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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 19
Skäl 6

(6) Europeiska kommissionen bör ansvara 
för genomförandet av det särskilda 
programmet och garantera Europeiska 
forskningsrådets självständighet, integritet 
och effektivitet.

(6) Europeiska kommissionen bör under en
försöksperiod som avslutas senast 2010
ansvara för genomförandet av det särskilda 
programmet och garantera Europeiska 
forskningsrådets självständighet, integritet 
och effektivitet.

Or. fr

Motivering

Man bör finna den bästa möjliga verksamhetsmodellen för Europeiska forskningsrådet, som 
förenar effektivitet, självständighet och oberoende. Detta bör ske under en försöksperiod.
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Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 20
Skäl 17

(17) Kommissionen skall se till att det görs 
en oberoende utvärdering av hur Europeiska 
forskningsrådet fungerar. Mot bakgrund av 
den utvärderingen och med hänsyn till 
Europeiska forskningsrådets erfarenheter i 
fråga om dess grundläggande principer bör 
man senast 2010 överväga möjligheten att 
göra Europeiska forskningsrådet till en 
rättsligt oberoende struktur som kan grunda 
sig på artikel 171 i fördraget.

(17) Under en försöksperiod som avslutas
senast 2010 bör kommissionen se till att det 
görs en oberoende utvärdering av hur 
Europeiska forskningsrådet fungerar. 
Samtidigt bör kommissionen, inom ramen 
för medbeslutandeförfarandet, vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att göra 
Europeiska forskningsrådet till en rättsligt 
oberoende och självständig struktur.

Or. fr

Motivering

Man bör finna den bästa möjliga verksamhetsmodellen för Europeiska forskningsrådet, som 
förenar effektivitet, självständighet och oberoende och garanterar att Europeiska 
forskningsrådet är representativt för forskarsamhället. Detta bör ske under en försöksperiod.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 21
Artikel 3, punkt 1

1. All forskningsverksamhet som genomförs 
inom det särskilda programmet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer.

1. All forskningsverksamhet som genomförs 
inom det särskilda programmet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer.
Projekt som rör forskning på embryon och 
embryonala stamcellcer skall inte
finansieras eftersom sådan forskning är 
förbjuden i flera medlemsstater av hänsyn 
till grundläggande mänskliga rättigheter 
och konstitutionella principer.

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Herbert Reul och Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 22
Artikel 3, punkt 2
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2. Följande forskningsområden får inte 
finansieras inom ramen för programmet:

2. I fråga om etiskt känsliga 
forskningsprojekt skall deltagarna inhämta 
godkännande eller tillstånd från nationella 
eller lokala etiska kommittéer innan de 
inleder projektet. Vidare skall 
kommissionen systematiskt granska 
projektet och årligen rapportera till 
parlamentet och rådet. Under särskilda 
omständigheter får den etiska 
granskningen göras efter det att projektet 
har inletts.

– 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 enbart 
för forskningsändamål eller för produktion 
av stamceller, inbegripet genom somatisk 
överföring av cellkärnor.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ingavs med samma ordalydelse i samband med ramprogrammet. 
Denna fråga bör lösas inom ramprogrammet men för enhetlighetens skull inges 
ändringsförslaget också i samband med de särskilda programmen. 

Ändringsförslag från Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli och Paul 
Rübig

Ändringsförslag 23
Artikel 3, punkt 2

2. Följande forskningsområden får inte 
finansieras inom ramen för programmet:

2. Följande forskningsområden får inte 
finansieras inom ramen för programmet:

– Forskningsverksamhet som syftar till 
mänsklig kloning för 
reproduktionsändamål.

– Forskningsverksamhet som syftar till 
kloning av mänskliga embryon.

– Forskningsverksamhet som syftar till 
förändring av människors arvsmassa och 

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

som kan leda till att sådana förändringar blir 
ärftliga.

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

– Forskningsverksamhet som innebär att 
mänskliga embryon förstörs eller att 
mänskliga embryonala stamceller används.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ingavs med samma ordalydelse i samband med ramprogrammet. 
Denna fråga bör lösas inom ramprogrammet men för enhetlighetens skull inges 
ändringsförslaget också i samband med de särskilda programmen.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 24
Artikel 3, punkt 2a (ny)

2a. Följande omfattas inte av finansiering 
inom detta program:
– Forskningsprojekt som är förbjudna i 
medlemsstater av hänsyn till 
grundläggande mänskliga rättigheter och
konstitutionella principer.
– Forskningsprojekt som hotar 
grundläggande värderingar kopplade till 
människors värdighet.
– Metoder för kloning av mänskliga 
embryon.
– Ingrepp i mänskliga könsceller.
– Användning och framställning av 
embryon och embryonala stamceller för 
forskningsändamål, eftersom människan är 
ett ändamål i sig själv och 
människokroppen inte bör 
kommersialiseras.
Forskning på chimärer kommer varken 
direkt eller indirekt att finansieras.

Or. en
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Ändringsförslag från Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Jan 
Christian Ehler och Paul Rübig

Ändringsförslag 25
Artikel 3, punkt 3

3. Följande slag av forskning får inte 
finansieras inom ramen för programmet:

3. Om en teknik är kontroversiell ur etisk 
synvinkel (exempelvis forskning som 
innebär användning av embryonala 
stamceller eller överflödiga embryon från 
provrörsbefruktning eller frågor om 
användning av genetiska uppgifter där 
behandlingsformer saknas) skall EU
prioritera forskningsprojekt som utgör 
alternativ till denna etiskt kontroversiella 
teknik, exempelvis forskning med adulta
stamceller och stamceller från 
navelsträngsblod, behandling av 
fertilitetsproblem utan framställning av 
överflödiga embryon samt gentester i 
samband med behandling.

– Forskningsverksamhet som är förbjuden 
i samtliga medlemsstater.
– Forskning i en medlemsstat där 
forskningen i fråga är förbjuden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ingavs med samma ordalydelse i samband med ramprogrammet. 
Denna fråga bör lösas inom ramprogrammet men för enhetlighetens skull inges 
ändringsförslaget också i samband med de särskilda programmen.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 26
Artikel 3, punkt 3, strecksats 1a (ny)

– Forskning på embryon och embryonala 
stamceller som är förbjuden i flera 
medlemsstater av grundläggande hänsyn 
till mänskliga rättigheter och
konstitutionella principer.
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Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 27
Artikel 3, punkt 3, strecksats 2

- Forskning i en medlemsstat där 
forskningen i fråga är förbjuden.

– Forskningsprojekt som äventyrar 
subsidiaritetsprincipen och värderingar 
kopplade till människors värdighet och
hotar icke-kommersialiseringen av 
människokroppen, i synnerhet 
kvinnokroppen.

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Herbert Reul och Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 28
Artikel 3, punkt 3

3. Följande slag av forskning får inte 
finansieras inom ramen för programmet:

3. Följande forskningsområden får inte 
finansieras inom ramen för programmet:

– Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater.

– Forskningsverksamhet som syftar till 
kloning av mänskliga embryon.

– Forskning i en medlemsstat där 
forskningen i fråga är förbjuden.

– 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 enbart 
för forskningsändamål eller för produktion 
av stamceller samt forskningsverksamhet 
som innebär att celler från sådana embryon
används.
– Forskningsprojekt som direkt eller 
indirekt leder till att mänskliga embryon 
förstörs.
Inom området forskning på embryonala 
stamceller skall de nationella 
hälsovårdsinrättningarnas erfarenhet 
utnyttjas och forskningsfinansieringen 
skall begränsas till embryonala 
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stamcellslinjer som har skapats före 
augusti 2001.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ingavs med samma ordalydelse i samband med ramprogrammet. 
Denna fråga bör lösas inom ramprogrammet men för enhetlighetens skull inges 
ändringsförslaget också i samband med de särskilda programmen.

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 29
Artikel 4, punkt 1

1. Kommissionen skall ansvara för 
genomförandet av det särskilda 
programmet.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 30
Artikel 4, punkt 3

3. Europeiska forskningsrådet skall bestå av 
ett oberoende vetenskapligt råd med en 
särskild genomförandestruktur i enlighet 
med bilaga I. Rådet kommer att följa 
principerna om vetenskaplig kvalitet, 
självständighet, effektivitet och insyn.

3. Europeiska forskningsrådet skall bestå av 
ett oberoende vetenskapligt råd med en 
särskild genomförandestruktur och en
rådgivande panel i enlighet med bilaga I. 
Rådet kommer att följa principerna om 
vetenskaplig kvalitet, självständighet, 
effektivitet, insyn och ansvarsskyldighet.

Or. en

Motivering

Skapandet av en rådgivande panel skulle vara en värdefull förbindelselänk mellan
Europeiska forskningsrådet, de europeiska institutionerna, forskarsamhället och allmänheten.
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Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 31
Artikel 4, punkt 3a (ny)

3a. Europeiska forskningsrådet skall se till 
att det särskilda programmet genomförs i 
enlighet med arbetsprogrammet och 
principerna i artikel 4.3 samt Vetenskapliga 
rådets metoder och ståndpunkter enligt 
artikel 5.3 a och b. Europeiska 
forskningsrådet skall se till att 
genomförandestrukturen exakt, effektivt 
och med nödvändig flexibilitet följer mål 
och krav i detta särskilda program.

Or. pl

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 32
Artikel 4, punkt 4

4. Kommissionen skall stå som garant för 
Europeiska forskningsrådets självständighet 
och integritet och se till att rådets uppgifter 
utförs korrekt.

4. Kommissionen skall stå som garant för 
Europeiska forskningsrådets självständighet 
och integritet.

Or. pl

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 33
Artikel 5, punkt 1

1. Vetenskapliga rådet skall bestå av 
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare med 
högsta renommé; ledamöterna skall utses av 
kommissionen och agera som individer, 
oberoende av andra intressen.

1. Vetenskapliga rådet skall bestå av 
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare med 
högsta renommé; ledamöterna skall utses av 
Europeiska forskningsrådet och agera som 
individer, oberoende av andra intressen.

Or. pl
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Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 34
Artikel 5, punkt 4a (ny)

4a. Mandatperioden för Vetenskapliga 
rådets ledamöter skall vara endast tre år, 
med möjlighet till omval endast två gånger. 
Ledamöterna väljs enligt ett 
rotationssystem, där en tredjedel av 
ledamöterna skall bytas ut vid varje val.

Or. en

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 35
Artikel 5, punkt 4a (ny)

4a. Europeiska forskningsrådet skall anta 
arbetsprogrammet för genomförandet av 
det särskilda programmet, med en 
detaljerad redogörelse för målen och de 
vetenskapliga och tekniska prioriteringarna 
i bilaga I, den behövliga finansieringen
samt tidsschemat för genomförandet.

Or. pl

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 36
Artikel 5, punkt 4b (ny)

4b. Arbetsprogrammet skall utformas så att 
det tar hänsyn till det vetenskapliga och 
tekniska läget i Europa och går 
utvecklingen till mötes. Det skall 
uppdateras vid behov.

Or. pl
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Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 37
Artikel 5, punkt 3, led a

a) Ett arbetsprogram för genomförande av 
det särskilda programmet som skall antas 
enligt artikel 6.1.

a) Ett arbetsprogram för genomförande av 
det särskilda programmet som skall antas 
enligt artikel 6.1, principer för utvärdering
av förslag inom ramen för 
finansieringsmetoderna och kriterier för 
val av projekt. För enskilda projekt skall 
det enda kriteriet om spetskompetens 
tillämpas. För samordning och 
stödåtgärder kan projektrelaterade kriterier 
användas.

Or. pl

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 38
Artikel 5, punkt 3, led b

b) Metoder för sakkunnigbedömningar och 
utvärdering av förslag för urval av vilka 
förslag som skall få anslag.

b) Metoder och principer för 
sakkunnigbedömningar och utvärdering av 
förslag för urval av vilka förslag som skall få 
anslag.

Or. pl

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 39
Artikel 5, punkt 4a (ny)

4a. Vetenskapliga rådets ledamöter skall 
tillsättas av kommissionen efter ett 
oberoende och öppet urvalsförfarande.
Ledamöternas mandatperiod skall vara
högst fyra år, med möjlighet till omval 
endast en gång.

Or. fr
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Motivering

Tillsättandet av Vetenskapliga rådets ledamöter bör följa principerna om oberoende och 
öppenhet.

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 40
Artikel 6, punkt 1

1. Kommissionen skall anta 
arbetsprogrammet för genomförandet av 
det särskilda programmet, med en 
detaljerad redogörelse för målen och de 
vetenskapliga och tekniska prioriteringarna 
i bilaga I, finansiering samt ett tidsschema 
för genomförandet.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 41
Artikel 6, punkt 2

2. Arbetsprogrammet skall utformas så att 
det tar hänsyn till det vetenskapliga och 
tekniska läget i Europa och går 
utvecklingen till mötes. Det skall 
uppdateras vid behov.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 42
Artikel 6, punkt 3

3. Arbetsprogrammet skall ange kriterier 
för utvärderande av förslag inom ramen för 
finansieringsmetoderna och för val av 
projekt. För enskilda projekt skall det enda 
kriteriet om spetskompetens tillämpas. För 
samordning och stödåtgärder kan 

utgår
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projektrelaterade kriterier användas.

Or. pl

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 43
Artikel 6, punkt 4

4. Kommissionen skall se till att det 
särskilda programmet genomförs i enlighet 
med arbetsprogrammet och principerna i 
artikel 4.3, liksom med Vetenskapliga 
rådets metoder och ståndpunkter enligt 
artikel 5.3 a-b. Kommissionen skall se till 
att genomförandestrukturen exakt, effektivt 
och med den flexibilitet som krävs följer 
mål och krav i detta särskilda program och 
inget annat.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 44
Artikel 8

Artikel 8 utgår
1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté.
2. När det hänvisas till denna punkt skall 
det rådgivande förfarandet i artikel 3 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, i enlighet 
med artikel 7.3 i det beslutet.
3. När hänvisning görs till denna punkt 
skall det förvaltningsförfarande som anges 
i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, i 
överensstämmelse med artikel 7.3 i det 
beslutet.
4. När hänvisning sker till denna punkt, 
skall det föreskrivande förfarandet i 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas.
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5. Den tidsperiod som avses i artikel 4.3 och 
artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 
två månader.
6. Kommissionen skall regelbundet hålla 
kommittén underrättad om hur detta 
särskilda program framskrider.

Or. pl

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 45
Bilaga I, ”Verksamhet”, stycke 1a (nytt)

Tvärvetenskaplighet skall först och främst 
uppmuntras genom gemensamma 
anläggningar som kan användas för 
tekniska och vetenskapliga ämnen av 
intresse för mer än ett ämnesområde. Med 
den tvärvetenskapliga forskningen skall
man tackla problemens komplexitet, även 
inom prioriterade ämnesområden, där man 
i de flesta fall genom forskning inom en 
enda disciplin inte kan nå relevanta 
vetenskapliga framsteg eller resultat som är 
lämpliga för omvandling till sociala, 
miljömässiga eller ekonomiska framsteg.

Or. en

Motivering

Europeiska rådgivande forskningskommittén påpekar i sitt dokument ”Interdisciplinarity in 
research” (Tvärvetenskaplighet i forskningen) (EURAB 04.009, april 2004) att
tvärvetenskaplighet är nödvändigt för att Europa skall fortsätta att vara en ledande aktör
inom vetenskaplig och teknisk forskning och att tvärvetenskaplighet behövs för att man skall
kunna göra framsteg inom vetenskaplig forskning, samt rekommenderar att man stärker den 
europeiska forskningens tvärvetenskapliga karaktär.

Inom ramen för sjunde ramprogrammet kan man inte förbise denna åsikt, som i dag delas av 
företrädare för vetenskap och teknik, och särskilda åtgärder behövs för att stärka 
tvärvetenskapligheten i program och projekt.

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 1065 i förslaget till betänkande av Jerzy 
Buzek om sjunde ramprogrammet.
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Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 46
Bilaga I, ”Genomförande av programmet”

För genomförande av detta särskilda 
program kommer kommissionen till en 
början upprätta de två viktigaste strukturella 
delarna av Europeiska forskningsrådet – ett 
oberoende vetenskapligt råd och en 
genomförandestruktur.

För genomförande av detta särskilda 
program kommer kommissionen till en 
början att upprätta Europeiska 
forskningsrådet, som skall tillsätta ett 
oberoende vetenskapligt råd och en 
genomförandestruktur.

Or. pl

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 47
Bilaga I, ”Vetenskapliga rådet”, stycke 1

Vetenskapliga rådet skall bestå av 
företrädare för det europeiska 
forskarsamfundet på högsta nivå vilka skall 
agera som individer, oberoende av andra 
intressen. Rådets medlemmar skall tillsättas 
av kommissionen efter ett oberoende 
urvalsförfarande.

Vetenskapliga rådet skall bestå av 
företrädare för det europeiska 
forskarsamfundet på högsta nivå vilka skall 
agera som individer, oberoende av andra 
intressen. Rådets medlemmar skall tillsättas 
av Europeiska forskningsrådet efter ett 
oberoende urvalsförfarande.

Or. pl

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 48
Bilaga I, ”Vetenskapliga rådet”, stycke 1

Vetenskapliga rådet skall bestå av 
företrädare för det europeiska 
forskarsamfundet på högsta nivå vilka skall 
agera som individer, oberoende av andra 
intressen. Rådets medlemmar skall tillsättas 
av kommissionen efter ett oberoende 
urvalsförfarande.

Vetenskapliga rådet skall bestå av 
företrädare för det europeiska 
forskarsamfundet på högsta nivå vilka skall 
agera som individer, oberoende av andra 
intressen. 

Rådets medlemmar skall väljas av 
forskarsamhället på grundval av allmänna 
kriterier såsom kvalitet, 
tvärvetenskaplighet, potentiellt bidrag och 
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oberoende, vilka skall fastställas av EU:s 
lagstiftande organ inom ramen för 
medbeslutandeförfarandet, och tillsättas av 
kommissionen.

Vetenskapliga rådets medlemmar skall ha
fullt erkännande från de sakkunniga och 
inte ha några som helst intressekonflikter.
Vetenskapliga rådets och dess medlemmars 
ansvarsskyldighet skall grunda sig på en 
uppförandekod.
Mandatperioden för Vetenskapliga rådets 
medlemmar skall vara högst fyra år med 
möjlighet till omval endast en gång. Vart 
annat år skall hälften av medlemmarna i 
Vetenskapliga rådet bytas ut; hälften av de 
avgående medlemmarna kan omväljas för 
att garantera kontinuiteten i Europeiska 
forskningsrådets arbete.
Vetenskapliga rådet skall i synnerhet vara 
fullt ansvarigt för beslut som skall fattas 
om vilken typ av forskning som skall
finansieras och garantera verksamhetens 
vetenskapliga kvalitet. Rådets uppgifter 
omfattar bland annat utarbetande av det 
årliga arbetsprogrammet, organisering av
förfarandet för sakkunningbedömning
samt övervakning och kvalitetskontroll av 
programmets genomförande ur ett 
vetenskapligt perspektiv.

Or. fr

Motivering

Vetenskapliga rådets medlemmar bör följa en uppförandekod som garanterar deras
oberoende. Omval enligt ett rotationssystem säkerställer arbetets kontinuitet.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 49
Bilaga I, ”Genomförandestruktur”

Ansvaret för alla aspekter rörande det 
administrativa genomförandet av 
programmet skall ligga på den särskilda 
genomförandestrukturen, i enlighet med 

Vetenskapliga rådet skall bistås av tillfällig 
vetenskaplig personal som väljs av 
Vetenskapliga rådets medlemmar enligt ett 
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det årliga arbetsprogrammet. 
Genomförandet av urvalsförfarandena, 
förfarandet för inbördes utvärdering och 
urvalsförfarandet i enlighet med de 
principer som fastställts av Vetenskapliga 
rådet, liksom säkerställandet av den 
finansiella och vetenskapliga förvaltningen 
av anslagen skall framför allt ske inom 
ramen för denna organisation.

öppet och offentligt förfarande.

Europeiska forskningsrådet skall förvaltas 
av personal som antingen rekryteras för 
detta ändamål eller flyttas från EU:s 
institutioner och skall täcka endast de 
verkliga administrativa behoven för att 
garantera den stabilitet och kontinuitet som 
krävs för en effektiv förvaltning.

Or. en

Motivering

Vetenskapliga rådet bör välja sin egen personal genom ett öppet och offentligt förfarande.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 50
Bilaga I, ”Genomförandestruktur”, stycke 1a (nytt)

Genomförandestrukturen skall rapportera 
regelbundet till Vetenskapliga rådet.

Or. fr

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 51
Bilaga I, ”Rådgivande panel” (nytt) efter stycket ”Genomförandestruktur”

Rådgivande panel
Den rådgivande panelen skall bestå av 
företrädare för det europeiska 
forskarsamhället, särskilt de personer som 
har bidragit till arbetet i Europeiska 
forskningsrådets urvalskommitté, ett 
begränsat antal företrädare från 
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Europeiska kommissionen, Europeiska 
rådet och Europaparlamentet samt en 
företrädare för kvinnors intressen inom 
vetenskap och forskning. Den rådgivande 
panelen skall stödja Vetenskapliga rådets 
arbete och främja Europeiska 
forskningsrådets intressen i offentligheten. 
Panelen skall sammanträda med 
Vetenskapliga rådet minst en gång per år 
för att hålla sig informerad om Europeiska 
forskningsrådets verksamhet.

Or. en

Motivering

Skapandet av en rådgivande panel som består av företrädare för det europeiska 
forskarsamhället, särskilt de personer som har bidragit till arbetet i Europeiska 
forskningsrådets urvalskommitté, och ett begränsat antal företrädare från rådet, 
kommissionen och parlamentet, är nödvändigt för att garantera att de principer som styr 
Europeiska forskningsrådets verksamhet efterlevs. Panelen skulle vara en värdefull 
förbindelselänk mellan Europeiska forskningsrådet, de europeiska institutionerna, 
forskarsamhället och allmänheten.

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 52
Bilaga I, ”Europeiska kommissionens roll”

Europeiska kommissionen skall stå som 
garant för Europeiska forskningsrådets 
fullständiga självständighet och integritet. 
Ansvaret för programgenomförandet
handlar om att se till att programmet 
genomförs enligt ovan nämnda 
vetenskapliga mål och enligt kraven på 
spetskompetens. Dessa krav fastställs av 
Vetenskapliga rådet som agerar 
självständigt. Kommissionen skall särskilt
göra följande:

Europeiska kommissionen skall stå som 
garant för Europeiska forskningsrådets 
fullständiga självständighet och integritet. 
Ansvaret handlar om att övervaka 
Europeiska forskningsrådets verksamhet 
endast med hänsyn till huruvida den 
överensstämmer med EU:s lagstiftning och 
standarder. Om kommissionen kommer
fram till att arbetsprogrammet inte följer 
gemenskapsbestämmelserna skall 
kommissionen offentligt ange orsakerna till
denna bristande överensstämmelse.

• Se till att genomförandestrukturen 
upprättas och fastställa dess uppgifter och 
ansvarsområden.

Kommissionen skall årligen rapportera om 
Europeiska forskningsrådets verksamhet till 
rådet och Europaparlamentet.

• Anta arbetsprogrammet och ståndpunkter 
om metoder för genomförande, som 
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fastställs av vetenskapliga rådet.
• Se till att förslag antas och projekt 
finansieras enbart på grundval av 
sakkunnigbedömningen. Förändringar i 
prioriteringarna från 
sakkunnigbedömningen måste uttryckligen 
godkännas av Vetenskapliga rådet.
• Regelbundet informera 
programkommittén om programmets 
genomförande.
• Årligen rapportera om Europeiska 
forskningsrådets verksamhet till rådet och 
Europaparlamentet.

Or. pl

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 53
Bilaga I, ”Europeiska kommissionens roll”, punktsats 5a (ny)

• Tillsätta genomförandestrukturens 
direktör och ledande personal, i samtycke
med Vetenskapliga rådet.

Or. fr

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer för Verts/ALE

Ändringsförslag 54
Bilaga I, ”Etiska aspekter”, stycke 1

Grundläggande etiska principer skall följas 
vid genomförandet av detta särskilda 
program och i den forskningsverksamhet 
som följer av det. Hit hör bland annat de 
principer som framgår av Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, däribland skydd av 
människans värdighet och liv, skydd av 
personuppgifter och privatlivet samt av 
djuren och miljön i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen och gällande 
internationella konventioner, riktlinjer och 

Grundläggande etiska principer skall följas 
vid genomförandet av detta särskilda 
program och i den forskningsverksamhet 
som följer av det. Hit hör bland annat de 
principer som framgår av Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, däribland skydd av 
människans värdighet och liv, skydd av 
personuppgifter och privatlivet samt av 
djuren och miljön i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen och gällande 
internationella konventioner, riktlinjer och 
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uppförandekoder, såsom 
Helsingforsdeklarationen, Europarådets 
konvention om mänskliga rättigheter och 
biomedicin, vilken undertecknades i Oviedo 
den 4 april 1997, med tilläggsprotokoll, 
FN-konventionen om barnens rättigheter, 
Unescos universella deklaration om 
humangenomet och mänskliga rättigheter, 
FN-konventionen om bakteriologiska 
(biologiska) vapen och toxinvapen (BTV), 
det internationella fördraget om 
växtgenetiska resurser för livsmedel och 
jordbruk, samt Världshälsoorganisationens 
(WHO) gällande resolutioner.

uppförandekoder, såsom 
Helsingforsdeklarationen, Europarådets 
konvention om mänskliga rättigheter och 
biomedicin, vilken undertecknades i Oviedo 
den 4 april 1997, med tilläggsprotokoll, 
FN-konventionen om barnens rättigheter, 
Unescos universella deklaration om 
humangenomet och mänskliga rättigheter, 
FN-konventionen om bakteriologiska 
(biologiska) vapen och toxinvapen (BTV), 
det internationella fördraget om 
växtgenetiska resurser för livsmedel och 
jordbruk, samt Världshälsoorganisationens 
(WHO) gällande resolutioner, 
Europaparlamentets resolutioner av den
10 mars 2005 om handeln med mänskliga 
äggceller1 och av den 26 oktober 2005 om 
patent på biotekniska uppfinningar2 samt 
gällande lagar och förordningar i de länder 
där forskningsprogrammen i fråga 
genomförs.

_________________________
1 Antagna texter, P6_TA(2005)0074.
2 Antagna texter, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer för Verts/ALE

Ändringsförslag 55
Bilaga I, ”Etiska aspekter”, stycke 2

Hänsyn kommer också att tas till 
synpunkterna från den europeiska 
rådgivande gruppen för etik inom bioteknik 
(1991–1997) och den europeiska gruppen 
för etik inom vetenskap och ny teknik 
(sedan 1998).

utgår

Or. en
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Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler och Herbert Reul

Ändringsförslag 56
Bilaga I, ”Etiska aspekter”, stycke 2

Hänsyn kommer också att tas till 
synpunkterna från den europeiska 
rådgivande gruppen för etik inom bioteknik 
(1991–1997) och den europeiska gruppen 
för etik inom vetenskap och ny teknik 
(sedan 1998).

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionens föreslagna formulering är för vag på en punkt; framför allt måste 
skyldigheten att rapportera till parlamentet finnas med.

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler och Herbert Reul

Ändringsförslag 57
Bilaga I, ”Etiska aspekter”, stycke 3

I överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen och de olika 
angreppssätt som tillämpas i Europa måste 
deltagare i forskningsprojekt följa gällande 
lagar, förordningar och etiska bestämmelser 
i de länder där forskningen kommer att 
genomföras. Nationella bestämmelser gäller 
under alla förhållanden och 
forskningsverksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat eller något annat givet land 
kommer inte att erhålla något 
gemenskapsfinansierat stöd i landet i fråga.

I överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen och de olika 
angreppssätt som tillämpas i Europa måste 
deltagare i forskningsprojekt följa gällande 
lagar, förordningar och etiska bestämmelser 
i de länder där forskningen kommer att 
genomföras. 

Or. en

Motivering

Kommissionens föreslagna formulering är för vag på en punkt; framför allt måste 
skyldigheten att rapportera till parlamentet finnas med.
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Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler och Herbert Reul

Ändringsförslag 58
Bilaga I, ”Etiska aspekter”, stycke 4

I tillämpliga fall skall deltagarna i 
forskningsprojekten begära godkännande 
från relevanta nationella eller lokala 
etikkommittéer, innan FoTU-verksamheten 
inleds. Kommissionen kommer systematiskt 
att genomföra en etisk granskning av sådana 
förslag som berör känsliga frågor eller som 
inte tillräckligt uppmärksammar etiska 
aspekter. I särskilda fall kan en etisk 
granskning genomföras under projektets 
genomförande.

De som utför eller deltar i 
forskningsprojekt som rör etiskt känsliga 
frågor såsom DNA-analyser på människor, 
forskning på personer som inte kan lämna 
ett informerat samtycke och forskning som 
innebär att ryggradsdjur utsätts för lidande
o.s.v. skall begära godkännande från 
relevanta nationella eller lokala 
etikkommittéer, innan FoTU-verksamheten 
inleds. Kommissionen kommer systematiskt 
att genomföra en etisk granskning. I 
särskilda fall kan en etisk granskning 
genomföras under projektets genomförande.

Or. en

Motivering

Kommissionens föreslagna formulering är för vag på en punkt; framför allt måste 
skyldigheten att rapportera till parlamentet finnas med.

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler och Herbert Reul

Ändringsförslag 59
Bilaga I, ”Etiska aspekter”, stycke 5

I enlighet med artikel 4.3 i detta beslut 
kommer ingen forskningsverksamhet som 
är förbjuden i samtliga medlemsstater att 
finansieras.

Kommissionen skall årligen informera 
parlamentet och rådet om sin verksamhet 
inom detta område. Dessutom skall 
kommissionen på begäran förse 
parlamentet och rådet med information.

Or. en

Motivering

Kommissionens föreslagna formulering är för vag på en punkt; framför allt måste 
skyldigheten att rapportera till parlamentet finnas med.


