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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 17
Skäl 7a (nytt)

(7a) Då forskare rekryteras från utlandet 
(från medlemsstater eller tredjeländer) bör 
åtgärder vidtas för att justera de formella
och ekonomiska anställningsvillkoren i 
enlighet med principen om 
gemenskapspreferens. Forskare som 
rekryteras från tredjeländer bör inte 
omfattas av gynnsammare villkor än de 
som gäller för forskare från de nya 
medlemsstaterna enligt de tillfälliga 
bestämmelserna om fri rörlighet för 
arbetstagare.

Or. pl



PE 374.087v01-00 2/34 AM\614623SV.doc

SV

Motivering

Det bör betonas att en minskning av skillnaderna i löner och social trygghet mellan 
medlemsstaterna avsevärt kommer att öka forskarnas rörlighet och de fördelar som följer av 
den. Åtgärderna för att underlätta rörlighet bör inte inriktas bara på forskarna själva utan 
också på deras familjer.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 18
Skäl 11

(11) Lämpliga åtgärder bör vidtas för att 
förhindra oegentligheter och bedrägerier och 
de mått och steg som är nödvändiga bör 
vidtas för att återkräva stöd som gått 
förlorat, utbetalats felaktigt eller använts på 
fel sätt i enlighet med rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget, kommissionens förordning 
(EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 
23 december 2002 om 
genomförandebestämmelser för 
budgetförordningen med eventuella framtida 
ändringar, rådets förordningar 
(EG, Euratom) nr 2988/95 av den 
18 december 1995 om skydd av Europeiska 
gemenskapernas finansiella intressen, 
(EG, Euratom) nr 2185/96 av den 
11 november 1996 om de kontroller och 
inspektioner på platsen som kommissionen 
utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1074/1999 om 
utredningar som utförs av Europeiska byrån 
för bedrägeribekämpning (OLAF).

(11) Lämpliga åtgärder bör vidtas för att 
kontrollera dels hur effektivt det beviljade 
stödet är, dels hur effektivt medlen används 
och förhindra oegentligheter och bedrägerier 
och de mått och steg som är nödvändiga bör 
vidtas för att återkräva stöd som gått 
förlorat, utbetalats felaktigt eller använts på 
fel sätt i enlighet med rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget, kommissionens förordning 
(EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 
23 december 2002 om 
genomförandebestämmelser för 
budgetförordningen med eventuella framtida 
ändringar, rådets förordningar 
(EG, Euratom) nr 2988/95 av den 
18 december 1995 om skydd av 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen, (EG, Euratom) nr 2185/96 av den 
11 november 1996 om de kontroller och 
inspektioner på platsen som kommissionen 
utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1074/1999 om 
utredningar som utförs av Europeiska byrån 
för bedrägeribekämpning (OLAF).

Or. fr
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Motivering

Så fort offentliga medel satsas bör man kontrollera huruvida mottagarna använder de 
beviljade medlen effektivt eller inte.

Ändringsförslag från Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 19
Skäl 13

(13) När detta program genomförs bör ett 
genusperspektiv tillämpas och man bör 
bland annat beakta arbetsförhållandena, 
insynen i anställningsprocessen och 
karriärutvecklingen för forskare som 
anställts inom ramen för projekt och 
program som finansieras inom ramen för 
åtgärder i detta program. Ramar för detta 
återfinns i kommissionens rekommendation 
av den 11 mars 2005 om den europeiska 
stadgan för forskare och riktlinjer för 
rekrytering av forskare.

(13) När detta program genomförs bör ett 
genusperspektiv tillämpas och man bör 
bland annat beakta arbetsförhållandena,
åtgärder för att främja möjligheterna att 
förena arbetsliv och familjeliv, inbegripet 
exempelvis deltidsstipendier, insynen i 
anställningsprocessen och 
karriärutvecklingen för forskare som 
anställts inom ramen för projekt och 
program som finansieras inom ramen för 
åtgärder i detta program. Ramar för detta 
återfinns i kommissionens rekommendation 
av den 11 mars 2005 om den europeiska 
stadgan för forskare och riktlinjer för 
rekrytering av forskare.

Or. en

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 20
Skäl 14, stycke 1a (nytt)

För att skapa ett verkligt europeiskt område 
för forskningsverksamhet uppmanas 
medlemsstaterna att tillämpa den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjerna för rekrytering av forskare.

Or. it

Motivering

Den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering av forskare är centrala 
instrument när det gäller att främja full rörlighet för forskare.
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Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 21
Skäl 14a (nytt)

(14a) Det särskilda programmet Människor 
syftar till att stärka den mänskliga 
potentialen för forskning och utveckling i 
Europa både kvalitativt och kvantitativt.
Det är av avgörande betydelse att 
vetenskaplig forskning erkänns och 
främjas som en yrkeskarriär, med 
incitament som är anpassade till dess nya 
status. På detta sätt skulle man främja 
fortsatt excellens i grundforskningen och 
en enhetlig utveckling av den tekniska 
forskningen samtidigt som europeiska 
forskares rörlighet, både från och inom
Europa, skulle uppmuntras kraftigt. Detta 
skulle även bidra till att skapa rätta
förutsättningar för att locka de bästa 
utländska forskarna att bedriva forskning i
Europa.

Or. en

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 22
Artikel 2, stycke 1

Det särskilda programmet Människor skall 
stödja åtgärder som, både kvalitativt och 
kvantitativt, stärker människors potential 
inom europeisk forskning och teknik. Den 
verksamhet som syftar till stöd för 
utbildning och karriärutveckling för 
forskare, så kallade Marie Curie-åtgärder, 
förstärks och fokuseras mer på 
huvudaspekterna kring kompetens och 
karriärutveckling och får starkare kopplingar 
till nationella system.

Det särskilda programmet Människor skall 
stödja åtgärder som, både kvalitativt och 
kvantitativt, stärker människors potential 
inom europeisk forskning och teknik. Den 
verksamhet som syftar till stöd för 
utbildning och karriärutveckling för 
forskare, så kallade Marie Curie-åtgärder, 
fokuseras mer på huvudaspekterna kring 
kompetens och karriärutveckling och får 
starkare kopplingar till nationella system.

Or. es
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Motivering

Det gäller inte att ”förstärka” Marie Curie-åtgärderna utan syftet är snarare att rikta in dem 
på kompetens och karriärutveckling.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 23
Artikel 4, 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.
Inga projekt för forskning på embryon och 
embryonala stamceller får finansieras,
eftersom de är förbjudna i flera 
medlemsstater av hänsyn till 
grundläggande människorättsfrågor och 
konstitutionella principer.

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 24
Artikel 4, punkt 2

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

2. I etiskt känsliga forskningsprojekt skall 
deltagarna inhämta godkännande eller 
tillstånd från nationella eller lokala etiska 
kommittéer innan de inleder sina projekt. 
Vidare skall kommissionen systematiskt 
granska projekten och rapportera till 
Europaparlamentet och rådet varje år. I 
särskilda fall 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 
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skapandet av mänskliga embryon enbart 
för forskningsändamål eller för produktion 
av stamceller, inbegripet genom somatisk 
överföring av cellkärnor.

Or. en

Motivering

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

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

Ändringsförslag 25
Artikel 4, punkt 2

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

2. Följande forskningsområden finansieras 
inte 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 
som kan leda till att sådana förändringar blir 
ärftliga.

– 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.

– Forskningsverksamhet som syftar till 
skapandet av mänskliga embryon enbart för 
forskningsändamål eller för produktion av 
stamceller och forskningsverksamhet där 
celler från sådana embryon används.

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag lades fram med samma ordalydelse i samband med ramprogrammet. 
Denna fråga bör lösas inom ramprogrammet men för enhetlighetens skull läggs 
ändringsförslaget fram också i samband med de särskilda programmen.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 26
Artikel 4, punkt 2a (ny)

2a. Följande får inte finansieras inom 
ramen för programmet:
– Forskningsprojekt som är förbjudna i 
medlemsstater av hänsyn till 
grundläggande människorättsfrågor och 
konstitutionella principer.
– Forskningsprojekt som hotar 
grundläggande värderingar kopplade till 
människors värdighet.
– Metoder för kloning av mänskliga 
embryon.
– Ingrepp i mänskliga könsceller.
– Användning och skapande av embryon 
och embryonala stamceller för vetenskaplig 
forskning, eftersom människan är ett 
ändamål i sig själv och människors och i 
synnerhet kvinnors kroppar inte får
kommersialiseras.
Forskning på chimärer kommer varken 
direkt eller indirekt att finansieras.

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 27
Artikel 4, 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 



PE 374.087v01-00 8/34 AM\614623SV.doc

SV

för forskningsändamål eller för produktion 
av stamceller och forskningsverksamhet 
där celler från sådana embryon används.
– Forskningsprojekt som direkt eller 
indirekt leder till att mänskliga embryon 
förstörs.
Inom embryonal stamcellsforskning skall 
de nationella hälsovårdsinrättningarnas 
erfarenhet utnyttjas och 
forskningsfinansieringen skall begränsas 
till embryonala stamcellslinjer som skapats 
före augusti 2001.

Or. en

Motivering

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

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

Ändringsförslag 28
Artikel 4, punkt 3

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

3. Om en teknik är kontroversiell ur etisk 
synvinkel (t.ex. forskning på embryonala 
stamceller, övertaliga embryon från 
provrörsbefruktningar och frågor i 
samband med användning av genetiska 
data när det inte finns behandlingar) skall 
EU prioritera forskningsprojekt som 
erbjuder alternativ till de etiskt 
kontroversiella teknikerna, t.ex. forskning 
på adulta stamceller och stamceller från 
navelsträngen, fertilitetsbehandling utan 
framställning av övertaliga embryon och 
genetisk testning i samband med 
behandling.

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

Motivering

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

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 29
Artikel 4, punkt 3, strecksats 1a (ny)

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

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 30
Artikel 4, punkt 3, strecksats 2

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

– Forskningsprojekt som äventyrar 
subsidiaritetsprincipen och hotar 
principerna om människans värdighet och 
icke-kommersialisering av 
människokroppen, särskilt kvinnokroppen.

Or. en

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 31
Artikel 6, punkt 1

1. Kommissionen skall utarbeta ett 
arbetsprogram för genomförandet av det 
särskilda programmet med en detaljerad 
redogörelse för målen och de vetenskapliga 
och tekniska prioriteringarna i bilagan, 

1. Kommissionen skall utarbeta ett 
arbetsprogram för genomförandet av det 
särskilda programmet med en detaljerad 
redogörelse för målen och verksamheterna i 
bilagan, finansieringsmetoder som skall 
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finansieringsmetoder som skall användas för 
det område som ansökningsomgångarna 
avser och tidsschemat för genomförandet.

användas för de åtgärder som 
ansökningsomgångarna avser och 
tidsschemat för genomförandet.

Or. es

Motivering

De typer av verksamheter och åtgärder som kommer att finansieras bör anges tillsammans 
med målen för dem.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 32
Artikel 6, punkt 1

1. Kommissionen skall utarbeta ett 
arbetsprogram för genomförandet av det 
särskilda programmet med en detaljerad 
redogörelse för målen och de vetenskapliga
och tekniska prioriteringarna i bilagan, 
finansieringsmetoder som skall användas för 
det område som ansökningsomgångarna 
avser och tidsschemat för genomförandet.

1. Kommissionen skall utarbeta ett 
arbetsprogram för genomförandet av det 
särskilda programmet med en detaljerad 
redogörelse för målen och de vetenskapliga 
och tekniska prioriteringarna i bilagan, 
finansieringsmetoder som skall användas för 
det område som ansökningsomgångarna 
avser och tidsschemat för genomförandet.
Detta arbetsprogram skall också syfta till 
att förenkla förfarandena för tillträde till 
sjunde ramprogrammet och främja 
spridningen av information om åtgärderna 
inom sjunde ramprogrammet. 

Or. fr

Motivering

Bättre information och förenklade förfaranden för tillträde till sjunde ramprogrammet skulle 
bidra till att man når de uppsatta målen.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 33
Artikel 6, punkt 2

2. I arbetsprogrammet skall relevant 
forskningsverksamhet som genomförs av 
medlemsstaterna, associerade stater samt 
europeiska och internationella organisationer 

2. I arbetsprogrammet skall relevant 
forskningsverksamhet, forskarutbildning
och karriärutveckling som genomförs av 
medlemsstaterna, associerade stater samt 
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beaktas. Det skall uppdateras efter behov. europeiska och internationella organisationer 
beaktas, samt hänsyn tas till mervärdet för 
Europa, inverkan på industrins 
konkurrenskraft och förhållandet till 
annan gemenskapspolitik. Det skall 
uppdateras efter behov.

Or. es

Motivering

Härmed betonas att det är viktigt med utbildning och kärriärutveckling för forskare, samtidigt 
som samverkan med gemenskapspolitiken uppmärksammas.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 34
Artikel 6, punkt 3

3. Arbetsprogrammet skall innehålla 
kriterier för bedömning av förslag om 
indirekta åtgärder inom ramen för de olika 
finansieringsmetoderna, och för urval av
projekt. Kriterierna skall avse kvalitativa 
aspekter i förslagen
(forskare/organisationer) och deras potential 
för ytterligare framsteg och i vissa fall 
bedömning av om förslaget kan 
genomföras; de föreslagna åtgärdens
kvalitet för vetenskaplig utbildning eller
kunskapsöverföring; mervärde för 
gemenskapen och den strukturerande 
effekten av den föreslagna åtgärden i fråga 
om bidrag till det särskilda programmets 
och arbetsprogrammets mål. Kriterierna 
och eventuella viktningar och trösklar får 
beskrivas närmare eller kompletteras i
arbetsprogrammet.

3. Förslag om indirekta åtgärder inom ramen 
för de olika finansieringsmetoderna skall 
utvärderas och projekt skall väljas ut med 
beaktande av följande principer:

– Vetenskaplig och/eller teknisk excellens.
– Förhållandet till det särskilda 
programmets mål.
– Förslagsställarnas
(forskare/organisationer) kvalitet och 
genomförandekapacitet samt deras potential 
för ytterligare framsteg.
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– Den föreslagna verksamhetens kvalitet 
när det gäller målen för vetenskpalig 
utbildning och/eller kunskapsöverföring.

Arbetsprogrammet skall i detta 
sammanhang ange utvärderings- och 
urvalskriterierna och det får kompletteras 
med ytterligare krav, viktningar och 
trösklar.

Or. es

Motivering

Klargörande av urvalsprinciperna.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 35
Artikel 6, punkt 4

4. Arbetsprogrammet får ange: 4. Arbetsprogrammet får ange de europeiska 
inrättningar som får inkomster i form av 
medlemsbidrag.

a) organisationer som får inkomster i form 
av medlemsbidrag,
b) stödåtgärder för särskilda juridiska 
enheters verksamhet.

Or. es

Motivering

Alla organisationer bör ha lika möjligheter och de bör kunna konkurrera på lika villkor. 
Därför bör led a enbart syfta på enheter med status som europeisk inrättning 
(”European facility”) och led b bör strykas.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 36
Artikel 7, punkt 2

2. Förfarandet i artikel 8.2 skall tillämpas 
när det arbetsprogram som avses i artikel 6.1 
antas.

2. Förvaltningsförfarandet i artikel 8.2 skall 
tillämpas när det arbetsprogram som avses i 
artikel 6.1 antas.
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Or. es

Motivering

Bestämmelserna om programförvaltning fastställs i artikel 8. Om detta inte sägs klart ut kan 
det uppstå oklarheter om programförfarandena.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 37
Artikel 7, punkt 3

3. Förfarandet i artikel 8.3 skall tillämpas för 
antagande av åtgärder för forskning och 
teknisk utveckling där mänskliga embryon 
och stamceller av sådana används.

3. Det föreskrivande förfarandet i artikel 8.3 
skall tillämpas för antagande av åtgärder för 
forskning och teknisk utveckling där 
mänskliga embryon och stamceller av 
sådana används.

Or. es

Motivering

De olika förfarandena i artikel 8 preciseras i syfte att undvika förvirring.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 38
Artikel 8, punkt 2

2. 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.

2. När hänvisning görs till denna punkt skall 
artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas.

Or. es

Motivering

Det är inte enbart förvaltningsförfarandet som avses i denna punkt, utan hela innehållet i de 
nämnda artiklarna.
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Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 39
Artikel 8, punkt 4

4. Den tidsperiod som avses i artikel 4.3 i 
beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

4. Den tidsperiod som avses i artikel 4.3 och 
i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 
två månader.

Or. es

Motivering

Ändringsförslaget är motiverat med tanke på att det är i rådets beslut 1999/468/EG av den 
28 juni 1999 som de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter fastställs.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 40
Artikel 8a (ny)

Artikel 8a
Kommissionen skall tillhandahålla den 
oberoende övervakning, bedömning och 
översyn som föreskrivs i artikel 8 i beslutet 
om inrättande av ramprogrammet
(2007-2013) när det gäller verksamheter 
som genomförs på de områden som 
omfattas av detta särskilda program.

Or. es

Motivering

En ny artikel som syftar till att fastställa kommissionens ansvar för övervakning och översyn.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 41
Bilaga, rubrik Inledning, stycke 2

Programmet kommer att genomföras med 
hjälp av systematiska investeringar i 
människor, främst genom en rad samordnade 
Marie Curie-åtgärder som vänder sig till 

Rekommendationerna i den europeiska 
stadgan för forskare och i riktlinjerna för 
rekrytering av forskare skall beaktas i 
programmet som kommer att genomföras 
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forskare och rör deras kompetensutveckling 
under hela deras karriär, från grundläggande 
forskarutbildning till karriärutveckling och 
livslångt lärande. Grundstenarna i Marie 
Curie-åtgärderna är mobilitet (över både 
nations- och sektorsgränser), erfarenheter 
från olika sektorer och länder och adekvata 
arbetsförhållanden.

med hjälp av systematiska investeringar i 
människor, främst genom en rad samordnade 
Marie Curie-åtgärder som vänder sig till 
forskare och rör deras kompetensutveckling 
under hela deras karriär, från grundläggande 
forskarutbildning till karriärutveckling och 
livslångt lärande. Grundstenarna i Marie 
Curie-åtgärderna är mobilitet (över både 
nations- och sektorsgränser), erfarenheter 
från olika sektorer och länder och adekvata 
arbetsförhållanden.

Or. fr

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 42
Bilaga, rubrik Inledning, stycke 2a (nytt)

För att främja forskarnas rörlighet inom 
EU måste man börja vidta åtgärder för att 
harmonisera skattesystemen för forskare. 

Or. it

Motivering

För att en verklig europeisk marknad för forskare skall kunna uppstå och för att uppmuntra 
forskarnas rörlighet måste man skapa grundläggande förhållanden som kan möjliggöra detta. 
Man kan inte tillåta att europeiska forskare lyder under olika skattesystem. Det är dags att
allvarligt börja tänka på detta problem och arbeta för en särskild skatteharmonisering för 
forskare.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 43
Bilaga, rubrik Inledning, stycke 2

Programmet kommer att genomföras med 
hjälp av systematiska investeringar i 
människor, främst genom en rad samordnade 
Marie Curie-åtgärder som vänder sig till 
forskare och rör deras kompetensutveckling 
under hela deras karriär, från grundläggande 
forskarutbildning till karriärutveckling och 
livslångt lärande. Grundstenarna i Marie 

Programmet kommer att genomföras med 
hjälp av systematiska investeringar i 
människor, främst genom en rad samordnade 
Marie Curie-åtgärder som vänder sig till 
forskare och rör deras kompetensutveckling 
under hela deras karriär, från grundläggande 
forskarutbildning till karriärutveckling och 
livslångt lärande. En grundsten i 
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Curie-åtgärderna är mobilitet (över både 
nations- och sektorsgränser), erfarenheter 
från olika sektorer och länder och adekvata 
arbetsförhållanden.

programmet är mobilitet (över både nations-
och sektorsgränser). Andra centrala element 
i Marie Curie-åtgärderna är erfarenheter 
från olika sektorer och länder och adekvata 
arbetsförhållanden.

Or. es

Motivering

Mobilitet är en viktig faktor i hela ramprogrammet och i alla därmed relaterade program, 
och den spelar en absolut avgörande roll i det särskilda programmet ”Människor”.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 44
Bilaga, rubrik Inledning, stycke 3

Marie Curie-åtgärderna är öppna för alla 
forskningsområden och all teknisk 
utveckling som omfattas av fördraget. De 
sökande får fritt välja forskningsområde. Det 
finns emellertid möjlighet att rikta in sig på 
viss programverksamhet som exempelvis rör 
vissa vetenskapliga discipliner och tekniska 
områden, deltagande regioner, typer av 
forskningsorganisationer och forskare. Syftet 
är att man skall kunna anpassa sig till 
förändrade forskningsbehov i Europa när det 
gäller utbildning, mobilitet, 
karriärutveckling och kunskapsutbyte. Detta 
innefattar möjligheten till gemensamma 
ansökningsomgångar med andra delar av 
ramprogrammet.

Marie Curie-åtgärderna är öppna för alla 
forskningsområden och all teknisk 
utveckling som omfattas av fördraget. De 
sökande får fritt välja forskningsområde. 
Särskild vikt kommer emellertid att läggas 
vid projekt som är intressanta med tanke på 
främjandet av hållbar utveckling, hälsa 
eller innovation, och det finns möjlighet att 
rikta in sig på viss programverksamhet som 
exempelvis rör vissa vetenskapliga 
discipliner och tekniska områden, 
deltagande regioner, typer av 
forskningsorganisationer och forskare. Syftet 
är att man skall kunna anpassa sig till 
förändrade forskningsbehov i Europa när det 
gäller utbildning, mobilitet, 
karriärutveckling och kunskapsutbyte. Detta 
innefattar möjligheten till gemensamma 
ansökningsomgångar med andra delar av 
ramprogrammet.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget är självförklarande mot bakgrund av Lissabonmålen.
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Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 45
Bilaga, rubrik Inledning, stycke 3a (nytt)

När det gäller forskarutbildning skall man 
utöver de mål och åtgärder som beskrivs i 
detta program även beakta 
informationsåtgärder som vidtas i ett tidigt 
skede och under de första åren av 
universitetsutbildningen. För att 
kommande forskare skall kunna ta del av 
förstklassig utbildning måste de få 
information i ett tidigt skede av 
utbildningen så att de uppmuntras att 
inrikta karriären på forskning och på vissa 
specialiserade vetenskapsområden, även 
sådana som hittills har lidit brist på 
yrkesmänniskor på grund av bristande
information.

Or. es

Motivering

Kommande forskare måste informeras om potentiella karriärmöjligheter. På detta sätt 
kommer de att uppmuntras att arbeta inom särskilda områden, exempelvis inom 
fissionsenergiforskning, som för tillfället anses ha låg status och som därför lider brist på 
forskare.

Ändringsförslag från Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 46
Bilaga, rubrik Inledning, stycke 3a (nytt)

Marie Curie-åtgärderna anses allmänt vara
den bästa delen av ramprogrammet, och de 
har varit mycket framgångsrika. En 
hämmande faktor för deltagande i 
Marie Curie-programmet har emellertid 
varit överteckning, vilket får konsekvenser 
för i synnerhet forskarsamfundet och 
affärsvärlden.

Or. en
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Motivering

Parlamentet bör betona hur framgångsrika Marie Curie-åtgärderna inom ramprogrammet 
har varit, vilket bevisas av överteckningen.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 47
Bilaga, rubrik Inledning, stycke 3a (nytt)

Lika viktigt för programmet är att 
utbildnings- och forskningsinstitutioner av 
olika storlek och med olika 
forskningsinriktning kan delta. Åtgärderna 
kommer att utformas så att de främjar 
starka forskningsmiljöer och är öppna
såväl för nätverk av mindre 
utbildningsinstitutioner som för stora och 
breda institutioner.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att parterna i de föreslagna åtgärderna kan vara nätverk av mindre 
universitet med ett snävare forskningsområde, lika väl som stora, monolitiska universitet. I 
annat fall finns det risk för att en struktur som bygger på antagandet att stora, traditionella
institutioner är den naturliga akademiska parten utesluter det stora antal forskare som 
arbetar på mindre universitet men som trots detta ofta är aktiva i det internationella 
samarbetet.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 48
Bilaga, rubrik Inledning, stycke 3b (nytt)

Marie Curie-åtgärderna skall utformas så 
att de är till lika nytta för alla 
medlemsstater. För detta ändamål skall
justeringskoefficienten ses över, och en 
dialog skall föras med medlemsstaterna om 
beskattningen av åtgärderna.

Or. en
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Motivering

Reaktionerna på Marie Curie-bidragen är i allmänhet positiva, med det finns olika åsikter om 
justeringskoefficienten, som fastställer bidragens storlek i olika medlemsstater, och om de 
nationella skattereglerna som gör att villkoren för Marie Curie varierar kraftigt mellan 
medlemsstaterna och som påverkar möjligheterna att värva kunniga forskare. Trots att den 
sista punkten inte tillhör unionens behörighet bör frågan dock diskuteras av komissionen och 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 49
Bilaga, rubrik Inledning, stycke 3c (nytt)

Stöd kan också beviljas för postdoktorala 
tjänster för forskare från de nya 
medlemsstaterna så att dessa kan delta i 
etablerade forskningsgrupper i andra 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Integreringsåtgärderna till stöd för de nya medlemsstaternas fulla deltagande i alla sektorer i 
unionen bör naturligtvis utvidgas till att omfatta även forskare.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 50
Bilaga, rubrik Inledning, stycke 4

Det är av stor vikt för programmet att 
företag deltar på bred front, även små och 
medelstora företag. Ett ökat samarbete 
mellan industri och den akademiska världen 
uppmuntras i Marie Curie-åtgärderna när det 
gäller forskarutbildning, karriärutveckling 
och kunskapsutbyte, och en särskild åtgärd 
avser partnerskap och förbindelser mellan 
industrin och den akademiska världen.

Det är av stor vikt för programmet att 
företag deltar på bred front, även små och 
medelstora företag. Ett ökat samarbete 
mellan företag och mellan industri och den 
akademiska världen uppmuntras i Marie 
Curie-åtgärderna när det gäller 
forskarutbildning, karriärutveckling och 
kunskapsutbyte, och en särskild åtgärd avser 
partnerskap och förbindelser mellan 
industrin och den akademiska världen.

Or. fr
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Motivering

Samarbete mellan företag kan också vara en positiv faktor i forskningssammanhang. 

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 51
Bilaga, rubrik Inledning, stycke 4

Det är av stor vikt för programmet att 
företag deltar på bred front, även små och 
medelstora företag. Ett ökat samarbete 
mellan industri och den akademiska världen 
uppmuntras i Marie Curie-åtgärderna när det 
gäller forskarutbildning, karriärutveckling 
och kunskapsutbyte, och en särskild åtgärd 
avser partnerskap och förbindelser mellan 
industrin och den akademiska världen.

Det är av stor vikt för programmet att 
företag deltar på bred front, även små och 
medelstora företag. Ett ökat samarbete 
mellan industri (i ordets vida bemärkelse, 
medräknat bland annat tjänste- och 
kunskapsföretag) och den akademiska 
världen uppmuntras i 
Marie Curie-åtgärderna när det gäller 
forskarutbildning, karriärutveckling och 
kunskapsutbyte, och en särskild åtgärd avser 
partnerskap och förbindelser mellan 
industrin och den akademiska världen.

Or. en

Motivering

Begreppet ”industri” kan vara vilseledande för hur programmet skall tolkas. Framtida 
tillväxt kan väntas ske främst i andra sektorer än inom den traditionella industrin. Detta bör 
också återspeglas i programmets utformning, och det är av avgörande betydelse att alla
företag som är i behov av ökat samarbete inom forskning ges möjlighet att delta på lika 
villkor.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Ändringsförslag 52
Bilaga, rubrik Inledning, stycke 6

Vederbörlig hänsyn kommer att tas till 
principerna för hållbar utveckling och 
jämställdhet mellan könen. Programmet 
syftar till att integrera ett genusperspektiv 
genom att man uppmuntrar lika möjligheter i 
alla Marie Curie-åtgärder och genom att låta 
projekt med en balanserad könsfördelning 
fungera som riktmärke (målet är minst 40% 
kvinnor). Åtgärderna kommer dessutom vara 

Vederbörlig hänsyn kommer att tas till 
principerna för hållbar utveckling och 
jämställdhet mellan könen. Programmet 
syftar till att integrera ett genusperspektiv 
genom att man uppmuntrar lika möjligheter i 
alla Marie Curie-åtgärder och genom att låta 
projekt med en balanserad könsfördelning 
fungera som riktmärke (målet är minst 40% 
kvinnor). Åtgärderna kommer dessutom att 
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utformade så att forskarna kan kombinera 
arbetsliv och privatliv samt återuppta
forskarkarriären efter ett avbrott. Där det är 
relevant kommer även beaktandet av etiska, 
sociala, rättsliga och bredare kulturella 
aspekter på forskningsverksamheten och 
forskningens potentiella tillämpningar samt 
de socioekonomiska effekterna av 
vetenskaplig och teknisk utveckling samt 
teknisk-ekonomisk framtidsforskning 
(”Foresight”) att beaktas i det särskilda 
programmet.

vara utformade så att forskarna kan 
kombinera arbetsliv och privatliv, och de 
kommer att omfatta lämpliga initiativ till 
stöd för familjerna samt för återupptagande 
av forskarkarriären efter ett avbrott. Där det 
är relevant kommer även beaktandet av 
etiska, sociala, rättsliga och bredare 
kulturella aspekter på 
forskningsverksamheten och forskningens 
potentiella tillämpningar samt de 
socioekonomiska effekterna av vetenskaplig 
och teknisk utveckling samt teknisk-
ekonomisk framtidsforskning (”Foresight”) 
att beaktas i det särskilda programmet.

Or. it

Motivering

Man bör betona betydelsen av social trygghet för forskarnas familjer som ofta tvingas ta itu 
med praktiska problem såsom hälsovård och utbildning för barnen (daghem, förskola osv.).

Ändringsförslag från Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Ändringsförslag 53
Bilaga, rubrik Inledning, stycke 6

Vederbörlig hänsyn kommer att tas till 
principerna för hållbar utveckling och 
jämställdhet mellan könen. Programmet 
syftar till att integrera ett genusperspektiv 
genom att man uppmuntrar lika möjligheter i 
alla Marie Curie-åtgärder och genom att låta 
projekt med en balanserad könsfördelning 
fungera som riktmärke (målet är minst 40% 
kvinnor). Åtgärderna kommer dessutom vara 
utformade så att forskarna kan kombinera 
arbetsliv och privatliv samt återuppta 
forskarkarriären efter ett avbrott. Där det är 
relevant kommer även beaktandet av etiska, 
sociala, rättsliga och bredare kulturella 
aspekter på forskningsverksamheten och 
forskningens potentiella tillämpningar samt 
de socioekonomiska effekterna av 
vetenskaplig och teknisk utveckling samt 
teknisk-ekonomisk framtidsforskning 
(”Foresight”) att beaktas i det särskilda 

Vederbörlig hänsyn kommer att tas till 
principerna för hållbar utveckling och 
jämställdhet mellan könen. Programmet 
syftar till att integrera ett genusperspektiv 
genom att man uppmuntrar lika möjligheter i 
alla Marie Curie-åtgärder och genom att låta 
projekt med en balanserad könsfördelning 
fungera som riktmärke (målet är minst 40% 
kvinnor). Åtgärderna kommer dessutom vara 
utformade så att hindren för rörlighet 
undanröjs och så att forskarna kan 
kombinera arbetsliv och privatliv samt 
återuppta forskarkarriären efter ett avbrott. 
Där det är relevant kommer även beaktandet 
av etiska, sociala, rättsliga och bredare 
kulturella aspekter på 
forskningsverksamheten och forskningens 
potentiella tillämpningar samt de 
socioekonomiska effekterna av vetenskaplig 
och teknisk utveckling samt teknisk-
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programmet. ekonomisk framtidsforskning (”Foresight”) 
att beaktas i det särskilda programmet.

Or. it

Motivering

Åtgärderna inom Marie Curie-programmet bör kunna undanröja alla faktorer som kan göra 
det svårt för forskare att bo och arbeta utomlands.

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 54
Bilaga, rubrik Inledning, stycke 7

För att fullt ut utnyttja Europas potential att 
locka till sig forskare kommer 
Marie Curie-åtgärderna att samverka med 
andra åtgärder både inom ramen för 
gemenskapens forskningspolitik och inom 
annan gemenskapspolitik, t.ex. utbildning, 
sammanhållning och sysselsättning. Den 
typen av samverkan kommer att eftersträvas 
både på nationell och internationell nivå.

För att fullt ut utnyttja Europas potential att 
locka till sig forskare kommer 
Marie Curie-åtgärderna att samverka med 
andra åtgärder både inom ramen för 
gemenskapens politik för forskning och 
innovation och inom annan 
gemenskapspolitik, t.ex. utbildning, 
sammanhållning och sysselsättning, 
informationssamhället, utvidgningspolitik 
och den europeiska grannskapspolitiken. 
Den typen av samverkan kommer att 
eftersträvas både på nationell och 
internationell nivå.

Or. pl

Motivering

Exempel bör ges på de politikområden vars effektivitet särskilt skulle kunna höjas genom 
samverkan med Marie Curie-åtgärder (rörlighet och kontakter med den intellektuella och 
opinionsbildande eliten).

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 55
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, stycke 1

Vid genomförandet av det särskilda 
programmet, och i den 
forskningsverksamhet som bygger på det, 
skall grundläggande etiska principer följas. 

Vid genomförandet av det särskilda 
programmet, och i den 
forskningsverksamhet som bygger på det, 
skall grundläggande etiska principer följas. 
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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 
uppförandekoder, såsom 
Helsingforsdeklarationen i dess senaste 
lydelse, 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.

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 
uppförandekoder, såsom 
Helsingforsdeklarationen i dess senaste 
lydelse, 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 andra författningar i de länder 
där de berörda forskningsprojekten 
genomförs.

__________

1 EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 251.
2 Antagna texter, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 56
Bilaga, rubrik 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 

utgår
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(sedan 1998).

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Ändringsförslag 57
Bilaga, rubrik 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

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Ändringsförslag 58
Bilaga, rubrik 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

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Ändringsförslag 59
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, stycke 4
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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 där 
etiska aspekter åsidosatts. I särskilda fall 
kan en etisk granskning genomföras under 
projektets genomförande.

De som genomför eller deltar i 
forskningsprojekt som rör etiskt känsliga 
frågor, exempelvis DNA-analyser på 
människor, forskning på personer som inte 
kan lämna ett informerat samtycke och 
forskning som innebär att ryggradsdjur 
utsätts för lidande osv., 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

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Ändringsförslag 60
Bilaga, rubrik 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 
Europaparlamentet och rådet om sin 
verksamhet på detta område. 
Kommissionen skall dessutom på begäran 
lämna upplysningar till Europaparlamentet 
och rådet.

Or. en

Motivering

Kommissionens föreslagna ordalydelse är alltför oprecis på en punkt. Framför allt måste det 
införas en skyldighet att rapportera till parlamentet.

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Ändringsförslag 61
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, stycke 8

Forskning om etik i samband med 
vetenskaplig och teknisk utveckling kommer 
att genomföras inom ramen för avsnittet 
”Vetenskapen i samhället” i det särskilda 

Forskning om etik i samband med 
vetenskaplig och teknisk utveckling kommer 
att genomföras inom ramen för avsnittet 
”Vetenskapen i samhället” i detta program.
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programmet Kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 62
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, Verksamhet, Grundutbildning av forskare, stycke 1a (nytt)

Kommissionen skall vidta åtgärder för att 
undersöka ytterligare 
sysselsättningsmöjligheter för personer som 
befinner sig i början av forskarbanan
(personer som ännu inte har fast 
anställning i forskningssektorn) och som 
har fullföljt en forskningspraktik, ett 
korttidskontrakt eller ett stipendium, 
särskilt ett Marie Curie-stipendium.

Or. pl

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 63
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, Verksamhet, Grundutbildning av forskare, stycke 2

Åtgärden kommer att genomföras genom 
stöd till nätverk som valts ut på ett 
konkurrensutsatt sätt och som består av 
kompletterande organisationer som arbetar 
med forskarutbildning i olika länder. 
Nätverken kommer att bygga på ett 
gemensamt forskningsprogram som 
motsvarar väl definierade utbildningsbehov 
på vissa fastställda vetenskapliga och 
tekniska områden, med lämpliga 
hänvisningar till tvärvetenskapliga och 
nytillkomna övergripande områden. 
Utbildningsprogrammen kommer främst att 
handla om att utveckla och bredda 
forskningskompetensen för forskare som 
nyligen inlett sin utbildning. Utbildningen 
kommer i första hand att vara inriktad på 
vetenskaplig och teknisk kunskap genom 
forskning om enskilda projekt, vilket skall 

Åtgärden kommer att genomföras genom 
stöd till nätverk som valts ut på ett 
konkurrensutsatt sätt och som består av 
kompletterande organisationer som arbetar 
med forskarutbildning i olika länder, eller 
som valts ut från en enskild inrättning. 
Stödvillkoren kommer att basera sig på ett 
forskningsprogram som motsvarar väl 
definierade utbildningsbehov på vissa 
fastställda vetenskapliga och tekniska 
områden, med lämpliga hänvisningar till 
tvärvetenskapliga och nytillkomna 
övergripande områden. 
Utbildningsprogrammen kommer främst att 
handla om att utveckla och bredda 
forskningskompetensen för forskare som 
nyligen inlett sin utbildning. Utbildningen 
kommer i första hand att vara inriktad på 
vetenskaplig och teknisk kunskap genom 
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kompletteras av utbildningsmodeller för 
annan relevant kunskap och kompetens. 
Detta kan avse t.ex. ledning och finansiering 
av forskningsprojekt och program, 
immateriella rättigheter och annat 
utnyttjande av forskningsresultat, 
entreprenörskap, etiska aspekter, 
kommunikation och relationen mellan 
forskningen och samhället.

forskning om enskilda projekt, vilket skall 
kompletteras av utbildningsmodeller för 
annan relevant kunskap och kompetens. 
Detta kan avse t.ex. ledning och finansiering 
av forskningsprojekt och program, 
immateriella rättigheter och annat 
utnyttjande av forskningsresultat, 
entreprenörskap, etiska aspekter, 
kommunikation och relationen mellan 
forskningen och samhället.

Or. en

Motivering

Man bör bibehålla möjligheten att en enskild inrättning som har stor kapacitet och kan visa 
på ett europeiskt perspektiv i sin forskning deltar på egen hand.

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 64
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, Verksamhet, Grundutbildning av forskare, stycke 2

Åtgärden kommer att genomföras genom 
stöd till nätverk som valts ut på ett 
konkurrensutsatt sätt och som består av 
kompletterande organisationer som arbetar 
med forskarutbildning i olika länder. 
Nätverken kommer att bygga på ett 
gemensamt forskningsprogram som 
motsvarar väl definierade utbildningsbehov 
på vissa fastställda vetenskapliga och 
tekniska områden, med lämpliga 
hänvisningar till tvärvetenskapliga och 
nytillkomna övergripande områden. 
Utbildningsprogrammen kommer främst att 
handla om att utveckla och bredda 
forskningskompetensen för forskare som 
nyligen inlett sin utbildning. Utbildningen 
kommer i första hand att vara inriktad på 
vetenskaplig och teknisk kunskap genom 
forskning om enskilda projekt, vilket skall 
kompletteras av utbildningsmodeller för 
annan relevant kunskap och kompetens. 
Detta kan avse t.ex. ledning och finansiering 
av forskningsprojekt och program, 
immateriella rättigheter och annat 

Åtgärden kommer att genomföras genom 
stöd till nätverk som valts ut på ett 
konkurrensutsatt sätt, däribland 
internationella nätverk för forskar- och 
doktorandstudier, och som består av 
kompletterande organisationer som arbetar 
med forskarutbildning i olika länder. 
Nätverken kommer att bygga på ett 
gemensamt forskningsprogram som 
motsvarar väl definierade utbildningsbehov 
på vissa fastställda vetenskapliga och 
tekniska områden, med lämpliga 
hänvisningar till tvärvetenskapliga och 
nytillkomna övergripande områden. 
Utbildningsprogrammen kommer främst att 
handla om att utveckla och bredda 
forskningskompetensen för forskare som 
nyligen inlett sin utbildning. Utbildningen 
kommer i första hand att vara inriktad på 
vetenskaplig och teknisk kunskap genom 
forskning om enskilda projekt, vilket skall 
kompletteras av utbildningsmodeller för 
annan relevant kunskap och kompetens. 
Detta kan avse t.ex. ledning och finansiering 
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utnyttjande av forskningsresultat, 
entreprenörskap, etiska aspekter, 
kommunikation och relationen mellan 
forskningen och samhället.

av forskningsprojekt och program, 
immateriella rättigheter och annat 
utnyttjande av forskningsresultat, 
entreprenörskap, etiska aspekter, 
kommunikation och relationen mellan 
forskningen och samhället.

Or. pl

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 65
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, Verksamhet, Grundutbildning av forskare, stycke 5, 

punktsats 2a (ny)

• Möjligheten att inrätta tidsbegränsade 
tjänster vid universitet för forskare som 
arbetar på företag; syftet är att stärka 
samarbetet mellan den akademiska världen 
och företag samt att överföra kunskap.

Or. en

Motivering

Detta skulle öka rörligheten för forskare mellan industrin/företag och den akademiska 
världen samt förbättra kunskapsutbytet mellan akademisk och industriell forskning.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 66
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, Verksamhet, ”Livslångt lärande” och karriärutveckling, 

stycke 1

Denna åtgärd riktar sig till erfarna forskare i 
olika stadier av karriären. Forskarnas 
individuella kompetensprofil skall breddas i 
tvärvetenskaplig riktning eller med hjälp av 
erfarenhet från olika sektorer. Syftet är att 
stödja forskarna i deras strävan att uppnå 
eller förstärka en ledande oberoende position 
som ansvarig för undersökningar, som 
professor eller någon annan högre post inom 
utbildningen eller i företagsvärlden. 
Åtgärden kommer också att stödja forskarna 
att återuppta forskarkarriären efter ett 

Denna åtgärd riktar sig till forskare i olika 
stadier av karriären. Forskarnas individuella 
kompetensprofil skall breddas i 
tvärvetenskaplig riktning eller med hjälp av 
erfarenhet från olika sektorer. Syftet är att 
stödja forskarna i deras strävan att uppnå 
eller förstärka en ledande oberoende position 
som ansvarig för undersökningar, som 
professor eller någon annan högre post inom 
utbildningen eller i företagsvärlden. 
Åtgärden kommer också att stödja forskarna 
att återuppta forskarkarriären efter ett 
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uppehåll eller (åter)integrera forskare i en 
forskarkarriär i medlemsstaterna eller 
associerade länder, även deras 
ursprungsland, efter en utlandstjänst.

uppehåll eller (åter)integrera forskare i en 
forskarkarriär i medlemsstaterna eller 
associerade länder, även deras 
ursprungsland, efter en utlandstjänst.

Or. en

Motivering

Alltför snäva krav kan leda till att begåvade yngre forskare som önskar inleda en karriär efter 
att ha avslutat sina postdoktorala studier utesluts. Förmåga och erfarenhet kommer att 
framgå i samband med urvalsförfarandet, vilket minskar behovet av specifika krav. Det är 
inte heller nödvändigt att fastställa hur många års erfarenhet som behövs för deltagande, då 
det räcker med att klargöra att postdoktorala studier skall ha slutförts.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 67
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, Verksamhet, ”Livslångt lärande” och karriärutveckling, 

stycke 2

För att komma i fråga för denna åtgärd skall 
forskare ha minst fyra års erfarenhet av 
heltidsforskning. Eftersom åtgärden avser 
livslångt lärande och karriärutveckling 
förväntas forskarna i normalfallet ha ännu 
mer erfarenhet än så.

För att komma i fråga för denna åtgärd skall 
forskare ha avslutat sin postdoktorala
utbildning.

Or. en

Motivering

Alltför snäva krav kan leda till att begåvade yngre forskare som önskar inleda en karriär efter 
att ha avslutat sina postdoktorala studier utesluts. Förmåga och erfarenhet kommer att 
framgå i samband med urvalsförfarandet, vilket minskar behovet av specifika krav. Det är 
inte heller nödvändigt att fastställa hur många års erfarenhet som behövs för deltagande, då 
det räcker med att klargöra att postdoktorala studier skall ha slutförts.

Ändringsförslag från Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 68
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, Verksamhet, ”Livslångt lärande” och karriärutveckling, 

stycke 2

För att komma i fråga för denna åtgärd skall 
forskare ha minst fyra års erfarenhet av

För att komma i fråga för denna åtgärd skall 
forskare ha minst fyra års erfarenhet av 
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heltidsforskning. Eftersom åtgärden avser 
livslångt lärande och karriärutveckling 
förväntas forskarna i normalfallet ha ännu 
mer erfarenhet än så.

forskning på heltid (eller motsvarande 
heltid), eller en doktorsgrad. Eftersom 
åtgärden avser livslångt lärande och 
karriärutveckling förväntas forskarna i 
normalfallet ha ännu mer erfarenhet än så.

Or. en

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 69
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, Verksamhet, ”Livslångt lärande” och karriärutveckling, 

stycke 4, punktsats 2

• Andra offentliga eller privata organ, även 
stora forskningsorganisationer, som 
finansierar och förvaltar stipendieprogram, 
antingen på uppdrag av myndigheterna eller 
med deras godkännande, t.ex. privaträttsliga 
organ med ett offentligt uppdrag, 
välgörenhetsorganisationer etc.

• Andra offentliga eller privata organ, även 
stora forskningsorganisationer, som 
finansierar och förvaltar stipendieprogram, 
antingen på uppdrag av myndigheterna eller 
med deras godkännande, t.ex. privaträttsliga 
organ med ett offentligt uppdrag, 
välgörenhetsorganisationer, företag som 
ingått samarbete med myndigheter etc.

Or. en

Motivering

Företag som har resurser och som vill delta i sådan samfinansiering bör inte uteslutas, även 
om de inte kan tillåtas att ha en avgörande inverkan på själva programmet.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 70
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, Verksamhet, ”Livslångt lärande” och karriärutveckling, 

stycke 4, punktsats 3a (ny)

Återvändandestipendium: Stöd som ges 
forskare från början av den oberoende 
forskarkarriären och som syftar till att 
forskaren skall uppnå en ledande, 
oberoende ställning i 
ursprungsmedlemslandet.

Or. en
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Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 71
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, Verksamhet, Partnerskap och förbindelser mellan industrin och 

den akademiska världen, stycke 1

Syftet med denna åtgärd är att öppna och 
underhålla dynamiska förbindelser mellan 
offentliga forskningsorganisationer och 
privata kommersiella företag, särskilt små 
och medelstora företag, genom långsiktiga 
samarbetsprogram med hög potential för 
ökat kunskapsutbyte och ömsesidig 
förståelse av de båda sektorernas olika 
kulturella miljöer och kompetenskrav.

Syftet med denna åtgärd är att öppna och 
underhålla dynamiska förbindelser mellan 
offentliga forskningsorganisationer och 
privata kommersiella företag, särskilt små 
och medelstora företag, genom långsiktiga 
samarbetsprogram med hög potential för 
ökat kunskapsutbyte och ömsesidig 
förståelse av de båda sektorernas olika 
kulturella miljöer och kompetenskrav.
Åtgärden skall utformas så att den inte 
begränsar rörligheten för deltagande 
forskare, dvs. så att den inte skapar 
begränsningar för publicering av 
forskningsresultat eller utförande av arbete 
för vissa organisationer.

Or. en

Motivering

Immaterialrättsliga frågor måste lösas innan samarbetet mellan industrin och den 
akademiska världen fördjupas. EU-medel bör användas för att stärka unionen som helhet.
Därför måste det klargöras att man i samarbetsavtal inte får skapa begränsningar för 
rörligheten, t.ex. genom att införa ”karantänstider”, eller begränsa tillträde till framtida 
tjänster eller publicering av forskningsresultat.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 72
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, Verksamhet, Partnerskap och förbindelser mellan industrin och 

den akademiska världen, stycke 2, inledningen

Åtgärden kommer att genomföras på ett 
flexibelt sätt genom samarbete mellan 
organisationer från båda sektorerna från 
minst två medlemsstater eller associerade 
stater, med stöd för mänskliga resurser inom 
ramen för detta. Gemenskapsstöd kommer 
att ges i en eller flera av följande former:

Åtgärden kommer att genomföras på ett 
flexibelt sätt, på grundval av de 
erfarenheter som gjorts i samband med
befintliga partnerskap mellan industrin och 
den akademiska världen i hela EU, genom 
samarbete mellan organisationer från båda 
sektorerna från minst två medlemsstater eller 
associerade stater, med stöd för mänskliga 
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resurser inom ramen för detta. 
Gemenskapsstöd kommer att ges i en eller 
flera av följande former:

Or. en

Motivering

De flesta universitet har redan ett väletablerat partnerskap med industrin och företag. Den 
erfarenhet som man i detta sammanhang har fått av behovet av viss förmåga och vissa 
immaterialrättsliga bestämmelser bör användas som underlag för framtida åtgärder.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 73
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, Verksamhet, Partnerskap och förbindelser mellan industrin och 

den akademiska världen, stycke 2, punktsats 3a (ny)

• Åtgärder för att stärka utvecklingen av 
regionala forskningsdrivna kluster.

Or. en

Motivering

En viktig åtgärd för att stärka forsknings- och utvecklingsverksamheten vid små och 
medelstora företag är att göra medvetna ansträngningar i regioner där man kan finna 
regionala kluster nära universitet. I många fall kommer en strategi som är inriktad på kluster 
att vara mer framgångsrik än en traditionell metod som bygger på kontakter med enskilda 
småföretag.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 74
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, Verksamhet, Det internationella perspektivet, stycke 1

Det internationella perspektivet är 
grundläggande för de mänskliga resurserna i 
Europas forskning och utveckling och 
behandlas i särskilda åtgärder både när det 
gäller de europeiska forskarnas 
karriärutveckling och stärkandet av det 
internationella samarbetet genom forskarna.

Det internationella perspektivet är 
grundläggande för de mänskliga resurserna i 
Europas forskning och utveckling och 
behandlas i särskilda åtgärder både när det 
gäller de europeiska forskarnas 
karriärutveckling och stärkandet av det 
internationella samarbetet genom forskarna
på nationell eller regional nivå.
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Or. fr

Motivering

Förslaget till samfinansiering av rörlighetsprogram kan få en hävstångseffekt och göra det 
möjligt att beakta de olika behov som forskare i början av sin karriär och mer erfarna 
forskare har. Regionerna är viktiga aktörer när det gäller rörlighet för forskare och bör 
därför nämnas i detta sammanhang. 

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 75
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, Verksamhet, Det internationella perspektivet, stycke 2, led i

i) Internationella stipendier för europeiska 
forskare som arbetar utomlands under en 
period som avslutas med att forskarna 
återvänder. Denna åtgärd riktar sig till 
erfarna forskare och är en del av det 
livslånga lärandet och den breddade 
kompetensen. Syftet är att forskarna skall få 
nya kunskaper;

i) Internationella stipendier för europeiska 
forskare som arbetar utomlands under en 
period som avslutas med att forskarna 
återvänder till EU. Denna åtgärd riktar sig 
till erfarna forskare och är en del av det 
livslånga lärandet och den breddade 
kompetensen. Syftet är att forskarna skall få 
nya kunskaper. Forskare som inte kan 
återvända till sin ursprungsinstitution kan 
beviljas stöd för ett års lönekostnader;

Or. en

Motivering

För att främja institutionernas intresse för programmet måste kraven på dem vara realistiska. 
Det går inte att försvara kravet på att universitet skall återanställa forskare som har varit 
utomlands en längre tid, även om det kan röra sig om ett stipendieprogram. Huvudpoängen 
är att få forskare att återvända till Europa med sina kunskaper. Detta syfte skulle uppfyllas 
även om forskarna återvände till en annan institution.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Ändringsförslag 76
Bilaga, rubrik Etiska aspekter, Verksamhet, Det internationella perspektivet, stycke 2, led i

i) Internationella stipendier för europeiska 
forskare som arbetar utomlands under en 
period som avslutas med att forskarna 
återvänder. Denna åtgärd riktar sig till 
erfarna forskare och är en del av det 
livslånga lärandet och den breddade 

i) Internationella stipendier för europeiska 
forskare som arbetar utomlands under en 
period som avslutas med att forskarna 
återvänder till EU. Denna åtgärd riktar sig 
till erfarna forskare och är en del av det 
livslånga lärandet och den breddade 
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kompetensen. Syftet är att forskarna skall få 
nya kunskaper;

kompetensen. Syftet är att forskarna skall få 
nya kunskaper;

Or. it

Motivering

Forskare bör inte förpliktas att återvända till sitt eget land, utan bör kunna fortsätta att 
arbeta i en annan EU-medlemsstat innan de återvänder hem.


