. en

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede formulering er for upræcis på ét punkt, der må navnlig 
inkluderes en pligt til at aflægge rapport til Parlamentet.

Ændringsforslag af Angelika Niebler, Jan Christian Ehler og Herbert Reul

Ændringsforslag 57
Bilag I, overskrift "Etiske aspekter", afsnit 3

I overensstemmelse med nærhedsprincippet 
og de forskellige holdninger, der gør sig 
gældende i Europa, skal deltagerne i 
forskningsprojekter overholde gældende 
love og etiske regler i de lande, hvor 
forskningen udføres. Det er under alle 
omstændigheder de nationale regler, der 
gælder, og ingen forskning, som er forbudt 
i en given medlemsstat eller et andet land, 
vil få støtte fra fællesskabsmidler til 
udførelse i den medlemsstat eller det land.

I overensstemmelse med nærhedsprincippet 
og de forskellige holdninger, der gør sig 
gældende i Europa, skal deltagerne i 
forskningsprojekter overholde gældende 
love og etiske regler i de lande, hvor 
forskningen udføres. 

Or. en
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Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede formulering er for upræcis på ét punkt, der må navnlig 
inkluderes en pligt til at aflægge rapport til Parlamentet.

Ændringsforslag af Angelika Niebler, Jan Christian Ehler og Herbert Reul

Ændringsforslag 58
Bilag I, overskrift "Etiske aspekter", afsnit 4

Hvor det er relevant, skal de, der
gennemfører forskningsprojekter, ansøge de 
relevante nationale eller lokale etiske råd om 
godkendelse, inden de påbegynder FTU-
aktiviteterne. Kommissionen vil endvidere 
foretage en systematisk etisk gennemgang af 
forslag, der vedrører følsomme spørgsmål, 
eller hvis etiske aspekter ikke er 
fyldestgørende dækket. I særlige tilfælde 
kan en etisk gennemgang foretages, mens et 
projekt er i gang.

Personer, der gennemfører eller deltager i
forskningsprojekter, der vedrører etisk 
følsomme spørgsmål, som DNA-analyse på 
mennesker, forskning på personer, der ikke 
er i stand til at give informeret samtykke, 
forskning, der medfører, at hvirveldyr 
udsættes for lidelser osv., skal ansøge de 
relevante nationale eller lokale etiske råd om 
godkendelse, inden de påbegynder FTU-
aktiviteterne. Kommissionen vil endvidere 
foretage en systematisk etisk gennemgang. I 
særlige tilfælde kan en etisk gennemgang 
foretages, mens et projekt er i gang.

Or. en

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede formulering er for upræcis på ét punkt, der må navnlig 
inkluderes en pligt til at aflægge rapport til Parlamentet.

Ændringsforslag af Angelika Niebler, Jan Christian Ehler og Herbert Reul

Ændringsforslag 59
Bilag I, overskrift "Etiske aspekter", afsnit 5

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i 
denne beslutning vil der ikke blive ydet 
støtte til forskning, der er forbudt i samtlige 
medlemsstater.

Kommissionen informerer årligt 
Parlamentet og Rådet om sine aktiviteter på 
dette område. Desuden giver 
Kommissionen oplysninger til Parlamentet 
og Rådet, når det anmodes herom.

Or. en
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Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede formulering er for upræcis på ét punkt, der må navnlig 
inkluderes en pligt til at aflægge rapport til Parlamentet.


