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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 5
Skäl 4

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

(4) Ramprogrammet bör komplettera de 
verksamheter som genomförs i 
medlemsstaterna och av medlemsstaterna 
genom deras deltagande i mellanstatliga 
forskningsorganisatoner och andra 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Lissabonmålen, parallellt 
med framför allt de som avser 
strukturfonderna, jordbruk, utbildning, 
konkurrenskraft och innovation, industri, 
hälsa, konsumentskydd, sysselsättning, 
energi, transport och miljö.

Or. en
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Motivering

För att det skall råda överensstämmelse med förslaget till sjunde ramprogrammet och 
förslagen till övriga särskilda program måste mellanstatlig forskningsverksamhet omnämnas. 
Forskningsverksamhet som genomförs av medlemsstaterna genom deltagande i mellanstatliga 
organisationer innebär att europeisk forskning stärks globalt sett.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 6
Artikel 2, stycke 1, led f

f) övergripande internationellt samarbete, f) samstämmig utveckling av 
forskningspolitken,

fa) internationellt samarbete,

Or. es

Motivering

Här läggs tonvikt vid stöd till gränsöverskridande forskning på europeisk nivå.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 7
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. 
Projekt som rör forskning om embryon och 
embryonala stamceller skall inte 
finansieras eftersom sådan forskning är 
förbjuden i flera medlemsstater av hänsyn 
till grundläggande mänskliga rättigheter 
eller konstitutionella principer.

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Ändringsförslag 8
Artikel 4, punkterna 2 och 3
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2. Följande forskningsområden får inte 
finansieras inom ramen för det särskilda 
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 rådet 
och parlamentet varje år. I särskilda fall 
får den etiska granskningen göras under 
projektets gång.

– 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.
3. Följande 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 i en medlemsstat 
där forskningen i fråga är förbjuden.

– 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 
skapandet av mänskliga embryon enbart 
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 området forskning på embryonala 
stamceller skall de nationella 
hälsovårdsinrättningarnas erfarenhet 
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utnyttjas och forskningsfinansieringen 
skall begränsas till embryonala 
stamcellslinjer som har skapats före 
augusti 2001.

Or. en

(Punkt 3, strecksats 2 i parlamentets ändringsförslag är identisk med punkt 2, strecksats 2 i 
kommissionens förslag)

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, Paul Rübig

Ändringsförslag 9
Artikel 4, punkt 2

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

2. Följande forskningsområden får inte 
finansieras inom ramen för det särskilda 
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
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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 för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 10
Artikel 4, punkt 2a (ny)

2a. Följande omfattas inte av finansiering 
inom detta program: 
– Forskningsprojekt som är förbjudna i 
medlemsstater av hänsyn till 
grundläggande mänskliga rättigheter eller 
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 människors och i 
synnerhet kvinnors kroppar inte bör 
kommersialiseras.
Forskning på chimärer kommer varken 
direkt eller indirekt att finansieras.

Or. en

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

Ändringsförslag 11
Artikel 4, punkt 3

3. Följande 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 
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provrörsbefruktningar och frågor i 
samband med användning av genetiska 
data när det inte finns behandlingar) skall 
EU prioritera forskningsprojekt som utgör 
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.
– Forskningsverksamhet 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 för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 12
Artikel 4, punkt 3, strecksats 1a (ny)

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

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 13
Artikel 4, punkt 3, strecksats 2

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

– Forskningsprojekt som äventyrar 
subsidiaritetsprincipen och hotar de 
grundläggande principerna om 
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människans värdighet och 
ickekommersialisering av 
människokroppen, särskilt kvinnokroppen.

Or. en

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 14
Artikel 5, punkt 3

3. I bilaga IV till det särskilda programmet 
anges ett initiativ för gemensamt 
genomförande av nationella 
forskningsprogram som skulle kunna
omfattas av ett separat beslut på grundval av 
artikel 169 i fördraget.

3. I bilaga IV till det särskilda programmet 
anges ett möjligt initiativ för gemensamt 
genomförande av nationella 
forskningsprogram som skulle omfattas av 
ett separat beslut på grundval av artikel 169 i 
fördraget.

Or. es

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 15
Artikel 6, punkt 2

2. I arbetsprogrammet skall relevant 
forskningsverksamhet som genomförs av 
medlemsstaterna, associerade stater samt 
europeiska och internationella organisationer 
beaktas. Det skall uppdateras vid behov.

2. I arbetsprogrammet skall relevant 
forskningsverksamhet som genomförs av 
medlemsstaterna, associerade stater samt 
europeiska och internationella organisationer 
beaktas och hänsyn skall tas till mervärdet 
för Europa, inverkan på näringslivets 
konkurrenskraft och betydelsen för övrig 
gemenskapspolitik. Det skall uppdateras vid 
behov.

Or. es

Motivering

Nu när det råder stark konkurrens inom näringslivet måste man uppmärksamma mervärdet 
för Europa och gemenskapspolitikens betydelse.
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Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 16
Artikel 6, punkt 2

2. I arbetsprogrammet skall relevant 
forskningsverksamhet som genomförs av 
medlemsstaterna, associerade stater samt 
europeiska och internationella organisationer 
beaktas. Det skall uppdateras vid behov.

2. I arbetsprogrammet skall relevant 
forskningsverksamhet som genomförs av 
medlemsstaterna, associerade stater samt 
europeiska och internationella organisationer 
beaktas, i syfte att öka samverkansvinsterna 
när det gäller forskningsverksamheten. Det 
skall uppdateras vid behov.

Or. en

Motivering

För att åstadkomma en enhetlig forskningsverksamhet till gagn för Europa skall 
arbetsprogrammet syfta till att öka samverkansvinsterna när det gäller befintlig 
forskningsverksamhet och inte enbart ta den i beaktande.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 17
Artikel 6, punkt 3

3. I arbetsprogrammet skall också kriterier 
fastställas för utvärderande av förslag om 
indirekta åtgärder inom ramen för 
finansieringsmetoderna och för val av 
projekt. Kriterierna skall vara kompetens, 
genomförande och effekter, och inom dessa 
ramar ytterligare krav, viktningar och 
trösklar som kan kompletteras och 
ytterligare specificeras i arbetsprogrammet.

3. Följande principer skall ligga till grund 
för utvärderingen av förslag om indirekta 
åtgärder inom ramen för de olika 
finansieringsmetoderna och för valet av
projekt:

– Vetenskaplig och/eller teknisk 
spetskompetens.
– Betydelse för det särskilda programmets 
mål.
– Potentiella effekter av utveckling, 
spridning och utnyttjande av 
projektresultat.
– Genomförandets och administrationens 
kvalitet och effektivitet.
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Inom dessa ramar skall arbetsprogrammet 
innehålla uppgifter om utvärderings- och 
urvalskriterierna och det får också 
innehålla specificeringar om ytterligare 
krav, viktningar och trösklar.

Or. es

Motivering

I syfte att göra genomförandet av åtgärderna inom ramen för det särskilda programmet mer 
effektivt måste man på ett mer detaljerat sätt ange vilka principer som skall ligga till grund 
för projekturvalet.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 18
Artikel 6, punkt4

4. I arbetsprogrammet skall t.ex. följande
anges:

4. I arbetsprogrammet kan det anges vilka 
europeiska inrättningar som får 
medlemsbidrag:

(a) Organisationer som får medlemsbidrag.
(b) Åtgärder till stöd för särskilda 
rättssubjekts verksamhet.

Or. es

Motivering

Alla organisationer bör ha lika möjligheter och bör kunna konkurrera på lika villkor. Därför 
bör punkt 4 enbart syfta på organ med status som europeisk inrättning (”European facility”) 
och led b bör strykas.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 19
Artikel 7, punkt 2

2. Förfarandet i artikel 8.2 skall tillämpas 
vid antagandet av

2. Förfarandet i artikel 8.2 skall tillämpas 
vid antagandet av följande åtgärder:

(a) det arbetsprogram som avses i artikel 6.1 
och

(a) Utveckling och uppdatering av det 
arbetsprogram som avses i artikel 6.1, 
däribland de instrument vars användning 
är prioriterad och all senare anpassning av 
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användningen av dessa
(b) anpassningar av den preliminära 
fördelning av det belopp som anges i bilaga 
II.

(b) godkännande av finansiering av:

(i) FoTU-verksamhet som involverar 
spetsforskningsnätverk och integrerade 
projekt,
(ii) FoTU-verksamhet inom följande 
temaområden:
– hälsa
– livsmedel, jordbruk och bioteknik
– nanovetenskap och nanoteknik
(ba) utarbetande av direktiv för den externa 
bedömningen som föreskrivs i artikel 7 i 
ramprogrammet,
(bb) anpassningar av den preliminära 
fördelning av det belopp som anges i 
bilaga II.

Or. en

(Led bb i parlamentets ändringsförslag är identiskt med led b i kommissionens förslag.)

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 20
Artikel 7, punkt2

2. Förfarandet i artikel 8.2 skall tillämpas 
vid antagandet av

2. Förvaltningsförfarandet i artikel 8.2 skall 
tillämpas vid antagandet av

(c) det arbetsprogram som avses i artikel 6.1 
och

(a) det arbetsprogram som avses i artikel 
6.1, inbegripet de instrument som skall 
prioriteras, alla eventuella senare 
ändringar, ansökningsomgångarnas 
innehåll samt de utvärderings- och 
urvalskriterier som skall tillämpas,

(d) anpassningar av den preliminära 
fördelning av det belopp som anges i bilaga 
II.

(b) anpassningar av den preliminära 
fördelning av det belopp som anges i bilaga 
II,
(ba) finansieringen av FoTU-åtgärder för 
vilka gemenskapsstödet inom ramen för 
detta program beräknas uppgå till eller 
överstiga 0,6 miljoner euro,
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(bb) finansieringsbesluten för ERA-NET 
och ERA-NET PLUS,
(bc) avtalet mellan kommissionen och 
Europeiska investeringsbanken om 
finansieringsinstrumentet för riskdelning.

Or. es

Motivering

Förvaltningskommittéerna bör behålla sina nuvarande uppgifter eftersom det är mycket 
viktigt för programmets framgång att länderna känner sig delaktiga och att verksamheterna 
följs upp på ett korrekt sätt mot bakgrund av att många av dessa skall komplettera de 
verksamheter som bedrivs i de olika staterna.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 21
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

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 22
Artikel 8a (ny)

Artikel 8a
Kommissionen skall ansvara för den 
oberoende övervakning, bedömning och 
översyn som föreskrivs i artikel 7 i beslutet 
om sjunde ramprogrammet när det gäller 
verksamheter på de områden som omfattas 
av detta särskilda program.
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Or. es

Motivering

Syftet är här att skapa garantier för att uppföljningen och kontrollen av åtgärderna inom det 
särskilda programmet sker i enlighet med riktlinjerna i sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 23
Bilaga I, Inledning, stycke 1, strecksats 5

– vetenskap och samhälle närmar sig 
varandra så att vetenskap och teknik på ett 
harmoniskt sätt kan integreras i det 
europeiska samhället, och

– vetenskap och samhälle närmar sig 
varandra så att vetenskap och teknik på ett 
harmoniskt sätt kan integreras i det 
europeiska samhället. De befintliga 
helpdeskarna som informerar på europeisk, 
nationell och regional nivå skall ges nya 
direktiv så att de kan förse små och 
medelstora företag, industrin och 
kunskapsinstitutioner med all relevant 
information om ramprogrammet, 
programmet för konkurrenskraft och 
innovation samt strukturfonderna.

Or. en

Motivering

De befintliga helpdeskarna måste få vägledning och information så att de kan vara till nytta 
för små och medelstora företag, industrin och kunskapsinstitutionerna och då inte glömma 
samverkansaspekten mellan resurserna.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 24
Bilaga I, Inledning, stycke 1, strecksats 5 och 6 och stycke 2

– vetenskap och samhälle närmar sig 
varandra så att vetenskap och teknik på ett 
harmoniskt sätt kan integreras i det 
europeiska samhället, och

– vetenskap och samhälle närmar sig 
varandra så att vetenskap och teknik på ett 
harmoniskt sätt kan integreras i det 
europeiska samhället,
– en samstämmig utveckling av 
forskningspolitiken stöds, och

– övergripande åtgärder vidtas för att stödja – övergripande åtgärder vidtas för att stödja 
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det internationella samarbetet. det internationella samarbetet.
Genom detta särskilda program kommer 
även stöd att ges för en samordnad 
utveckling av forskningspolitiken.

Or. es

Motivering

Man måste lägga vikt vid forskningspolitiken och se till att den är samstämmig i olika länder, 
varför detta föreslås som en ny strecksats.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 25
Bilaga I, Inledning, stycke 1, strecksats 6

– övergripande åtgärder vidtas för att stödja 
det internationella samarbetet.

– övergripande åtgärder vidtas för att stödja 
det internationella samarbetet, däribland 
gränsöverskridande och interregionalt 
samarbete.

Or. en

Motivering

Samma principer som gäller för internationellt samarbete bör gälla för gränsöverskridande 
och interregionalt samarbete.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 26
Bilaga I, Inledning, stycke 4

Åtgärder för samordning av program som 
inte finansieras av gemenskapen får inom 
ramen för detta särskilda program 
genomföras med hjälp av ERA-NET och 
genom att gemenskapen deltar i gemensamt 
genomförda nationella forskningsprogram 
(artikel 169 i fördraget) i enlighet med det 
särskilda programmet Samarbete.

Åtgärder för samordning av program som 
inte finansieras av gemenskapen får inom 
ramen för detta särskilda program 
genomföras med hjälp av ERA-NET och 
genom att gemenskapen deltar i gemensamt 
genomförda nationella forskningsprogram 
(artikel 169 i fördraget) i enlighet med det 
särskilda programmet Samarbete. Åtgärden 
skall också användas för att öka 
kompletteringen och samverkansvinsterna 
mellan ramprogrammet och verksamhet 
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som utförs inom ramen för mellanstatliga 
strukturer.

Or. en

Motivering

På europeisk nivå utvecklar och använder medlemsstaterna världsledande infrastruktur 
genom sitt medlemskap i europeiska mellanstatliga organisationer. Forskningsinfrastrukturen 
innebär ett tydligt mervärde och en fördel för europeisk forskning och måste därför beaktas.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 28
Bilaga I, Inledning, rubriken Samstämmig utveckling av forskningspolitiken

Samstämmig utveckling av 
forskningspolitiken

utgår

Verksamheten inom ramen för denna del 
kommer att gynna en samstämmig 
utveckling av forskningspolitiken genom att 
den dels kompletterar en del av 
samordningen inom ramen för programmet 
Samarbete, dels bidrar till den del av 
gemenskapens politik och initiativ (t.ex. 
lagstiftning, rekommendationer och 
riktlinjer) som syftar till att förbättra 
samstämmigheten hos och effekterna av 
medlemsstaternas politik.
Verksamheten kommer också att bidra till 
genomförandet av Lissabonstrategin –
särskilt treprocentsmålet för investeringar i 
forskning – genom att medlemsstaterna och 
EU får hjälp att bedriva en mer effektiv 
politik för forskning och teknisk utveckling. 
Målet är att stärka den offentliga 
forskningen och dess koppling till industrin 
och att främja privata investeringar i 
forskning, framför allt genom att skapa 
lämpliga ramvillkor genom att öka det 
offentliga stödet och dess hävstångseffekt 
för privata investeringar.
I verksamheten ingår följande:
• Övervakning och analys av 
forskningsrelaterad politik och 
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industristrategier
Målet är att tillhandahålla information och 
analyser till stöd för utformningen, 
genomförandet, utvärderingen och den 
gränsöverskridande samordningen av 
politiken. Detta omfattar följande:
– En tjänst (Erawatch) som levererar och 
utvärderar information så att 
forskningspolitiska beslut kan fattas mot 
bakgrund av fakta. Den bidrar även till att 
förverkliga det europeiska området för 
forskningsverksamhet genom att skapa en 
bättre förståelse för forskningspolitikens,-
initiativens och-systemens egenskaper, 
beståndsdelar och utveckling på nationell 
och regional nivå. Här ingår regelbundna 
analyser ur ett europeiskt perspektiv av 
frågor som är viktiga för 
forskningspolitiska beslut – i synnerhet de 
faktorer som driver utvecklingen av 
forskningssystem framåt och hur de 
påverkar politik och förvaltningsstrukturer 
samt nya frågor/utmaningar och politiska 
alternativ, liksom en översyn på europeisk 
nivå av medlemsstaternas framsteg vid 
genomförandet av det europeiska området 
för forskningsverksamhet och 
treprocentsmålet.
– Övervakning av investeringar i industriell 
forskning för att tillhandahålla en 
fristående och kompletterande 
informationskälla för politiskt 
beslutsfattande och göra det möjligt för 
företag att få referenser för sina strategier 
för investering i forskning och utveckling. 
Denna verksamhet omfattar bl.a. 
utarbetande av periodiska resultattavlor 
över investeringar i forskning och 
utveckling på företags-och sektornivå, 
övervakning av trenderna när det gäller 
privata investeringar i forskning och 
utveckling, utvärdering av faktorer som 
påverkar företags beslut och förfaranden 
vid sådana investeringar och 
genomförandet av analyser av ekonomiska 
och politiska följder.
– Utveckling och analys av indikatorer på 
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forskningsverksamhet och av dess 
påverkan på ekonomin. Här ingår 
utarbetande och offentliggörande av 
nationella och regionala översikter och 
nyckeltal för forskning och teknik, i 
tillämpliga fall grundade på officiella 
statistiska indikatorer, en utvärdering av 
styrkor och svagheter hos 
medlemsstaternas system för forskning och 
utveckling och en analys av EU:s position 
och prestationsduglighet inom vetenskaplig 
och teknisk forskning.
Denna verksamhet kommer att genomföras 
i samarbete med det gemensamma 
forskningscentret och genom studier och 
expertgrupper.
• Samordning av forskningspolitik, även 
gränsöverskridande samarbetsinitiativ på 
nationell eller regional nivå i frågor av 
allmänt intresse.
Målet är att stärka samordningen av 
forskningspolitiken genom åtgärder till stöd 
för dels genomförandet av den öppna 
samordningsmetoden, dels initiativ som går 
”nedifrån och upp” och som genomförs av 
flera länder och regioner och där andra 
berörda parter deltar när så är lämpligt 
(däribland industrin, europeiska 
organisationer och organisationer som 
representerar det civila samhället).
Inom denna verksamhet kommer sådana 
frågor att hanteras som är av gemensamt 
intresse i samband med forskning och 
annan relevant politik och som bör 
tillämpas för att förverkliga det europeiska 
forskningsområdet och nå EU:s 
treprocentsmål när det gäller investeringar. 
Verksamheten kommer att bidra till att en 
mer effektiv nationell och regional politik 
utvecklas genom ömsesidigt lärande och 
inbördes utvärdering. Den kommer också 
att uppmuntra till samordnade eller 
gemensamma initiativ mellan grupper av 
länder och regioner som har intresse av 
forskningsområden med en utpräglad 
gränsöverskridande dimension eller 
sidoeffekter och, i tillämpliga fall, fastställa 
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vilka frågor som kräver utvidgade och 
ömsesidigt förstärkta åtgärder på 
gemenskaps-eller medlemsstatsnivå.
Initiativ som tas av flera länder och 
regioner kan omfatta åtgärder såsom 
inbördes utvärdering av nationell och 
regional politik, utbyte av erfarenheter och 
av personal, gemensamma utvärderingar 
och konsekvensbedömningar samt 
utveckling och genomförande av 
gemensamma initiativ.

Or. es

Motivering

Denna text borde flyttas från inledningen i bilaga I och istället bli ytterligare en punkt i 
bilagan, utöver de sex punkter som denna nu är uppdelad i.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 29
Bilaga I, Inledning, rubriken Samstämmig utveckling av forskningspolitiken, stycke 3, 

punktsats 1, stycke 1, strecksats 2

– Övervakning av investeringar i industriell 
forskning för att tillhandahålla en fristående 
och kompletterande informationskälla för 
politiskt beslutsfattande och göra det möjligt 
för företag att få referenser för sina strategier 
för investering i forskning och utveckling. 
Denna verksamhet omfattar bl.a. utarbetande 
av periodiska resultattavlor över 
investeringar i forskning och utveckling på 
företags-och sektornivå, övervakning av 
trenderna när det gäller privata investeringar 
i forskning och utveckling, utvärdering av 
faktorer som påverkar företags beslut och 
förfaranden vid sådana investeringar och 
genomförandet av analyser av ekonomiska 
och politiska följder.

– Övervakning av investeringar i industriell 
forskning för att tillhandahålla en fristående 
och kompletterande informationskälla för 
politiskt beslutsfattande och göra det möjligt 
för företag inom sektorer av stort intresse 
för EU:s ekonomi att få referenser för sina 
strategier för investering i forskning och 
utveckling. Denna verksamhet omfattar bl.a. 
utarbetande av periodiska resultattavlor över 
investeringar i forskning och utveckling på 
företags-och sektornivå, övervakning av 
trenderna när det gäller privata investeringar 
i forskning och utveckling, utvärdering av 
faktorer som påverkar företags beslut och 
förfaranden vid sådana investeringar och 
genomförandet av analyser av ekonomiska 
och politiska följder.

Or. en
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Motivering

Investeringar i industriell forskning skall uppmuntras inom sektorer av stort ekonomiskt 
intresse för EU:s ekonomi.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 30
Bilaga I, Inledning, rubriken Samstämmig utveckling av forskningspolitiken, stycke 3, 

punktsats 2, stycke 1

Målet är att stärka samordningen av 
forskningspolitiken genom åtgärder till stöd 
för dels genomförandet av den öppna 
samordningsmetoden, dels initiativ som går 
”nedifrån och upp” och som genomförs av 
flera länder och regioner och där andra 
berörda parter deltar när så är lämpligt 
(däribland industrin, europeiska 
organisationer och organisationer som 
representerar det civila samhället).

Målet är att stärka samordningen av 
forskningspolitiken, där detta klart och 
tydligt skapar ett mervärde för forskning 
och innovationssystem, genom åtgärder till 
stöd för dels genomförandet av den öppna 
samordningsmetoden, dels initiativ som går 
”nedifrån och upp” och som genomförs av 
flera länder och regioner och där andra 
berörda parter deltar när så är lämpligt 
(däribland industrin, europeiska 
organisationer och organisationer som 
representerar det civila samhället).

Or. en

Motivering

Forskningspolitik bör samordnas på EU-nivå inom områden där det finns ett klart och tydligt 
mervärde av samarbete. Dubbelarbete med medlemsstaternas nationella forskningspolitik bör 
undvikas till varje pris.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 31
Bilaga I, Inledning, rubriken Samstämmig utveckling av forskningspolitiken, stycke 3, 

punktsats 2, stycke 3a (nytt)

Särskild vikt kommer att läggas vid:
– en samverkansmetod vid utvecklingen av 
forskningspotential i kombination med 
innovationsdrivna strukturfondsprogram
och andra program och
– en minskning av de administrativa och 
praktiska hindren för ett effektivt 
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gränsöverskridande samarbete mellan 
regioner från olika medlemsstater och för 
framväxten av en kombinerad forsknings-
och innovationskapacitet.

Or. en

Motivering

Den gränsöverskridande regionalpolitiken inom regionalpolitiken är unik och har en speciell 
betydelse för EU:s integration genom att den strävar efter att gå över medlemsstaternas 
gränser. Alltför ofta lyckas inte det innovativa samarbetet över medlemsstaternas gränser. 
Detta beror på administrativa och geografiska hinder. Alla bidrag för att samordna politiken 
inom regioner och medlemsstater och lösa dessa problem måste välkomnas. Innovationen tar 
inte slut vid en medlemsstats gräns.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 32
Bilaga I, Inledning, rubriken Etiska aspekter, stycke 1

Vid genomförandet av detta särskilda 
program och den forskningsverksamhet som 
följer av det skall grundläggande etiska 
principer iakttas. 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 djur 
och miljö i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen och de senaste 
versionerna av relevanta internationella 
konventioner, riktlinjer och 
uppförandekoder, såsom 
Helsingforsdeklarationen, Europarådets 
konvention om mänskliga rättigheter och 
biomedicin (undertecknad i Oviedo den 4 
april 1997) och tilläggsprotokollen till 
denna, 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 

Vid genomförandet av detta särskilda 
program och den forskningsverksamhet som 
följer av det skall grundläggande etiska 
principer iakttas. 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 djur 
och miljö i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen och de senaste 
versionerna av relevanta internationella 
konventioner, riktlinjer och 
uppförandekoder, såsom 
Helsingforsdeklarationen, Europarådets 
konvention om mänskliga rättigheter och 
biomedicin (undertecknad i Oviedo den 4 
april 1997) och tilläggsprotokollen till 
denna, 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 
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Världshälsoorganisationens (WHO) 
tillämpliga resolutioner.

Världshälsoorganisationens (WHO) 
tillämpliga 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 de berörda forskningsprojekten 
genomförs.
__________
1 EGT C 320 E, 15.12.2005, s. 251.
2 Antagna texter av detta datum, 
P6_TA(2005)0407.

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Christian Ehler, Herbert Reul

Ändringsförslag 33
Bilaga I, Inledning, rubriken Etiska aspekter, stycken 2, 3, 4 och 5

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).
I överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen och de olika 
tillvägagångssätten i Europa måste deltagare 
i forskningsprojekt respektera 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 land 
kommer inte att erhålla något 
gemenskapsstöd i landet i fråga.

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

I tillämpliga fall skall deltagarna i 
forskningsprojekten begära godkännande 
från relevanta nationella eller lokala 
etikkommittéer innan FoTU-verksamheten 
inleds. Kommissionen kommer systematiskt 
att genomföra etisk granskning av sådana 

Deltagarna 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, skall 
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förslag som berör etiskt känsliga frågor 
eller som inte tillräckligt uppmärksammar 
etiska aspekter. I särskilda fall kan en etisk 
granskning genomföras samtidigt som 
projektet genomförs.

begära godkännande från behöriga nationella 
eller lokala etikkommittéer, innan 
FoTU-verksamheten inleds. Kommissionen 
kommer systematiskt att genomföra etisk 
granskning. I särskilda fall kan en etisk 
granskning genomföras samtidigt som 
projektet genomförs. 

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

Kommissionen kommer årligen att 
informera Europaparlamentet och rådet 
om sin verksamhet på detta område och på 
begäran lämna upplysningar.

Or. en

Motivering

Kommissionens föreslagna ordalydelse är för oprecis på en punkt; framför allt måste det 
införas en skyldighet att rapportera till parlamentet.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 34
Bilaga I, Inledning, rubriken 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 Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 35
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Syfte, stycke 1

Syftet är att optimera användning och 
utveckling av Europas mest framstående 
forskningsinfrastruktur och bidra till att på 
alla vetenskapliga och tekniska områden 
skapa ny forskningsinfrastruktur av intresse 
för hela Europa (alternativt genomföra 
betydande förbättringar av befintliga 

Syftet är att optimera användning och 
utveckling av Europas mest framstående 
forskningsinfrastruktur och bidra till att på 
alla vetenskapliga och tekniska områden 
skapa ny forskningsinfrastruktur av intresse 
för hela Europa som Europas 
forskarsamfund behöver för att vara med och 
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strukturer) som Europas forskarsamfund 
behöver för att vara med och leda 
utvecklingen och som kan ge industrin en 
starkare kunskapsbas och ökat tekniskt 
kunnande.

leda utvecklingen och som kan ge industrin 
en starkare kunskapsbas och ökat tekniskt 
kunnande.

Or. es

Motivering

Det är inte lämpligt att anlägga olika synsätt på de redan befintliga 
forskningsinfrastrukturerna och på sådana som måste skapas.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 36
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 1

För att Europa skall bli den mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomin i världen krävs 
en modern och effektiv 
forskningsinfrastruktur. Sådan infrastruktur 
är avgörande för att en ledande roll inom 
vetenskap och teknik skall kunna intas. 
Forskningsinfrastrukturer är av stor 
betydelse för att skapa, sprida, tillämpa och 
utnyttja kunskap och därigenom för att 
främja innovation. Det blir allt nödvändigare 
att ha tillgång till denna infrastruktur inom 
alla områden av vetenskap och teknik. 
Många forskningsinfrastrukturer har 
utvecklats från stora anläggningar, som 
nästan enbart var avsedda för ett särskilt 
fackområde, till serviceanläggningar som 
står till förfogande för de mest skilda 
forskarsamfund. Informations-och 
kommunikationstekniken möjliggör en 
vidareutveckling av moderna 
infrastrukturkoncept. I dessa ingår 
distribuerade hårdvaru-, mjukvaru-och 
innehållssystem med ett enormt ackumulerat 
värde i form av ett förråd av kunskaper inom 
många olika fackområden.

För att Europa skall bli den mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomin i världen krävs 
en modern och effektiv 
forskningsinfrastruktur. Sådan infrastruktur 
är avgörande för att en ledande roll inom 
vetenskap och teknik skall kunna intas. 
Forskningsinfrastrukturer är av stor 
betydelse för att skapa, sprida, tillämpa och 
utnyttja kunskap och därigenom för att 
främja innovation. Det blir allt nödvändigare 
att ha tillgång till denna infrastruktur inom 
alla områden av vetenskap, teknik och 
politik som grundar sig på bevis. Många 
forskningsinfrastrukturer har utvecklats från 
stora anläggningar, som nästan enbart var 
avsedda för ett särskilt fackområde, till 
serviceanläggningar som står till förfogande 
för de mest skilda forskarsamfund. 
Informations-och kommunikationstekniken 
möjliggör en vidareutveckling av moderna 
infrastrukturkoncept. I dessa ingår 
distribuerade hårdvaru-, mjukvaru-och 
innehållssystem med ett enormt ackumulerat 
värde i form av ett förråd av kunskaper inom
många olika fackområden och för många 
olika användargrupper.

Or. en
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Motivering

Forskningsinfrastrukturen spelar en central roll när det gäller att sprida forskningsresultat 
till en rad olika forskningsdiscipliner och grupper, vilket är avgörande för att främja 
innovation.

Information som sprids genom infrastrukturen kan också ge viktigt underlag för utformningen 
av politiken.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 37
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 2

Den föreslagna åtgärden kommer framför 
allt att bidra till att kunskap utvecklas, 
används och bevaras genom stöd till 
forskningsinfrastrukturer som går ”nedifrån 
och upp”, är inriktade på kompetens och har 
en målinriktad ansats. Den strategiska 
moderniseringen av elektroniska 
informations-och 
kommunikationsinfrastrukturer utgör också 
en drivkraft för förändringar av hur 
forskning bedrivs.

Den föreslagna åtgärden kommer framför 
allt att bidra till att kunskap utvecklas, 
används och bevaras genom stöd till 
forskningsinfrastrukturer som går ”nedifrån 
och upp”, är inriktade på kompetens och har 
en målinriktad ansats som grundar sig på 
tillgängliga resurser och de viktigaste 
prioriteringarna för Europa. Den 
strategiska moderniseringen av elektroniska 
informations-och 
kommunikationsinfrastrukturer utgör också 
en central drivkraft för förändringar av hur 
forskning bedrivs, och stöds genom 
betydande investeringar från offentliga och 
privata aktörer i hela Europa.

Or. en

Motivering

På grund av begränsade tillgängliga resurser bör åtgärderna prioriteras tydligt i det 
särskilda programmet ”Kapacitet”.

Det är viktigt att betona den drivkraft som är förknippad med moderniseringen av 
elektroniska informations-och kommunikationsinfrastrukturer i ett eEuropa och i samband 
med nationella och regionala e-strategier.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 38
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 2
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Den föreslagna åtgärden kommer framför 
allt att bidra till att kunskap utvecklas, 
används och bevaras genom stöd till 
forskningsinfrastrukturer som går ”nedifrån 
och upp”, är inriktade på kompetens och har 
en målinriktad ansats. Den strategiska 
moderniseringen av elektroniska 
informations-och
kommunikationsinfrastrukturer utgör också 
en drivkraft för förändringar av hur 
forskning bedrivs.

Den föreslagna åtgärden kommer framför 
allt att bidra till att kunskap utvecklas, 
används och bevaras genom stöd till 
forskningsinfrastrukturer som går ”nedifrån 
och upp”, är inriktade på kompetens och har 
en målinriktad ansats. Den strategiska 
moderniseringen av elektroniska och 
virtuella informations- och
kommunikationsinfrastrukturer utgör också 
en drivkraft för förändringar av hur 
forskning bedrivs. Samordningen med 
medlemsstaterna är av grundläggande vikt 
för utvecklingen och finansieringen av 
infrastrukturer.

Or. es

Motivering

Man bör specificera i detta stycke att det är medlemsstaterna som ansvarar för att utveckla 
forskningsinfrastruktur, varför samordningen med dem är av grundläggande vikt.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 39
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 3, inledningen

I samband med gemenskapens ramprogram 
för forskning och teknisk utveckling avses 
med begreppet forskningsinfrastruktur den 
utrustning och de resurser och tjänster som 
krävs för att forskarsamfundet skall kunna 
bedriva forskning på alla vetenskapliga och 
tekniska områden. I denna definition ingår 
följande (inklusive tillhörande 
personalresurser):

I samband med gemenskapens ramprogram 
för forskning och teknisk utveckling avses 
med begreppet forskningsinfrastruktur den 
utrustning och de resurser och tjänster som 
krävs för att forskarsamfundet, både det 
offentliga och privata och inom det civila 
samhället, skall kunna bedriva forskning på 
alla vetenskapliga och tekniska områden. I 
denna definition ingår följande (inklusive 
tillhörande personalresurser):

Or. en

Motivering

Offentliga och privata aktörer och aktörer från det civila samhället har rätt till tillgång till 
forskningsinfrastrukturens utrustning, resurser och tjänster.
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Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 40
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 4a (nytt)

Då åtgärder vidtas bör det bland annat tas 
hänsyn till att investeringar i 
forskningsinfrastrukturen i 
konvergensregionerna och de yttersta 
randområdena leder till att de mänskliga 
resurser som finns där kan komma avsevärt 
bättre till användning. Detta är särskilt 
viktigt i de konvergensregioner där 
skillnaderna mellan den potentiella 
forskarkapaciteten och infrastrukturens 
tillstånd är störst. 

Or. pl

Motivering

Stödet till fullt utnyttjande av de mänskliga resurserna i konvergensregionerna och de yttersta 
randområdena ägnades särskild uppmärksamhet i programmet ”Forskningspotential”. 
Samma argument gäller för investeringar i forskningsinfrastruktur. 

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 41
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Verksamhet, stycke 1, strecksats 1

– Användningen av befintliga 
forskningsinfrastrukturer skall optimeras och 
deras prestanda förbättras.

– Användningen av befintliga 
forskningsinfrastrukturer skall optimeras och 
deras prestanda förbättras och detta skall 
prioriteras.

Or. en

Motivering

Att optimera användningen av befintliga forskningsinfrastrukturer skall prioriteras i det 
särskilda programmet eftersom det är ett effektivare sätt att använda de begränsade 
tillgängliga medlen.
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Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 42
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Verksamhet, stycke 1, strecksats 2 och 3

– Utvecklingen av nya 
forskningsinfrastrukturer (alternativt 
betydande förbättringar av befintliga 
strukturer) av alleuropeiskt intresse skall 
främjas utifrån arbetet inom Europeiska 
strategiska forumet för 
forskningsinfrastruktur (ESFRI).

– Utvecklingen av nya 
forskningsinfrastrukturer (alternativt 
betydande förbättringar av befintliga 
strukturer) av alleuropeiskt intresse skall 
främjas genom att i synnerhet arbetet inom 
Europeiska strategiska forumet för 
forskningsinfrastruktur (ESFRI) inbegrips.

– Stödåtgärder skall vidtas, däribland stöd 
till framväxande behov.

– Stödåtgärder skall vidtas, däribland stöd
till framväxande behov och teknisk 
utvecklingskapacitet i 
konvergensregionerna.

Or. es

Motivering

Prognos av de framväxande behoven i konvergensregionerna.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 43
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Verksamhet, punkt 1.1.1., stycke 1

En forskningsinfrastruktur i världsklass 
kräver mycket stora och långsiktiga 
investeringar i humankapital och 
ekonomiska resurser. Den bör nyttjas av ett 
så stort antal vetenskaps-och kundindustrier 
som möjligt över hela Europa. EU bör bidra 
till detta mål genom att gynna 
gränsöverskridande tillgång. Syftet är att 
skapa nya möjligheter för forskarlag att få 
tillgång till de bästa 
forskningsinfrastrukturerna, däribland 
andra forskarlag, från randområden och 
yttersta randområden. Sådan tillgång kan 
också erbjudas externa användare, antingen 
personligen på ett konkret sätt eller genom 
lämplig kommunikation på elektronisk väg. 
Den kan också innebära tillhandahållande av 
forskningstjänster på distans. Denna 
verksamhet kommer att genomföras genom 

En forskningsinfrastruktur i världsklass 
kräver mycket stora och långsiktiga 
investeringar i humankapital och 
ekonomiska resurser. Den bör nyttjas av ett 
så stort antal vetenskaps-och kundindustrier 
som möjligt över hela Europa. EU bör bidra 
till detta mål genom att gynna 
gränsöverskridande tillgång. Syftet är att 
skapa nya möjligheter för forskarlag att få 
tillgång till de bästa 
forskningsinfrastrukturerna, däribland 
forskarlag från randområden och yttersta 
randområden. Sådan tillgång kan också
erbjudas externa användare, antingen 
personligen på ett konkret sätt eller genom 
lämplig kommunikation på elektronisk väg. 
Den kan också innebära tillhandahållande av 
forskningstjänster på distans. Denna 
verksamhet kommer att genomföras genom 
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ansökningsomgångar ”nedifrån och upp”
som är öppna för alla vetenskapliga och 
tekniska områden utan att ett område har 
företräde framför ett annat.

ansökningsomgångar ”nedifrån och upp”
som är öppna för alla vetenskapliga och 
tekniska områden utan att ett område har 
företräde framför ett annat.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar texten.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 44
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Verksamhet, punkt 1.1.2., stycke 1

Forskningsinfrastrukturens kapacitet och 
prestanda på EU-nivå behöver fortlöpande 
optimeras och förstärkas för att leva upp till 
framväxande växande vetenskapliga behov. 
Detta kan bättre åstadkommas om 
användning och utveckling (även 
modernisering) av infrastrukturen stimuleras 
på ett samordnat sätt.

Forskningsinfrastrukturens kapacitet och 
prestanda på EU-nivå behöver fortlöpande 
optimeras och förstärkas för att leva upp till 
framväxande växande vetenskapliga behov. 
Detta kan bättre åstadkommas om 
användning och utveckling (även 
modernisering) av infrastrukturen stimuleras 
på ett samordnat sätt. Integrerad 
verksamhet bör omfatta användningen av 
autonoma system för 
forskningsinfrastruktur inom en rad 
tvärvetenskapliga områden som 
övervakning av miljön och biologisk 
mångfald.

Or. en

Motivering

Brittiska National Aerospace Technology Strategy har fastställt ett antal undersektorer 
omfattande bl.a. obemannade luftfarkoster som mycket viktiga för Storbritanniens framtid. Ett 
program som finansieras av näringslivet, RDA och DTI, ASTRAEA (Autonomous Systems 
Technology Related Airborne Evaluation and Assessment) studerar frågan om tillgång till 
luftrum för civila obemannade farkoster. Projekt inom detta område skulle vara särskilt 
värdefulla. 

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 45
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Verksamhet, punkt 1.1.2., stycke 2, 



PE 374.088v02-00 28/76 AM\619606SV.doc

SV

strecksats 1

– Genom ansökningsomgångar som går 
”nedifrån och upp” och leder till en 
gemensam samordning och samling av 
resurser bland infrastrukturoperatörer, i syfte 
att skapa en samarbetsanda dem emellan. 
Sådan verksamhet bör också syfta till att 
bättre strukturera det sätt på vilket 
forskningsinfrastrukturer fungerar på 
Europanivå, främja en gemensam utveckling 
av kapacitet och prestanda och gynna en 
sammanhållen och tvärvetenskaplig 
användning av dem.

– Genom ansökningsomgångar som går 
”nedifrån och upp” och leder till en 
gemensam samordning och samling av 
resurser bland infrastrukturoperatörer, i syfte 
att skapa en samarbetsanda dem emellan. 
Sådan verksamhet bör också syfta till att 
bättre strukturera det sätt på vilket 
forskningsinfrastrukturer fungerar på 
Europanivå, att förbättra öppenheten för 
eventuella användare kring hur dessa 
fungerar och hur man får tillgång till dem, 
främja en gemensam utveckling av kapacitet 
och prestanda och gynna en sammanhållen 
och tvärvetenskaplig användning av dem.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att förbättra öppenheten kring forskningsinfrastrukturen för eventuella 
användare så att de lättare kan utnyttjas av en rad grupper i hela Europa.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 46
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Verksamhet, punkt 1.1.3., stycke 1

Med hjälp av elektronisk infrastruktur kan 
forskarna använda sig av stabila tjänster som 
bygger på komplexa processer och är 
utarbetade så att virtuella samfund kan 
utnyttja distribuerade IKT-resurser 
(databehandling, driftskompatibilitet, 
instrumentering). En förstärkning av den 
europeiska ansatsen och den närstående 
europeiska verksamheten på detta område 
kan ge ett markant bidrag till att den 
europeiska forskningspotentialen och 
utnyttjandet av den får ett uppsving, vilket 
befäster de elektroniska infrastrukturernas 
ställning som en av hörnstenarna inom det 
europeiska området för 
forskningsverksamhet, en föregångare för 
interdisciplinära innovationer och en 
drivande kraft för förändringar av det sätt på 

Med hjälp av elektronisk infrastruktur kan 
forskarna använda sig av viktiga tjänster 
som bygger på komplexa processer och är 
utarbetade så att virtuella samfund kan 
utnyttja distribuerade IKT-resurser 
(databehandling, driftskompatibilitet, 
instrumentering). En förstärkning av den 
europeiska ansatsen och den närstående 
europeiska verksamheten på detta område 
kan ge ett markant bidrag till att den 
europeiska forskningspotentialen och 
utnyttjandet av den får ett uppsving, vilket 
befäster de elektroniska infrastrukturernas 
ställning som en av hörnstenarna inom det 
europeiska området för 
forskningsverksamhet, en föregångare för 
interdisciplinära innovationer och en 
drivande kraft för förändringar av det sätt på 
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vilket forskning bedrivs. Detta kan också 
bidra till integration av forskargrupper från 
yttre randområden och yttersta randområden.

vilket forskning bedrivs. Detta är också 
viktigt för integration av forskargrupper från 
yttre randområden och yttersta randområden 
som använder dessa processer.

Or. en

Motivering

Elektronisk infrastruktur är viktigt för att främja den europeiska forskningspotentialen och 
dess utnyttjande och för att integrera forskargrupper från yttre randområden och yttersta 
randområden.

Ändringsförslag från Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 47
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Verksamhet, punkt 1.1.3., stycke 3

Det kommer att vara nödvändigt med 
samordnat stöd till digitala bibliotek, arkiv, 
datalagring, datasäkring och nödvändig 
sammanslagning av resurser på europeisk 
nivå för att organisera databaser för 
forskarsamfundet och framtida 
forskargenerationer. Frågan om på vilket sätt 
förtroendet för elektroniska infrastrukturer 
kan öka kommer också att tas upp. De 
föreslagna åtgärderna tjänar också till att 
förutse och integrera nya krav och lösningar. 
De skall underlätta uppkomsten av 
storskaliga testbäddar för experiment med 
ny banbrytande teknik och tillmötesgå nya 
användarkrav, däribland e-lärande. 
Arbetsgruppen för elektronisk infrastruktur 
kommer regelbundet att delta i arbetet 
genom att tillhandahålla strategiska 
rekommendationer.

Det kommer att vara nödvändigt med 
samordnat stöd till digitala bibliotek, arkiv, 
datalagring, datasäkring och nödvändig 
sammanslagning av resurser på europeisk 
nivå för att organisera databaser för 
forskarsamfundet och framtida 
forskargenerationer. Frågan om på vilket sätt 
förtroendet för elektroniska infrastrukturer 
kan öka kommer också att tas upp, och det 
kommer att tas hänsyn till att framtida 
generationer måste få tillgång till data. De 
föreslagna åtgärderna tjänar också till att 
förutse och integrera nya krav och lösningar. 
De skall underlätta uppkomsten av 
storskaliga testbäddar för experiment med 
ny banbrytande teknik och tillmötesgå nya 
användarkrav, däribland e-lärande. 
Arbetsgruppen för elektronisk infrastruktur 
kommer regelbundet att delta i arbetet 
genom att tillhandahålla strategiska 
rekommendationer.

Or. en
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 48
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Verksamhet, punkt 1.1.3., stycke 3

Det kommer att vara nödvändigt med 
samordnat stöd till digitala bibliotek, arkiv, 
datalagring, datasäkring och nödvändig 
sammanslagning av resurser på europeisk 
nivå för att organisera databaser för 
forskarsamfundet och framtida 
forskargenerationer. Frågan om på vilket sätt 
förtroendet för elektroniska infrastrukturer 
kan öka kommer också att tas upp. De 
föreslagna åtgärderna tjänar också till att 
förutse och integrera nya krav och lösningar. 
De skall underlätta uppkomsten av 
storskaliga testbäddar för experiment med 
ny banbrytande teknik och tillmötesgå nya 
användarkrav, däribland e-lärande. 
Arbetsgruppen för elektronisk infrastruktur 
kommer regelbundet att delta i arbetet 
genom att tillhandahålla strategiska 
rekommendationer.

Det kommer att vara nödvändigt med 
samordnat stöd till digitala bibliotek (i syfte 
att skapa ett europeiskt digitalt bibliotek), 
arkiv, datalagring, datasäkring och 
nödvändig sammanslagning av resurser på 
europeisk nivå för att organisera databaser 
för forskarsamfundet och framtida 
forskargenerationer. Frågan om på vilket sätt 
förtroendet för elektroniska infrastrukturer 
kan öka kommer också att tas upp. De 
föreslagna åtgärderna tjänar också till att 
förutse och integrera nya krav och lösningar. 
De skall underlätta uppkomsten av 
storskaliga testbäddar för experiment med 
ny banbrytande teknik och tillmötesgå nya 
användarkrav, däribland e-lärande. 
Arbetsgruppen för elektronisk infrastruktur 
kommer regelbundet att delta i arbetet 
genom att tillhandahålla strategiska 
rekommendationer.

Or. en

Motivering

Initiativet till ett europeiskt digitalt bibliotek lades fram av ett nätverk för nationella 
offentliga bibliotek. Europas rika och mångfasetterade vetenskapliga och kulturella arv kan 
bevaras och i stor utsträckning spridas genom att det digitaliseras och görs tillgängligt över 
nätet. Det europeiska digitala biblioteket har fått stöd från kommissionen och utgör en 
utomordentlig utmaning för europeiskt näringsliv.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 49
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Verksamhet, punkt 1.1.3., stycke 3

Det kommer att vara nödvändigt med 
samordnat stöd till digitala bibliotek, arkiv, 
datalagring, datasäkring och nödvändig 
sammanslagning av resurser på europeisk 
nivå för att organisera databaser för 
forskarsamfundet och framtida 
forskargenerationer. Frågan om på vilket sätt 

Det kommer att vara nödvändigt med 
samordnat stöd till digitala bibliotek, arkiv, 
datalagring, datasäkring och nödvändig 
sammanslagning av resurser på europeisk 
nivå för att organisera databaser för 
forskarsamfundet och framtida 
forskargenerationer. Frågan om på vilket sätt 
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förtroendet för elektroniska infrastrukturer 
kan öka kommer också att tas upp. De 
föreslagna åtgärderna tjänar också till att 
förutse och integrera nya krav och lösningar. 
De skall underlätta uppkomsten av 
storskaliga testbäddar för experiment med 
ny banbrytande teknik och tillmötesgå nya 
användarkrav, däribland e-lärande. 
Arbetsgruppen för elektronisk infrastruktur 
kommer regelbundet att delta i arbetet 
genom att tillhandahålla strategiska 
rekommendationer.

förtroendet för elektroniska infrastrukturer 
kan öka kommer också att tas upp. De 
föreslagna åtgärderna tjänar också till att 
förutse och integrera nya krav och lösningar. 
De skall underlätta uppkomsten av 
storskaliga testbäddar, exempelvis komplexa 
syntetiska miljöer, för experiment med ny 
banbrytande teknik och tillmötesgå nya 
användarkrav, däribland e-lärande. 
Arbetsgruppen för elektronisk infrastruktur 
kommer regelbundet att delta i arbetet 
genom att tillhandahålla strategiska 
rekommendationer.

Or. en

Motivering

Syntetiska miljöer möjliggör komplex multivariabel systemmodellering, varvid riktiga 
beståndsdelar kan användas som en del av den syntetiska modellen. Detta är ett synnerligen 
värdefullt sätt att modellera verkliga flygscenarion för obemannade system.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 50
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Verksamhet, punkt 1.2.2., stycke 1 

Avsikten är att gynna skapandet av ny 
forskningsinfrastruktur grundad på det 
arbete som utförts av ESFRI när det gäller 
utvecklingen av en europeisk plan för ny 
forskningsinfrastruktur. Kommissionen 
kommer att välja ut prioriterade projekt som 
ges möjlighet att få gemenskapsstöd via 
ramprogrammet.

Avsikten är att gynna skapandet av ny 
forskningsinfrastruktur grundad på bland 
annat det arbete som utförts av ESFRI när 
det gäller utvecklingen av en europeisk plan 
för ny forskningsinfrastruktur. 
Kommissionen kommer att välja ut 
prioriterade projekt som ges möjlighet att få 
gemenskapsstöd via ramprogrammet.

Or. da

Motivering

Det är inte bra om ESFRI:s förteckning blir det enda urvalskriteriet för att skapa nya 
infrastrukturprojekt. Man måste garantera att projekt som inte finns med i ESFRI:s 
förteckning, men som kan bli strategiskt viktiga längre fram, inte utesluts.
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Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 51
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Verksamhet, punkt 1.2.2., stycke 1 och 2 

Avsikten är att gynna skapandet av ny 
forskningsinfrastruktur grundad på det 
arbete som utförts av ESFRI när det gäller 
utvecklingen av en europeisk plan för ny 
forskningsinfrastruktur. Kommissionen 
kommer att välja ut prioriterade projekt som 
ges möjlighet att få gemenskapsstöd via 
ramprogrammet.

Avsikten är att gynna skapandet av ny 
forskningsinfrastruktur i överensstämmelse 
med principen om ”variabel geometri”
genom att inbegripa i synnerhet det arbete 
som utförts av ESFRI när det gäller 
utvecklingen av en europeisk plan för ny 
forskningsinfrastruktur. Arbetsprogrammet 
kommer att inkludera utvalda prioriterade 
projekt som ges möjlighet att få 
gemenskapsstöd.

Den verksamhet som rör uppbyggnaden av 
ny infrastruktur kommer att genomföras i två 
steg.

Den verksamhet som rör uppbyggnaden av 
ny infrastruktur kommer att genomföras i två 
steg utifrån en förteckning över kriterier 
som fastställts i sjunde ramprogrammet.

Or. es

Motivering

Man bör beakta principen om ”variabel geometri” i samband med införandet av de nya 
forskningsinfrastrukturer som följer av detta program. Dessutom specificeras här att 
urvalskriterierna för åtgärderna inom detta särskilda program motsvarar de kriterier som 
gäller inom sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 52
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Verksamhet, punkt 1.2.2a (ny)

1.2.2a Centrum för ”öppen innovation”
För att göra det möjligt att genomföra 
större industriella samarbetsprojekt för 
forskning och utveckling på en enda plats 
genom att konsortiepartner sänder ut sin 
personal på tillfälliga uppdrag och/eller ger 
fritt tillträde till forskningsinfrastruktur 
och tjänster på grundval av principen om 
gemensamt utnyttjande av anläggningar.

Or. en
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Motivering

Ett nytt och viktigt paradigm som garanterar tillväxt genom kunskap är öppen innovation. 
Den hänger samman med att företag allt oftare tar hjälp av interna och externa idékällor för 
att dra nytta av innovation och dela riskerna. Företag som kan utnyttja idéer utifrån för att 
utveckla sina egna företag samtidigt som de sprider sina interna idéer utanför sin egen 
verksamhet kommer sannolikt att bli framgångsrika. Om detta skall ske måste stora företag, 
små och medelstora företag, universitet och forskningsinstitut samarbeta i ekosystem för 
öppen innovation.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 53
Bilaga I, punkt 1 Forskningsinfrastruktur, rubriken Verksamhet, punkt 1.2.2.a (ny)

1.2.2.a Inrättande av en server för 
vetenskapliga metoder som på ett betydande 
sätt kan bidra till forskningens effektivitet 
genom att göra resultaten från vissa 
forskningsstadier tillgängliga under 
jämförbara förhållanden.

Or. de

Motivering

I den av Europaparlamentet beställda STOA-undersökningen med titeln ”How to optimise the 
efficiency of science and research, the most important critical success factors of the high-tech 
economies – Scientific Methods Server” (projekt EP/IV/A/2003/07/01) anges bland 
slutsatserna att man med en sådan metodserver på ett avgörande sätt kan öka forskningens 
effektivitet. I syfte att minimera kostnaderna skulle forskare kunna ta del av vissa (del)resultat 
som finns lagrade i servern, exempelvis resultat av laboratorieundersökningar, och använda 
dem för egna ändamå

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 54
Bilaga I, punkt 2 Forskning till förmån för små och medelstora företag, rubriken 

Tillvägagångssätt, stycke 2 

Särskilda åtgärder kommer att genomföras 
till stöd för små och medelstora företag eller 
sammanslutningar av sådana företag som är i 
behov av att lägga ut forskning på 
entreprenad till högskola och 
forskningscenter (”FoTU-aktörer”). Dessa 

Särskilda åtgärder kommer att genomföras 
till stöd för små och medelstora företag eller 
sammanslutningar av sådana företag som är i 
behov av att lägga ut forskning på 
entreprenad till ”FoTU-aktörer” som 
högskola, forskningscenter och 
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åtgärder kommer att vidtas inom hela det 
vetenskapliga och tekniska området. Vid 
utvärderingen av projektförslagen skall 
hänsyn tas till den förväntade ekonomiska 
effekt projekten har för små och medelstora 
företag. Ekonomiska medel kommer att 
fördelas genom två program: Forskning för 
små och medelstora företag och Forskning 
för sammanslutningar av små och 
medelstora företag. Det första riktar sig 
främst till företag med lågt till medelhögt 
tekniskt utnyttande och med liten eller ingen 
forskningskapacitet, men också till 
forskningsintensiva företag som måste 
lägga ut forskning på entreprenad för att 
komplettera sin huvusakliga
forskningskapacitet. Det andra riktar sig till 
sammanslutningar av företag. Dessa har 
normalt sett störst möjlighet att känna till 
och identifiera sina medlemmars 
gemensamma tekniska problem, agera på 
deras vägnar och arbeta för att 
forskningsresultat sprids och tillämpas.

forskningsintensiva små och medelstora 
företag. Dessa åtgärder kommer att vidtas 
inom hela det vetenskapliga och tekniska 
området. Vid utvärderingen av 
projektförslagen skall hänsyn tas till den 
förväntade ekonomiska effekt projekten har 
för små och medelstora företag. Ekonomiska 
medel kommer att fördelas genom två 
program: Forskning för små och medelstora 
företag och Forskning för sammanslutningar 
av små och medelstora företag. Det första 
riktar sig främst till små och medelstora 
företag med lågt till medelhögt tekniskt 
utnyttjande och med liten eller ingen 
forskningskapacitet samt till 
forskningsintensiva små och medelstora 
företag med teknisk kapacitet, och 
traditionella sektorer, som måste lägga ut 
forskning på entreprenad för att komplettera 
sin huvudsakliga tekniska kapacitet. Det 
andra riktar sig till sammanslutningar av små 
och medelstora företag. Dessa har normalt 
sett störst möjlighet att känna till och 
identifiera sina medlemmars gemensamma 
tekniska problem, agera på deras vägnar och 
arbeta för att forskningsresultat sprids och 
tillämpas.

Or. es

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att stärka de små och medelstora företagens 
framträdande roll inom programmet ”Kapacitet”. Därför bör ”FoTU-aktörernas”
(inbegripet de små och medelstora företag som är ”FoTU-aktörer”) tillträde till programmet 
underlättas så att de tekniska behoven garanterat täcks även när det rör sig om enheter som –
sett till sin karaktär – har begränsad forskningskapacitet, vilket kan vara fallet med små och 
medelstora företag inom traditionella sektorer. 

Däremot behövs det inga särskilda insatser för att ge incitament åt forskningsintensiva små 
och medelstora företag att delta. Små och medelstora företag med teknisk kapacitet behöver 
dock särskilt stöd för att utveckla sin forskningskapacitet i samarbete med forskningsaktörer 
och på så sätt generera varaktig teknisk nytta.
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Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 55
Bilaga I, punkt 2 Forskning till förmån för små och medelstora företag, rubriken 

Tillvägagångssätt, stycke 3

Utöver dessa särskilda åtgärder kommer små 
och medelstora företags deltagande i 
ramprogrammen också att uppmuntras och 
underlättas. När innehållet i temaområdena 
inom det särskilda programmet Samarbete 
utvecklas tas hänsyn till forskningsbehovet 
och-potentialen inom dessa företag. 
Programmet kommer allt efter område och 
ämne att genomföras genom projekt av olika 
storlek och omfattning.

Utöver dessa särskilda åtgärder kommer små 
och medelstora företags deltagande i 
ramprogrammen också att uppmuntras och 
underlättas. Särskild uppmuntran skall ges 
till nationella instrument för att sådana 
företag skall kunna dra nytta av resultaten 
av det sjunde ramprogrammet. När 
innehållet i temaområdena inom det 
särskilda programmet Samarbete utvecklas 
tas hänsyn till forskningsbehovet och-
potentialen inom dessa företag. Programmet 
kommer allt efter område och ämne att 
genomföras genom projekt av olika storlek 
och omfattning.

Or. pl

Motivering

Många små och medelstora företag har stora svårigheter med att dra nytta av goda resultat 
av ramprogrammet. Det behövs både praktiskt och ekonomiskt stöd, för att flera företag av 
detta slag skall kunna delta i sjunde ramprogrammet. Sådant stöd kan framför allt ges till
institut och forskarlag som skapar mervärde så att integrationen mellan forskningen och 
innovativiteten i företagen påskyndas.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 56
Bilaga I, punkt 2 Forskning till förmån för små och medelstora företag, rubriken 

Tillvägagångssätt, stycke 3 

Utöver dessa särskilda åtgärder kommer små 
och medelstora företags deltagande i 
ramprogrammen också att uppmuntras och
underlättas. När innehållet i temaområdena 
inom det särskilda programmet Samarbete 
utvecklas tas hänsyn till forskningsbehovet 
och-potentialen inom dessa företag. 
Programmet kommer allt efter område och 
ämne att genomföras genom projekt av 
olika storlek och omfattning.

Utöver dessa särskilda åtgärder kommer ett 
lämpligt deltagande av små och medelstora 
företag i ramprogrammen också att 
uppmuntras, underlättas och säkras, varvid 
målet skall vara att minst 20 procent av 
budgeten skall avsättas till detta.
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För att nå detta mål kommer man att 
underlätta de små och medelstora 
företagens deltagande, individuellt eller 
genom kluster, i projekt inom de 
prioriterade temana i programmet 
Samarbete och i teknikplattformarna.
För finansieringen av projekt där små och 
medelstora företag deltar kommer man att 
eftersträva maximala bidrag från samtliga 
gemenskapsinstitutioner, inklusive EIB och 
EIF.

Or. es

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 57
Bilaga I,  punkt 2 Forskning till förmån för små och medelstora företag, rubriken 

Tillvägagångssätt, stycke 4 

Vid genomförandet av gemenskapens 
ramprogram för forskning och teknisk 
utveckling kommer komplementaritet och 
samordning med åtgärder inom 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation att säkras för att små och 
medelstora företags deltagande i 
gemenskaps ramprogram för forskning och 
teknisk utveckling skall främjas och 
underlättas.

Vid genomförandet av gemenskapens 
ramprogram för forskning och teknisk 
utveckling kommer komplementaritet och 
samordning med åtgärder inom 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation att säkras för att små och 
medelstora företags deltagande i 
gemenskaps ramprogram för forskning och 
teknisk utveckling skall främjas och 
underlättas. Samordning med relevanta 
nationella forskningsprogram kommer 
också att eftersträvas som ett komplement 
till de forskningsverksamheter som anges 
nedan. I detta sammanhang skulle man 
även kunna överväga ett eventuellt 
gemensamt genomförande tillsammans 
med EUREKA av program för teknisk 
utveckling riktade till små och medelstora 
företag, i syfte att främja innovativa projekt 
som är inriktade på marknadens behov.

Or. es

Motivering

Här ges konkreta exempel på hur komplementaritet och samverkan kan ha särskilt stor 
betydelse för små och medelstora företag.
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Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 58
Bilaga I, punkt 2 Forskning till förmån för små och medelstora företag, rubriken 

Tillvägagångssätt, stycke 4 

Vid genomförandet av gemenskapens 
ramprogram för forskning och teknisk 
utveckling kommer komplementaritet och 
samordning med åtgärder inom 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation att säkras för att små och 
medelstora företags deltagande i 
gemenskaps ramprogram för forskning och 
teknisk utveckling skall främjas och 
underlättas.

Vid genomförandet av gemenskapens 
ramprogram för forskning och teknisk 
utveckling kommer komplementaritet och 
samordning med åtgärder inom 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation att säkras för att små och 
medelstora företags deltagande i 
gemenskaps ramprogram för forskning och 
teknisk utveckling skall främjas och 
underlättas med följande mål:
– Att främja små och medelstora företags 
deltagande i och tillgång till 
ramprogrammet.
– Att se till att små och medelstora företag 
fullt ut utnyttjar 
finansieringsmöjligheterna inom ramen för 
ramprogrammet.
Det kommer att införas projekt med enkla, 
korta och snabba förfaranden utan 
invecklade finansiella principer och onödig 
rapportering. Gemensamma principer 
avseende ansökningar och kontrakt 
kommer i mån av möjlighet att tillämpas 
både i ramprogrammet och i programmet 
för konkurrenskraft och innovation.

Or. en

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 59
Bilaga I,  punkt 2 Forskning till förmån för små och medelstora företag, rubriken 

Tillvägagångssätt, stycke 4a (nytt) 

Det kommer även att inrättas mekanismer 
för samarbete med de nationella och 
regionala programmen till stöd för små och 
medelstora företags FoU i syfte att erbjuda 
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tjänster som står företagen närmare och är
bättre anpassade till deras behov samt 
stärka de olika nationella stödsystemens 
kritiska massa och europeiska dimension.

Or. es

Motivering

I syfte att bedriva forskning till förmån för små och medelstora företag inom detta program 
bör man utnyttja de nationella och regionala programmen och infrastrukturerna till stöd för 
små och medelstora företags FoU-verksamhet. På det sättet skulle man inte bara uppnå ökad 
effektivitet, närhet och anpassning till dessa företags specifika behov, utan även bidra till 
samordning och harmonisering av den nationella politiken och de nationella stödsystemen.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 60
Bilaga I, punkt 2 Forskning till förmån för små och medelstora företag, rubriken Verksamhet, 

stycke 1, punktsats 1, stycke 1

Inom detta program får små grupper av 
innovativa företag hjälp att lösa 
gemensamma eller kompletterande tekniska 
problem. Projekt med relativt kort löptid 
måste inriktas på innovationsbehoven hos de 
små och medelstora företag som lägger ut 
forskning på entreprenad till FoTU-aktörer 
och vara i högsta grad möjliga för företagen 
i fråga att dra nytta av.

Inom detta program får små grupper av 
innovativa företag hjälp att inrättas och att 
arbeta för att lösa gemensamma eller 
kompletterande tekniska problem. Projekt 
med relativt kort löptid måste inriktas på 
innovationsbehoven hos de små och 
medelstora företag som lägger ut forskning 
på entreprenad till FoTU-aktörer och vara i 
högsta grad möjliga för företagen i fråga att 
dra nytta av.

Or. en

Motivering

Åtgärderna till stöd för små och medelstora företag bör även omfatta ökade insatser för att 
uppmuntra små och medelstora företag att arbeta tillsammans genom att inrätta grupper med 
liknande intressen i fråga om forskning och innovation.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 61
Bilaga I, punkt 2 Forskning till förmån för små och medelstora företag, rubriken Verksamhet, 

stycke 1, punktsats 2, stycke 1
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Inom detta program får sammanslutningar 
av små och medelstora företag stöd för att 
med hjälp av den forskning som krävs 
utveckla tekniska lösningar på problem som 
är vanligt förekommande hos många av 
dessa företag i särskilda industrisektorer 
eller segment av värdekedjan. Det kan gälla 
att t.ex. utveckla eller efterleva europeiska 
normer och standarder eller uppfylla 
lagstiftningskrav på områdena hälsa, 
säkerhet och miljöskydd. Projekt som kan 
löpa under flera år måste drivas av 
sammanslutningar som lägger ut forskning 
på entreprenad till FoTU-aktörer till förmån 
för sina medlemmar och måste omfatta ett 
antal enskilda små och medelstora företag.

Inom detta program får sammanslutningar 
av små och medelstora företag och 
hantverksföretag stöd för att med hjälp av 
den forskning som krävs utveckla tekniska 
lösningar på problem som är vanligt 
förekommande hos många av dessa företag i 
särskilda industrisektorer eller segment av 
värdekedjan. Det kan gälla att t.ex. utveckla 
eller efterleva europeiska normer och 
standarder eller uppfylla lagstiftningskrav på 
områdena hälsa, säkerhet och miljöskydd. 
Projekt som kan löpa under flera år måste 
drivas av sammanslutningar som lägger ut 
forskning på entreprenad till FoTU-aktörer 
till förmån för sina medlemmar och måste 
omfatta ett antal enskilda små och 
medelstora företag.

Or. de

Motivering

De europeiska hantverksföretagen spelar en central roll i skapandet av arbetstillfällen och 
måste stärka sin konkurrenskraft genom forskning. Genom att bevara och modernisera 
hantverkstekniken på olika områden kommer Europa att få en särställning i den globala 
konkurrensen och en nyckelroll inom ramen för Lissabonprocessen. Program, såsom Craft, 
spelar i detta sammanhang en viktig roll.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 62
Bilaga I, punkt 2 Forskning till förmån för små och medelstora företag, rubriken Verksamhet, 

stycke 1, punktsats 2, stycke 1

Inom detta program får sammanslutningar 
av små och medelstora företag stöd för att 
med hjälp av den forskning som krävs 
utveckla tekniska lösningar på problem som 
är vanligt förekommande hos många av 
dessa företag i särskilda industrisektorer 
eller segment av värdekedjan. Det kan gälla 
att t.ex. utveckla eller efterleva europeiska 
normer och standarder eller uppfylla 
lagstiftningskrav på områdena hälsa, 
säkerhet och miljöskydd. Projekt som kan 
löpa under flera år måste drivas av 
sammanslutningar som lägger ut forskning 

Inom detta program får sammanslutningar 
av små och medelstora företag hjälp att 
inrättas och att arbeta för att med hjälp av 
den forskning som krävs utveckla tekniska 
lösningar på problem som är vanligt 
förekommande hos många av dessa företag i 
särskilda industrisektorer eller segment av 
värdekedjan. Det kan gälla att t.ex. utveckla 
eller efterleva europeiska normer och 
standarder eller uppfylla lagstiftningskrav på 
områdena hälsa, säkerhet och miljöskydd
eller att främja inträdet på nya 
tillväxtmarknader, exempelvis marknaden 
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på entreprenad till FoTU-aktörer till förmån 
för sina medlemmar och måste omfatta ett 
antal enskilda små och medelstora företag.

för kommersiella tillämpningar för
autonoma obemannade system. Projekt som 
kan löpa under flera år måste drivas av 
sammanslutningar som lägger ut forskning 
på entreprenad till FoTU-aktörer till förmån 
för sina medlemmar och måste omfatta ett 
antal enskilda små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Åtgärderna till stöd för små och medelstora företag bör även omfatta ökade insatser för att 
uppmuntra små och medelstora företag att arbeta tillsammans genom att inrätta grupper med 
liknande intressen i fråga om forskning och innovation. 

De obemannade systemens verkliga potential ligger i civila, inte militära, tillämpningar. Även 
om många potentiella möjligheter ofta omnämns är användningen av obemannade system på 
civila marknader ännu liten. Detta beror delvis på bristande medvetenhet, förståelse och 
förtroende hos de civila marknaderna, exempelvis gas- och oljeindustrin och inom 
miljöskydd. Det beror även på att tillverkarna/operatörerna av obemannade system saknar 
förståelse för de tekniska och operationella behoven inom dessa civila sektorer.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 63
Bilaga I, punkt 2 Forskning till förmån för små och medelstora företag, rubriken Verksamhet, 

underrubriken Programmen har följande gemensamt, strecksats 3a (ny)

– Stöd kommer att ges åt nationella och 
regionala program som förser små och 
medelstora företag med finansiering för 
deras deltagande i denna verksamhet.

Or. es

Motivering

En decentralisering av genomförandet av åtgärder till förmån för små och medelstora företag 
i de nationella och regionala programmen ökar effektiviteten, närheten och anpassningen till 
dessa företags specifika behov.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 64
Bilaga I, punkt 2 Forskning till förmån för små och medelstora företag, rubriken Verksamhet, 
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underrubriken Programmen har följande gemensamt, strecksats 3b (ny)

– I syfte att uppmuntra forskning och 
utveckling i forskningsintensiva små och 
medelstora företag med stor potential för 
hållbar tillväxt får kommissionen 
tillsammans med Eureka även föreslå ett 
initiativ grundat på artikel 1691.
___________
1 Till exempel initiativet Eurostars.

Or. en

Motivering

I förslaget till det sjunde ramprogrammet, under ”Kapacitet” och ”Forskning till förmån för 
små och medelstora företag” nämns inte samarbete mellan kommissionen, medlemsstaterna
och Eureka för att förbättra tillgången till forskning för små och medelstora företag med hög 
tillväxt. De särskilda instrument för små och medelstora företag som nyligen nämnts 
tillgodoser inte dessa forskningsintensiva små och medelstora företags behov.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 65
Bilaga I, punkt 2 Forskning till förmån för små och medelstora företag, rubriken Verksamhet, 

underrubriken Programmen har följande gemensamt, strecksats 3c (ny)

– Forskning för små och medelstora 
företag: För att hjälpa små grupper av 
innovativa företag att lösa gemensamma 
eller kompletterande tekniska problem 
genom ramprogrammet och/eller 
mellanstatliga finansieringsåtgärder, 
såsom kommissionens, EIB:s och EBRD:s 
initiativ Jeremie och Jasper.

Or. en

Motivering

Jeremie och Jasper är kommissionens, EIB:s och EBRD:s initiativ och är särskilt inriktade på 
stöd till små och medelstora företag i alla medlemsstater. Medlemsstaterna kan välja 
huruvida de vill gå med i programmet. Målet med finansieringen bör vara tillgång till 
resurser, en nödvändighet för att små och medelstora företag skall kunna utveckla sin 
forskning. Med tanke på kommissionens strategiska riktlinjer i den regionala 
innovationspolitiken är det viktigt att Jeremie och Jasper kompletterar varandra.
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Vad gäller Eureka är detta ett internationellt samarbete mellan medlemsstaterna och 
kommissionen och ger stöd till högteknologiska små och medelstora företag.  

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 66
Bilaga I, punkt 2 Forskning till förmån för små och medelstora företag, rubriken Verksamhet, 

underrubriken Programmen har följande gemensamt, stycke 1a (nytt)

Kunskap och know-how som direkt kan 
omvandlas till innovativa kommersiella 
produkter får erbjudas avgiftsfritt till små 
och medelstora företag genom ett nationellt 
eller regionalt system med 
”kunskapsvoucher” för små och 
medelstora företag, vilket bidrar till att 
stärka dessa företags innovationsförmåga. 
Tillämpningen av ett system med 
”kunskapsvoucher” för små och 
medelstora företag som finansieras på 
medlemsstatsnivå kan visa sig vara ett 
användbart instrument när det gäller att 
främja kunskapsspridning. 
”Kunskapsvoucher” får finansieras med 
EU-medel via ramprogrammet för 
forskning och teknisk utveckling och via 
strukturfonderna (”regional 
konkurrenskraft och sysselsättning”).

Or. en

Motivering

Genom systemet med kunskapsvoucher för små och medelstora företag införs en ny 
stödmekanism för små och medelstora företag där befintlig kunskap utnyttjas för innovativa 
tillämpningar, vilket i sig minskar ”kunskapsklyftan” för industrin och företagen i EU. Detta 
kan visa sig vara en mycket användbar mekanism, som bör finansieras med medel från 
exempelvis sjunde ramprogrammet eller strukturfonderna och sålunda komplettera målen för 
programmet för konkurrenskraft och innovation.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 67
Bilaga I, punkt 3 Kunskapsregioner, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 3

Åtgärden kunskapsregioner har till syfte att Åtgärden kunskapsregioner har till syfte att 
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stödja utarbetandet och genomförandet av 
optimala strategier för utveckling av FoU-
drivna kluster. Framför allt kommer den att 
öka de regionala forskningsplanernas 
betydelse och effektivitet genom 
erfarenhetsutbyte, främja och stärka 
samarbetet mellan klustren och gynna en 
hållbar utveckling av befintliga FoU-drivna 
kluster samtidigt som upprättandet av nya 
stimuleras. Stöd kommer huvudsakligen att 
ges till efterfrågedrivna och 
problemorienterade projekt inriktade på 
särskilda tekniska områden eller sektorer.

stödja utarbetandet och genomförandet av 
optimala strategier för utveckling av FoU-
drivna kluster. Framför allt kommer den att 
öka de regionala forskningsplanernas 
betydelse och effektivitet genom 
erfarenhetsutbyte, främja och stärka 
samarbetet mellan klustren och gynna en 
hållbar utveckling av befintliga FoU-drivna 
kluster samtidigt som upprättandet av nya 
stimuleras. Stöd kommer huvudsakligen att 
ges till efterfrågedrivna och 
problemorienterade projekt inriktade på 
särskilda tekniska områden eller sektorer, i 
synnerhet när dessa redan uppvisar 
integration mellan regionala myndigheter, 
utvecklingsbyråer, universitet, 
forskningscentrum och industrin.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av verkligt produktiva partnerskap mellan regionala byråer, myndigheter, 
universitet och industrin är synnerligen svår och tidskrävande. Det finns flera exempel på hur 
detta uppnåtts först efter flera års hårt arbete. Viss finansiering i detta avsnitt skulle kunna 
prioriteras för tillämpningar där sådana produktiva partnerskap redan finns, så att medlen 
fokuseras på att ekonomiska mål skall uppnås. 

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 68
Bilaga I, punkt 3 Kunskapsregioner, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 4

Denna åtgärd omfattar alla regioner, även
konvergensregioner.

Denna åtgärd omfattar alla regioner, under 
beaktande av behoven hos forskare och 
berörda parter i konvergensregioner.

Or. en

Motivering

Konvergensregioner har ofta avsevärda mänskliga resurser inom forskning och ett stort antal 
lokala aktörer med ett potentiellt intresse av investering i forskning och utveckling. Dessa 
regioner har emellertid ett stort behov av att ta fram sammanhållna regionala 
forskningsstrategier baserade på erfarenheterna från mer utvecklade regioner för att öka 
medvetenheten och förbättra samordningen av de lokala aktörerna.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 69
Bilaga I, punkt 3 Kunskapsregioner, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 4a (nytt)

Uppmärksamhet bör fästas vid den 
specifika frågan om samarbete mellan 
angränsande regioner som skiljs åt av en 
gräns mellan medlemsstater. I likhet med 
Interreg III-programmen i EU, och på 
grundval av strukturfondernas territoriella 
mål, måste programmet Kunskapsregioner 
också innehålla lösningar för att 
undanröja gränsöverskridande hinder samt 
mekanismer som främjar 
gränsöverskridande regionalt samarbete på 
forskningsområdet, oavsett om målet avser 
konvergens eller regional konkurrenskraft.

Or. en

Motivering

Inom ramen för regionalpolitiken har gränsöverskridande regionalpolitik speciella särdrag 
och en särskild betydelse för EU-integrationen, som syftar till att sträcka sig över 
medlemsstaternas gränser. Innovativt samarbete över medlemsstaternas gränser misslyckas 
alltför ofta på grund av administrativa och fysiska hinder.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 70
Bilaga I, punkt 3 Kunskapsregioner, rubriken Verksamhet, stycke 1, punktsats 1

• Analys, utveckling och genomförande av 
forskningsagendor för regionala kluster och 
samarbete dem emellan. Häri ingår analyser 
och en genomförandeplan som är inriktad på 
FoU-kapacitet och-prioriteringar. Inom 
projekten skall framtidsstudier, 
benchmarking eller andra metoder användas 
för att visa på förväntade fördelar, såsom 
förbättrade kopplingar mellan inblandade 
kluster, optimerad inblandning i europeiska 
forskningsprojekt och större effekter för den 
regionala utvecklingen.

• Analys, utveckling och genomförande av 
forskningsagendor för regionala kluster och 
samarbete dem emellan. Häri ingår analyser 
och en genomförandeplan som är inriktad på 
FoU-kapacitet och -prioriteringar. Inom 
projekten skall framtidsstudier, 
benchmarking eller andra metoder användas 
för att visa på förväntade fördelar, såsom 
förbättrade kopplingar mellan inblandade 
kluster, optimerad inblandning i europeiska 
forskningsprojekt och större effekter för den 
regionala utvecklingen. Det kan också 
utarbetas förslag till interregionala 
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pilotåtgärder. Syftet med dessa 
verksamheter är huvudsakligen att främja 
och förbättra komplementariteten mellan 
regionala gemenskapsfonder och andra 
gemenskapsfonder.

Or. es

Motivering

Det handlar inte bara om att ta tillvara de erfarenheter som de interregionala åtgärderna kan 
erbjuda utan även om att studera möjligheten till komplementaritet mellan europeiska fonder 
och annat nationellt stöd.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 71
Bilaga I, punkt 3 Kunskapsregioner, rubriken Verksamhet, stycke 1, punktsats 2

• Mentorsverksamhet, grundad på 
FoU-driven klusterbildning, mellan regioner 
som har satsat mycket på forskning och 
andra som inte har satsat så mycket. 
Gränsöverskridande regionala konsortier 
kommer att mobilisera och knyta till sig 
forskningsaktörer inom högskola, industri 
och myndigheter för att arbeta fram riktlinjer 
för de regioner som har satsat minst på 
teknisk utveckling.

• Mentorsverksamhet, grundad på 
FoU-driven klusterbildning eller på 
förbättrad integrering av befintliga kluster 
på världsmarknaden, mellan regioner som 
har satsat mycket på forskning och andra 
som inte har satsat så mycket. 
Gränsöverskridande regionala konsortier 
kommer att mobilisera och knyta till sig 
forskningsaktörer inom högskola, industri 
och myndigheter för att arbeta fram riktlinjer 
för de regioner som har satsat minst på 
teknisk utveckling.

Or. en

Motivering

Befintliga kluster bör vidareutvecklas genom inrättandet av partnerskap med organisationer 
som bedriver liknande forskning på regional, nationell och internationell nivå.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 72
Bilaga I, punkt 3 Kunskapsregioner, rubriken Verksamhet, punkt 1, punktsats 3

• Initiativ för att förbättra integrationen av 
forskningsaktörer och institutioner i 

• Initiativ för att förbättra integrationen av 
forskningsaktörer och institutioner i 
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regionala ekonomier genom samverkan på 
klusternivå. Häri ingår gränsöverskridande 
verksamhet för att förbättra kontakterna 
mellan forskningsaktörerna och de lokala 
företagen samt relevant klusteröverskridande 
verksamhet.

regionala ekonomier genom samverkan på 
klusternivå. Häri ingår gränsöverskridande 
verksamhet för att förbättra kontakterna 
mellan forskningsaktörerna och de lokala 
företagen samt relevant klusteröverskridande 
verksamhet. I syfte att visa på 
integrationens fördelar skulle denna 
verksamhet kunna bidra till att fastställa 
komplementaritet i samband med forskning 
och teknisk utveckling.

Or. es

Motivering

Här handlar det om att fastställa samverkanseffekter så att nyttan med komplementariteten 
mellan åtgärderna framgår tydligare.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 73
Bilaga I, punkt 3 Kunskapsregioner, rubriken Verksamhet, punkt 1, punktsats 3

• Initiativ för att förbättra integrationen av 
forskningsaktörer och institutioner i 
regionala ekonomier genom samverkan på 
klusternivå. Häri ingår gränsöverskridande 
verksamhet för att förbättra kontakterna 
mellan forskningsaktörerna och de lokala 
företagen samt relevant klusteröverskridande 
verksamhet.

• Initiativ för att förbättra integrationen av 
forskningsaktörer och institutioner i 
regionala ekonomier genom samverkan på 
klusternivå. Häri ingår gränsöverskridande 
verksamhet för att förbättra kontakterna 
mellan forskningsaktörerna och de lokala 
företagen samt relevant klusteröverskridande 
verksamhet, exempelvis utveckling av 
teknik som möjliggör småskalig fjärranalys 
för tvärvetenskapliga tillämpningar.

Or. en

Motivering

Ett viktigt forskningsområde för civila obemannade system är utvecklingen av nödvändiga 
fjärranalyssensorer för olika tillämpningar i en storlek och skala (och till en kostnad) som 
möjliggör installering i en obemannad farkost avsedd för en särskild uppgift. 

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 74
Bilaga I, punkt 3 Kunskapsregioner, rubriken Verksamhet, stycke 2
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Stöd kommer också att ges för verksamhet 
som skall gynna systematiskt och ömsesidigt 
informationsutbyte och samspel mellan 
projekt av liknande slag och, i tillämpliga 
fall, med åtgärder som ingår i andra 
relevanta gemenskapsprogram (seminarier 
för analys och syntes, 
rundabordskonferenser, publikationer m.m.).

Stöd kommer också att ges för verksamhet 
som skall gynna systematiskt och ömsesidigt 
informationsutbyte och samspel mellan 
projekt av liknande slag och, i tillämpliga 
fall, med åtgärder som ingår i andra 
relevanta gemenskapsprogram (seminarier 
för analys och syntes, 
rundabordskonferenser, publikationer m.m.) 
och med deltagande av tredjeländer om 
detta är nödvändigt för att projektets mål 
skall uppnås.

Or. en

Motivering

Tredjeländer kan lämna ett värdefullt bidrag till mentorsverksamhet och utbyte av bästa 
praxis.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 75
Bilaga I, punkt 4 Forskningspotential, rubriken Syfte, stycke 1

Att stimulera genomförandet av det 
utvidgade EU:s hela forskningspotential
genom att frigöra och utveckla 
forskningspotentialen i EU:s 
konvergensregioner och yttersta 
randområden, samt bidra till att stärka 
forskarnas förmåga att framgångsrikt delta i 
forskningsverksamhet på EU-nivå.

Att stimulera genomförandet av det 
utvidgade EU:s hela befintliga eller nya 
potential till högkvalitativ forskning genom 
att frigöra och utveckla 
forskningspotentialen i EU:s 
konvergensregioner och yttersta 
randområden, samt bidra till att stärka 
forskarnas förmåga att framgångsrikt delta i 
forskningsverksamhet på EU-nivå.

Or. es

Motivering

Man bör inte bara stimulera den forskningspotential som redan finns, utan även mycket 
duktiga forskare som börjar utmärka sig.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 76
Bilaga I, punkt 4 Forskningspotential, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 2
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Genom att arbeta för ett förstärkt och 
utvidgat samarbete mellan dessa 
forskningsgrupper och forskningscentrum i 
andra EU-länder tas ett viktigt steg mot att 
frigöra deras potential och, i och med det, 
garantera dem en hållbar utveckling på lång 
sikt. Genom att deras internationella 
exponering, erkännande och 
ledarskapspotential optimeras, liksom 
kvaliteten på deras forskare, kommer dessa 
forskningsgrupper att synas mer och få det 
lättare att delta i det europeiska området för 
forskningsverksamhet.

Genom att arbeta för ett förstärkt och 
utvidgat samarbete mellan dessa 
forskningsgrupper och forskningscentrum i 
andra EU-länder tas ett viktigt steg mot att 
frigöra deras potential och, i och med det, 
garantera dem en hållbar utveckling på lång 
sikt. Sådana forskningscentrum får omfatta 
akademiska och industriledda 
forskningscentrum och kluster, exempelvis 
spetsforskningscentrum inom särskilda 
discipliner, såsom obemannade system. 
Genom att deras internationella exponering, 
erkännande och ledarskapspotential 
optimeras, liksom kvaliteten på deras 
forskare, kommer dessa forskningsgrupper 
att synas mer och få det lättare att delta i det 
europeiska området för 
forskningsverksamhet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att denna verksamhet är tillräckligt omfattande för att uppta ett stort antal 
forskningscentrum och att den inte begränsas till universitetsbaserade forskningscentrum. 
Samarbetande universitets-/industricentrum och forskningskluster bör också beaktas.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 77
Bilaga I, punkt 4 Forskningspotential, rubriken Verksamhet, stycke 1, punktsats 2

• Rekrytering till de utvalda centrumen av 
hemvändande erfarna forskare för att dessa 
skall överföra kunskap till eller utbilda andra 
forskare, bland annat för att uppmuntra de 
landsmän som är utomlands att återvända.

• Rekrytering till de utvalda befintliga eller 
nya spetskompetenscentrumen av 
hemvändande erfarna forskare för att dessa 
skall överföra kunskap till eller utbilda andra 
forskare, bland annat för att uppmuntra de 
landsmän som är utomlands att återvända.

Or. es

Motivering

Man bör inte bara stimulera den forskningspotential som redan finns, utan även mycket 
duktiga forskare som börjar utmärka sig.
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Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 78
Bilaga I, punkt 4 Forskningspotential, rubriken Verksamhet, stycke 1, punktsats 3

• Förvärv och utveckling av viss 
forskningsutrustning till de utvalda 
centrumen.

• Förvärv och utveckling av viss 
forskningsutrustning och utveckling av 
materiella förutsättningar för de utvalda 
befintliga eller nya 
spetskompetenscentrumen till stöd för de 
forskningsprogram som genomförs inom 
ramen för det strategiska partnerskapet.

Or. es

Motivering

Ofta tenderar man att glömma eller undervärdera de materiella behov som all 
forskningsverksamhet medför och som, naturligtvis, bör täckas för att själva verksamhetens 
mål skall kunna uppnås.

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 79
Bilaga I, punkt 4 Forskningspotential, rubriken Verksamhet, punkt 1, punktsats 3

• Förvärv och utveckling av viss 
forskningsutrustning till de utvalda 
centrumen.

• Förvärv och utveckling av viss 
forskningsutrustning till de utvalda 
centrumen.
1. Direkt förvärv eller modernisering av 
forskningsutrustning (upp till en miljon 
EUR). Enskilda forskarlag från 
konvergensregionerna eller europeiska 
spetsforskningscentrum (som utvalts under 
det femte ramprogrammet) kan ansöka om 
penningmedel för inköp eller 
modernisering av forskningsutrustning. 
Medlen beviljas utgående från en 
bedömning av det forskarlag som ingått 
med ansökan, samt av hur man avser 
använda utrustningen eller vilket 
europeiskt mervärde den sannolikt kommer 
att ge. Förslag med anknytning till 
strukturfonderna behandlas med förtur. 
Medlen betalas ut i form av bidrag.
2. Förvärv eller modernisering av 
forskningsutrustning med anknytning till 
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projekten inom sjunde ramprogrammet 
(upp till 1 miljon EUR). Forskarlag från 
konvergensregionerna kan, samtidigt som 
de efter att ha sammangått i konsortier 
ingår med förslag om finansiering av 
forskningsprojekt enligt sjunde 
ramprogrammet, individuellt ansöka om 
penningmedel för inköp eller 
modernisering av forskningsutrustning. 
Sådana ansökningar förutsätter 
godkännande från konsortiets samordnare. 
Tilldelningen av ytterligare medel för 
utrustning beror av om medel erhållits för 
de olika projekten. Dessa ytterligare medel 
betalas ut i form av bidrag. 
3. Principen om att förvärvad 
forskningsutrustning fullständigt kan 
avskrivas inom den tid då bidrag utbetalas, 
alltså tre år och inte, såsom tidigare, fem 
år, bör accepteras i konvergensregionerna. 

Or. pl

Ändringsförslag från Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 80
Bilaga I, punkt 4 Forskningspotential, rubriken Verksamhet, punkt 1, punktsats 4

• Anordnande av seminarier och konferenser 
för att underlätta nationellt och 
internationellt kunskapsutbyte, med 
deltagande av både de utvalda centrumens 
egen forskningspersonal och inbjudna 
forskare från andra länder. Detta skall ske 
för att utveckla de utvalda centrumens
förmåga att erbjuda internationell utbildning, 
öka deras internationella ryktbarhet och få 
forskningspersonal från de utvalda 
centrumen att delta vid internationella 
konferenser eller kortare utbildningar i syfte 
att utbyta kunskap, bilda nätverk och ta del 
av en mer internationell miljö.

• Anordnande av seminarier och konferenser 
för att underlätta nationellt, regionalt och 
internationellt kunskapsutbyte, med 
deltagande av både de utvalda centrumens 
egen forskningspersonal och inbjudna 
forskare från andra länder. Detta skall ske 
för att utveckla de utvalda centrumens 
förmåga att erbjuda internationell utbildning, 
öka deras internationella ryktbarhet och få 
forskningspersonal från de utvalda 
centrumen att delta vid internationella 
konferenser eller kortare utbildningar i syfte 
att utbyta kunskap, bilda nätverk och ta del 
av en mer internationell miljö.

Or. en
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Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 81
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 2

De europeiska samhällenas utveckling 
hänger till stor del samman med deras 
förmåga att skapa, utnyttja och sprida 
kunskap och utifrån det ständigt finna nya 
vägar. Den vetenskapliga forskningen spelar 
en viktig roll i detta hänseende och bör även 
i framtiden utgöra en av de drivande 
krafterna för tillväxt, välstånd och hållbar 
utveckling.

De europeiska samhällenas utveckling 
hänger till stor del samman med deras 
förmåga att skapa, utnyttja och sprida 
kunskap och utifrån det ständigt finna nya 
vägar. Ny kunskap uppstår i hela samhället, 
men nyckelrollen för skapandet av kunskap 
tillkommer det man kunde kalla 
”kunskapstriangeln”: vetenskap –
utbildning – innovation. Den vetenskapliga 
forskningen spelar här en viktig roll i detta 
hänseende och bör även i framtiden utgöra 
en av de drivande krafterna för tillväxt, 
välstånd och hållbar utveckling.

Or. pl

Motivering

Det bör understrykas att kunskap tillskapas på många håll runtom i samhället. Fastän 
vetenskapen och forskningsinstitutionerna utgör det viktigaste inslaget i denna process spelar 
dock växelverkan mellan forskningen, utbildningen och innovatörerna en viktig roll.

Ändringsförslag från Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 82
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 3

Därför är det av avgörande betydelse att en 
social och kulturell miljö skapas som gynnar 
en framgångsrik och användbar forskning. 
Detta innebär att legitima samhälleliga 
angelägenheter och behov beaktas, vilket 
leder till en utvidgad demokratisk debatt 
med en mer engagerad och informerad 
allmänhet och bättre villkor för kollektiva 
beslut i vetenskapliga frågor. Det bör också 
ge ett gynnsamt klimat för vetenskapliga 
ambitioner och forskningsinvesteringar med 
påföljande spridning av kunskap, vilket 
utgör grundpelaren i Lissabonstrategin.

Därför är det av avgörande betydelse att en 
social och kulturell miljö skapas som gynnar 
en framgångsrik och användbar forskning. 
Detta innebär att legitima samhälleliga 
angelägenheter och behov beaktas, vilket 
leder till en utvidgad demokratisk debatt 
med en mer engagerad och informerad 
allmänhet och bättre villkor för kollektiva 
beslut i vetenskapliga frågor. Det civila 
samhällets organisationer skall ha 
möjlighet att lägga ut forskningsbehov på 
entreprenad. Det bör också ge ett gynnsamt 
klimat för vetenskapliga ambitioner och 
forskningsinvesteringar med påföljande 
spridning av kunskap, vilket utgör 
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grundpelaren i Lissabonstrategin.

Or. en

Motivering

Det civila samhällets organisationer, så som dessa definieras av kommissionen (se 
kommissionens databas Connex), bör ha möjlighet att lägga ut forskningsprojekt på 
entreprenad för att tillgodose sina vetenskapliga behov.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 83
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 3

Därför är det av avgörande betydelse att en 
social och kulturell miljö skapas som gynnar 
en framgångsrik och användbar forskning. 
Detta innebär att legitima samhälleliga 
angelägenheter och behov beaktas, vilket 
leder till en utvidgad demokratisk debatt 
med en mer engagerad och informerad 
allmänhet och bättre villkor för kollektiva 
beslut i vetenskapliga frågor. Det bör också 
ge ett gynnsamt klimat för vetenskapliga 
ambitioner och forskningsinvesteringar med 
påföljande spridning av kunskap, vilket 
utgör grundpelaren i Lissabonstrategin.

Därför är det av avgörande betydelse att en 
social och kulturell miljö skapas som gynnar 
en framgångsrik och användbar forskning. 
Detta innebär att legitima samhälleliga 
angelägenheter och behov beaktas, vilket 
leder till en utvidgad demokratisk debatt 
med en mer engagerad och informerad 
allmänhet och bättre villkor för kollektiva
beslut i vetenskapliga frågor. Det bör också 
ge ett gynnsamt klimat för vetenskapliga 
ambitioner och forskningsinvesteringar med 
påföljande spridning av kunskap, vilket 
utgör grundpelaren i Lissabonstrategin. Ett 
av målen för denna verksamhet är också att
kvinnorna skall bli fullt ut integrerade i 
den vetenskapliga världen.

Or. es

Motivering

Ett av målen för ramprogrammet och de program som hänger samman med det bör vara att 
öka kvinnornas deltagande på det vetenskapliga och tekniska området, där de fortfarande är 
underrepresenterade, eftersom detta är nödvändigt för EU.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 84
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 5

Först och främst måste risken för en Först och främst måste risken för en 
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vetenskaplig klyfta i våra samhällen 
hanteras. Den skiljer dem som inte har 
tillgång till relevant kunskap från det lilla 
fåtal som har det, och dem som inte har 
möjlighet att påverka forskningspolitiska 
beslut från dem som har den möjligheten. 
Detta leder till att allmänheten blir tveksam 
till de potentiella fördelarna med vetenskap 
och teknik och till att de faktiskt 
underordnas allmän kontroll. Å ena sidan
välkomnas ökad forskning för att dagens 
olösta problem skall kunna hanteras 
(sjukdomar, miljöförstöring, epidemier, 
arbetslöshet m.m.) och för att följderna av 
dem skall kunna hanteras bättre i framtiden. 
Å andra sidan är allmänheten misstänksam 
till vissa av vetenskapens 
användningsområden och till hur 
egenintresset kan påverka beslutsprocessen.

vetenskaplig klyfta i våra samhällen 
hanteras. Den skiljer dem som inte har 
tillgång till relevant kunskap från det lilla 
fåtal som har det, och dem som inte har 
möjlighet att påverka forskningspolitiska 
beslut från dem som har den möjligheten. 
Detta leder till att allmänheten blir tveksam 
till de potentiella fördelarna med vetenskap 
och teknik och till att de faktiskt 
underordnas allmän kontroll. Å ena sidan 
välkomnas ökad forskning för att dagens 
olösta problem skall kunna hanteras 
(sjukdomar, miljöförstöring, epidemier, 
arbetslöshet m.m.) och för att följderna av 
dem skall kunna hanteras bättre i framtiden. 
Å andra sidan är allmänheten misstänksam 
till vissa av vetenskapens 
användningsområden och till hur 
egenintresset kan påverka beslutsprocessen. 
Forskningen kommer att bli framgångsrik 
endast om medborgarna övertygas om att 
deras oro beaktas och att deras etiska 
gränser respekteras.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag ger intrycket av att huvudproblemet är att övertyga allmänheten. Det 
är emellertid också mycket viktigt att forskare tar hänsyn till samhällets oro och respekterar 
vissa gränser.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 85
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 6, punktsats 3

• Vetenskapen betraktas som en värld 
isolerad från den ekonomiska och sociala 
verkligheten.

• Vetenskapen betraktas som en värld 
isolerad från den ekonomiska och sociala 
verkligheten och det finns en uppfattning 
att forskare i allt högre grad utsätts för 
otillbörlig påverkan av olika 
intressegrupper.

Or. en
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Motivering

Ett av problemen med bilden av vetenskapen är att allmänheten blir alltmer skeptisk till 
forskarnas opartiskhet och objektivitet i flera mycket uppmärksammade frågor (exempelvis 
medicinsk forskning och bioteknik) där mycket står på spel. EU kan agera för att skapa större 
insyn i finansieringskällorna och i de påtryckningar som inverkar på den vetenskapliga 
forskningen och på så vis skapa ett gynnsammare klimat för en blomstrande forskning.   

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 86
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 6, punktsatserna

4a och 4b (nya) 

• Osäkerhet inom vetenskapskretsar om hur 
rollen som vetenskaplig expert kan förenas 
med rollen som vanlig medborgare bland 
andra medborgare.
• Tvivel om forskarnas oberoende av 
ekonomiska och andra  särintressen.

Or. da

Motivering

Brist på öppen diskussion om ekonomiska och andra (legala) intressen hos enskilda forskare 
och hos forskningsinstitutionerna kan vara ett väsentligt hinder för att befolkningen skall hysa 
tillit till forskningen och dess resultat. Dessa frågeställningar har aktualiserats av 
samhällsutvecklingen, där det i högre grad sätts värde på att forskningen skall komma till 
praktisk nytta och där forskningen alltmer kommit att externfinansieras, så att detta kommer 
att sätta sin prägel, inte bara på vad det forskas i utan också hur forskningen bedrivs.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 87
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 6, 

punktsats 4a (ny)

Den vetenskapliga information som finns 
tillänglig för allmänheten är av bristande 
kvalitet.

Or. es
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Motivering

En av de faktorer som kan öka klyftan mellan forskare och allmänhet är vetenskaplig 
information som trots att den är offentlig är otillgänglig på grund av sin komplexa 
terminologi. Det är viktigt att allmänheten kan förstå och dra nytta av den information som 
finns tillgänglig för den.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 88
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 7, strecksats 4

– överbrygga klyftan mellan dem som har en 
vetenskaplig utbildning och resten av 
befolkningen, och främja en positiv hållning 
till vetenskapskultur i allmänhetens 
omedelbara närhet (genom att engagera 
städer, regioner, stiftelser, 
forskningscentrum m.m.),

– överbrygga klyftan mellan dem som har en 
vetenskaplig utbildning och resten av 
befolkningen, och främja en positiv hållning 
till vetenskapskultur i allmänhetens 
omedelbara närhet (genom att engagera 
städer, regioner, stiftelser, 
forskningscentrum, museer, organisationer 
i det civila samhället m.m.),

Or. es

Motivering

Man bör även beakta museer och vissa organisationer i det civila samhället i samband med 
vetenskapliga centrum.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 89
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 7, 

strecksats 4a (ny) 

– uppmana till debatt och reflexion bland 
forskarna om de samhälleliga aspekterna 
på forskningen,

Or. da

Motivering

Ett väsentligt hinder mot ömsesidig förståelse mellan forskarna och samhället i övrigt är 
bristen på interna diskussioner mellan forskarna om forskningens samhälleliga aspekter. Det 
kan då handla till exempel om etiska aspekter på ny teknik och konsekvenser av ny teknik.



PE 374.088v02-00 56/76 AM\619606SV.doc

SV

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 90
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 7, 

strecksats 4a (ny)

– undersöka sätt att förbättra styrningen av 
det europeiska forsknings- och 
innovationssystemet.

Or. es

Motivering

Det är också mycket viktigt med styrning i fråga om forskning och utveckling.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 91
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 7, strecksats 6

– förmedla en bild av vetenskap och 
forskningspersonal som är meningsfull för 
alla, särskilt för unga människor,

– förmedla en bild av vetenskap och 
forskningspersonal som är trovärdig och 
meningsfull för alla, särskilt för unga 
människor,

Or. en

Motivering

Trovärdigheten i den vetenskapliga forskningens och i synnerhet i spetsforskningens resultat 
ifrågasätts alltmer av allmänheten, som uppfattar många forskare som alltför mottagliga för 
korruption och karriärstänkande. EU kan agera för att motverka larmsignalerna och 
återupprätta allmänhetens förtroende för den europeiska forskningen. 

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 92
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 7, strecksats 7

– hjälpa kvinnor att utveckla sin
vetenskapliga karriär och bättre utnyttja 
deras vetenskapliga förmågor till förmån för 
hela samhället, samt

– främja kvinnors avancemang inom 
vetenskapliga karriärer och bättre utnyttja 
deras vetenskapliga förmågor till förmån för 
hela samhället, samt
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Or. es

Motivering

I detta sammanhang är det lämpligare att tala om att ”främja” än om att ”hjälpa”.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 93
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 7, 

strecksats 8a (ny)

– skapa samarbete med icke-vinstdrivande 
initiativ för läkemedelsutveckling.

Or. en

Motivering

Icke-vinstdrivande forskning bör prioriteras för offentlig finansiering.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 94
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, underrubriken Första 
åtgärdsområdet: En mer dynamisk styrning av förhållandet mellan vetenskap och samhälle, 

punktsats 1, strecksats 1

– Förbättrat utnyttjande av vetenskapliga 
råd och sakkunskap vid beslutsfattandet i 
Europa, övervakning av effekterna av detta 
samt utveckling av praktiska instrument 
och tillvägagångssätt (t.ex. elektroniska 
nätverk).

– Stöd till ständig fortbildning av dem som 
administrerar stöden och 
forskningsprogrammen i länderna och 
regionerna med målet att harmonisera 
deras metoder och inhämta kunskap om 
bästa praxis.

Or. es

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 95
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, underrubriken Första 
åtgärdsområdet: En mer dynamisk styrning av förhållandet mellan vetenskap och samhälle, 

punktsats 1, strecksats 2
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– Ökat förtroende för och självreglering 
inom forskarsamfundet.

– Ökat demokratiskt ansvarsutkrävande 
samt förtroende för och självreglering inom 
forskarsamfundet.

Or. en

Motivering

Ett av problemen med bilden av vetenskapen är att allmänheten blir alltmer skeptisk till 
forskarnas opartiskhet och objektivitet i flera mycket uppmärksammade frågor (exempelvis 
medicinsk forskning och bioteknik) där mycket står på spel. EU kan agera för att skapa större 
insyn i finansieringskällorna och i de påtryckningar som inverkar på den vetenskapliga 
forskningen och på så vis skapa ett gynnsammare klimat för en blomstrande forskning.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 96
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, underrubriken Första 
åtgärdsområdet: En mer dynamisk styrning av förhållandet mellan vetenskap och samhälle, 

punktsats 1, strecksats 2

– Ökat förtroende för och självreglering 
inom forskarsamfundet.

– Ökat förtroende för och självreglering 
inom forskarsamfundet genom 
omdefiniering och spridning av 
baskriterierna för de vetenskapliga 
garantierna.

Or. es

Ändringsförslag från Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 97
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, underrubriken Första 
åtgärdsområdet: En mer dynamisk styrning av förhållandet mellan vetenskap och samhälle, 

punktsats 1, strecksats 3

– Uppmuntran till debatt om 
informationsspridning, bl.a. om tillgången 
till vetenskapliga resultat och framtiden för 
vetenskapliga publikationer.

– Uppmuntran till debatt om 
informationsspridning, bl.a. om tillgången 
till vetenskapliga resultat och framtiden för 
vetenskapliga publikationer, och inrättande 
av en europeisk kunskapsbank.

Or. en



AM\619606SV.doc 59/77 PE 374.088v02-00

SV

Motivering

Europeisk forskning skulle vara effektivare om tidigare forskningsresultat gjordes mer 
allmänt tillgängliga. En europeisk kunskapsbank skulle erbjuda en allmän tillgång till ett 
bibliotek av forskningsresultat efter en spärrperiod från och med det officiella slutdatumet för 
projektet, såvida det inte finns starka skäl för ett projekt att inte göra detta.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 98
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, underrubriken Första 
åtgärdsområdet: En mer dynamisk styrning av förhållandet mellan vetenskap och samhälle, 

punktsats 2, inledningen

Samhällets önskningar och intressen samt 
grundläggande etiska principer måste 
integreras bättre i hela forskningsprocessen 
så att ett tryggare och mer konstruktivt 
klimat skapas för forskarna och samhället 
som helhet. Här är följande två aspekter 
relevanta:

Samhällets önskningar och intressen samt 
grundläggande etiska principer måste 
integreras bättre i hela forskningsprocessen 
så att ett tryggare och mer konstruktivt 
klimat skapas för forskarna och samhället 
som helhet och så att gränser sätts för vad 
som är etiskt acceptabel forskning, med 
vederbörlig hänsyn till de grundläggande 
rättigheterna. Här är följande två aspekter 
relevanta:

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att stärka referensen till etiska gränser i den del av 
programmet som rör vetenskap och samhälle.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 99
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, underrubriken Första 
åtgärdsområdet: En mer dynamisk styrning av förhållandet mellan vetenskap och samhälle, 

punktsats 2, strecksats 2a (ny)

– större vikt vid diskussionen bland 
forskarna om samhälleliga aspekter på 
forskningen,

Or. da
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Motivering

Ett väsentligt hinder för ömsesidig förståelse mellan forskarna och samhället i övrigt är att 
det inte diskuteras tillräckligt inom forskarvärlden om de samhälleliga aspekterna på 
forskningen – till exempel om etiska aspekter på ny teknik och konsekvenserna av denna, 
något som kan avhjälpas genom en insats som är målinriktad mot forskarnas egen förståelse 
av de samhälleliga aspekterna på forskningen .

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 100
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, underrubriken Första 
åtgärdsområdet: En mer dynamisk styrning av förhållandet mellan vetenskap och samhälle, 

punktsats 3, inledningen

För att få förhållandet mellan vetenskap och 
samhälle belyst genom förnuftig politik 
måste kunskapen som finns samlad inom 
historia, sociologi och filosofi utvidgas, 
konsolideras och spridas på europeisk nivå. 
Därför bör forskare från dessa olika 
fackområden bilda nätverk för att strukturera 
forskning och debatter på ett sätt som 
tydliggör vetenskapens roll i uppbyggnaden 
av det europeiska samhället och dess 
identitet. Framför allt bör följande betonas:

För att få förhållandet mellan vetenskap och 
samhälle belyst genom förnuftig politik 
måste kunskapen som finns samlad inom 
historia, det vetenskapliga och tekniska 
arvet, sociologi och filosofi utvidgas, 
konsolideras och spridas på europeisk nivå. 
Därför bör forskare från dessa olika 
fackområden bilda nätverk för att strukturera 
forskning och debatter på ett sätt som 
tydliggör vetenskapens roll i uppbyggnaden 
av det europeiska samhället och dess 
identitet. Framför allt bör följande betonas:

– Samspelet mellan vetenskap, demokrati 
och lagstiftning.

– Samspelet mellan vetenskap, demokrati 
och lagstiftning.

– Forskningen om etik inom vetenskap och 
teknik.

– Forskningen om etik inom vetenskap och 
teknik.

– Den ömsesidiga påverkan mellan 
vetenskap och kultur.

– Den ömsesidiga påverkan mellan 
vetenskap och kultur.

– Bilden av forskarna och deras roll. – Bilden av manliga och kvinnliga forskare
och deras roll.
– Uppgiften att göra vetenskapen mer 
lättbegriplig för allmänheten och att främja 
den offentliga debatten.

Or. es

Motivering

Det vetenskapliga och tekniska arvet går utöver historien eftersom det förmedlas genom 
historiens gång. Kunskaperna får inte heller förbehållas den vetenskapliga elit som förstår 
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och styr dem. Man måste finna sätt att närma vetenskapen till samhället och göra de 
kunskaper som den medför mer lättbegripliga.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 101
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, underrubriken Första 
åtgärdsområdet: En mer dynamisk styrning av förhållandet mellan vetenskap och samhälle, 

punktsats 3, inledningen

För att få förhållandet mellan vetenskap och 
samhälle belyst genom förnuftig politik 
måste kunskapen som finns samlad inom 
historia, sociologi och filosofi utvidgas, 
konsolideras och spridas på europeisk nivå. 
Därför bör forskare från dessa olika 
fackområden bilda nätverk för att strukturera 
forskning och debatter på ett sätt som 
tydliggör vetenskapens roll i uppbyggnaden 
av det europeiska samhället och dess 
identitet. Framför allt bör följande betonas:

För att få förhållandet mellan vetenskap och 
samhälle belyst genom förnuftig politik 
måste kunskapen som finns samlad inom 
historia, sociologi och filosofi utvidgas, 
konsolideras och spridas på europeisk nivå. 
Därför bör forskare från dessa olika 
fackområden bilda nätverk för att strukturera 
forskning och debatter på ett sätt som 
tydliggör och bidrar till reflexion om
vetenskapens roll i uppbyggnaden av det 
europeiska samhället och dess identitet. 
Framför allt bör följande betonas:

Or. da

Motivering

Härmed understrykes att dialogen med det omgivande samhället också är en anledning till att 
reflektera över sig själv och ta med nya synpunkter både på samhället och vetenskapen.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 102
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, underrubriken Första 
åtgärdsområdet: En mer dynamisk styrning av förhållandet mellan vetenskap och samhälle, 

punktsats 4, strecksats 3a (ny)

– reflexion om hur universiteten kan 
förena kommersiell forskning med att fylla 
sin traditionella roll som oberoende 
producent av vetande till bruk för hela 
samhället,

Or. da



PE 374.088v02-00 62/76 AM\619606SV.doc

SV

Motivering

Det är helt avgörande att upprätthålla tilliten till universitetens roll som oberoende 
producenter av vetande som hela samhället kan använda. Därför ökar universitetens 
dilemman i takt med kommersialiseringen. Dessa dilemman blir universiteten runtom i 
Europa alltmer tvungna att hantera och dokumentera. 

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 103
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, Tredje åtgärdsområdet: 

Bättre kommunikation mellan vetenskap och samhälle, strecksats 1

– tillhandahålla tillförlitlig och snabb 
information till fackpressen, inbegripet stöd 
till utvecklingen av en europeisk 
vetenskaplig presstjänst,

– tillhandahålla tillförlitlig och snabb 
vetenskaplig information till pressen och 
övriga medier,

Or. es

Motivering

Det är inte lämpligt att inrätta en europeisk vetenskaplig presstjänst.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 104
Bilaga I, punkt 5 Vetenskapen i samhället, rubriken Tillvägagångssätt, Tredje åtgärdsområdet: 

Bättre kommunikation mellan vetenskap och samhälle, strecksats 6a och 6b (nya)

– en bättre förmedling av 
forskningsresultat och forskningsrelaterade 
problemställningar från vetenskapens värld 
till både politiska beslutsfattare och 
allmänheten med syfte att kvalificera den 
vetenskapliga debatten,
– uppmuntran till forskarna att i sin 
kommunikation med det övriga samhället 
vara öppna för grundläggande antaganden 
och värden, osäkerhet och eventuella 
ekonomiska intressen kring deras 
forskning.

Or. da
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Motivering

1. I takt med att vetenskapssamfundet växer och forskningens roll i samhällsutvecklingen ökar 
blir det hela tiden allt viktigare att forskarna kan förmedla sina resurser till omvärlden. Detta 
är en förutsättning för att Europa kan utnyttja sin potential i världsekonomin.

2. Särskilt inom läkarvetenskapen har det under de senaste åren etablerats system för
förklaringar av egenintresse och det råder ett växande behov av att detta utbreds till andra 
områden. Detta skapar ett behov av att det fastställs och utvecklas principer.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 105
Bilaga I, punkt 6 Internationellt samarbete, rubriken Syfte, stycke 1

För att EU skall vara konkurrenskraftigt och 
spela en ledande roll internationellt krävs en 
stark och sammanhängande internationell 
politik för vetenskap och teknik.

För att EU skall vara konkurrenskraftigt och 
spela en ledande roll internationellt krävs en 
stark och sammanhängande internationell 
politik för vetenskap och teknik. Det 
kommer att utarbetas en övergripande 
strategi för internationellt samarbete som 
omfattar alla internationella insatser som 
görs i ramprogrammets olika särskilda 
program.

Or. en

Motivering

Internationellt samarbete är även av intresse för spetsforskningen.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 106
Bilaga I, punkt 6 Internationellt samarbete, rubriken Syfte, stycke 2, strecksats 1

– Att stödja Europas konkurrenskraft genom 
strategiska partnerskap med tredjeländer
på utvalda vetenskapsområden och knyta 
de bästa forskarna från tredjeländer till 
EU:s forskningsverksamhet.

– Att stödja Europas konkurrenskraft genom 
att stärka kunskapsproduktionen i Europa, 
med hjälp av utländsk kunskap och 
utländska mänskliga resurser som knyts till 
universitet, forskningsinstitut och 
europeiska företag, och genom att bidra till 
att öppna utvecklings- och 
tillväxtmarknader för den europeiska 
industrin.
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Or. en

Motivering

Ändamålen får inte blandas ihop med medlen.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 107
Bilaga I, punkt 6 Internationellt samarbete, rubriken Syfte, stycke 2, strecksats 2

– Att behandla särskilda problem som
tredjeländer står inför eller som är av global 
natur, på grundval av ett gemensamt intresse 
och till ömsesidig nytta.

– Att behandla särskilda problem som 
tredjeländer står inför eller som är av global 
natur, på grundval av ett gemensamt intresse 
och till ömsesidig nytta, särskilt problem i 
samband med utvecklingsforskning.

Or. es

Motivering

Forskning som ökar dessa tredjeländers utvecklingspotential har en multiplikatoreffekt.

Ändringsförslag från Claude Turmes och Caroline Lucas, för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 108
Bilaga I, punkt 6 Internationellt samarbete, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 1, inledningen

För att tillsammans med bestämda 
tredjeländer (partnerländer i internationellt 
samarbete) kartlägga och fastställa vilka 
prioriterade områden inom forskning av 
ömsesidigt intresse som skall genomföras 
genom särskilda åtgärder för internationellt 
samarbete inom det särskilda programmet 
Samarbete, kommer pågående 
strategidialoger och befintliga 
partnerskapsnätvärk med de olika 
regionerna i dessa tredjeländer att förstärkas. 
På så sätt skapas underlag som kan bidra till 
att dessa åtgärder genomförs. Genom stöd 
till mulitlateral samordning av nationella 
strategier och verksamheter på området för 
forskning och teknisk utveckling kommer 
samordningen av nationella program 
(medlemsstater, kandidatländer och 

För att tillsammans med bestämda 
tredjeländer (partnerländer i internationellt 
samarbete) kartlägga och fastställa vilka 
prioriterade områden inom forskning av 
ömsesidigt intresse som skall genomföras 
genom särskilda åtgärder för internationellt 
samarbete inom det särskilda programmet 
Samarbete, kommer pågående 
strategidialoger och befintliga 
partnerskapsnätverk med de olika 
regionerna i dessa tredjeländer att förstärkas. 
På så sätt skapas underlag som kan bidra till 
att dessa åtgärder genomförs. Genom stöd 
till multilateral samordning av nationella 
strategier och verksamheter på området för 
forskning och teknisk utveckling kommer 
samordningen av nationella program 
(medlemsstater, kandidatländer och 
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associerade länder) att stödjas och 
därigenom sammanhållningen inom 
nationella verksamheter rörande 
internationellt vetenskapligt samarbete att 
förstärkas. Samarbetet med tredjeländer 
inom ramen för ramprogrammet kommer 
främst att avse följande grupper av länder:

associerade länder) att stödjas och 
därigenom sammanhållningen inom 
nationella verksamheter rörande 
internationellt vetenskapligt samarbete att 
förstärkas. Samarbetet med tredjeländer 
inom ramen för ramprogrammet kommer 
främst att avse följande grupper av länder, 
förutsatt att de inte bryter mot EU:s 
lagstiftning eller FN:s konventioner om 
mänskliga rättigheter:

Or. en

Motivering

Det skulle vara olämpligt om EU:s forskningspengar användes för att ge tekniskt och 
vetenskapligt stöd till länder som bryter mot mänskliga rättigheter. Vetenskapsmän och 
forskare i flera medlemsstater har vid upprepade tillfällen efterlyst ett sådant åtagande från 
EU:s sida.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 109
Bilaga I, punkt 6 Internationellt samarbete, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 1, inledningen

För att tillsammans med bestämda 
tredjeländer (partnerländer i internationellt 
samarbete) kartlägga och fastställa vilka 
prioriterade områden inom forskning av 
ömsesidigt intresse som skall genomföras 
genom särskilda åtgärder för internationellt 
samarbete inom det särskilda programmet 
Samarbete, kommer pågående 
strategidialoger och befintliga 
partnerskapsnätvärk med de olika 
regionerna i dessa tredjeländer att förstärkas. 
På så sätt skapas underlag som kan bidra till 
att dessa åtgärder genomförs. Genom stöd 
till mulitlateral samordning av nationella 
strategier och verksamheter på området för 
forskning och teknisk utveckling kommer 
samordningen av nationella program 
(medlemsstater, kandidatländer och 
associerade länder) att stödjas och 
därigenom sammanhållningen inom 
nationella verksamheter rörande 
internationellt vetenskapligt samarbete att 

För att tillsammans med bestämda 
tredjeländer (partnerländer i internationellt 
samarbete) kartlägga och fastställa vilka 
prioriterade områden inom forskning av 
ömsesidigt intresse som skall genomföras 
genom särskilda åtgärder för internationellt 
samarbete inom det särskilda programmet 
Samarbete, kommer pågående 
strategidialoger och befintliga 
partnerskapsnätverk med de olika 
regionerna i dessa tredjeländer att förstärkas. 
På så sätt skapas underlag som kan bidra till 
att dessa åtgärder genomförs. Dessa kan 
samordnas med medlemsstaternas 
internationella verksamheter så att de kan 
ge samverkanseffekter. Genom stöd till 
multilateral samordning av nationella 
strategier och verksamheter på området för 
forskning och teknisk utveckling kommer 
samordningen av nationella program 
(medlemsstater, kandidatländer och 
associerade länder) att stödjas och 
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förstärkas. Samarbetet med tredjeländer 
inom ramen för ramprogrammet kommer 
främst att avse följande grupper av länder:

därigenom sammanhållningen inom 
nationella verksamheter rörande 
internationellt vetenskapligt samarbete att 
förstärkas. Samarbetet med tredjeländer 
inom ramen för ramprogrammet kommer 
främst att avse följande grupper av länder:

Or. es

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 110
Bilaga I, punkt 6 Internationellt samarbete, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 1, strecksats 3 

och 4

– Utvecklingsländer. – Latinamerika.
– Tillväxtekonomier. – Utvecklingsländer och tillväxtekonomier.

Or. es

Motivering

Europas, särskilt vissa medlemsstaters, historiska intresse i Latinamerika gör att detta 
område måste nämnas uttryckligen.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 111
Bilaga I, punkt 6 Internationellt samarbete, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 2

De tematiskt orienterade 
forskningsåtgärderna för internationellt 
samarbete genomförs inom ramen för det 
särskilda programmet Samarbete. De 
internationella åtgärderna när det gäller den 
mänskliga potentialen genomförs inom 
ramen för det särskilda programmet 
Människor. Det internationella samarbetets
horisontella stödverksamhet beskrivs i det 
här programmet. De internationella 
samarbetsåtgärderna inom ramen för de 
olika programmen kommer att underställas 
övergripande samordning.

De tematiskt orienterade 
forskningsåtgärderna för internationellt 
samarbete genomförs inom ramen för det 
särskilda programmet Samarbete. De 
internationella åtgärderna när det gäller den 
mänskliga potentialen genomförs inom 
ramen för det särskilda programmet 
Människor. De horisontella stödinsatserna
och de åtgärder som fokuserar på ett 
specifikt temaområde eller ett 
tvärvetenskapligt område och som ingår i 
programmet Samarbete skall genomföras 
och kan, i ett begränsat antal fall, stödjas 
genom specifika samarbetsåtgärder av 
gemensamt intresse. Den övergripande 
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samordningen av de internationella 
samarbetsåtgärderna inom ramen för de 
olika programmen kommer dessutom att 
stärkas i syfte att trygga ett enhetligt 
tillvägagångssätt och utveckla samverkan 
med andra gemenskapsinstrument (t.ex. 
instrumentet för den europeiska 
grannskapspolitiken och projekt för 
utvecklingsstöd).
Inom de särskilda verksamheterna ingår 
finansiering av insatser som är resultatet av 
biregionala och bilaterala dialoger på 
forskningsområden som är av gemensamt 
intresse och gemensam nytta. Minst 
5 procent av sjunde ramprogrammets 
budget skall gå till internationella 
samarbetsåtgärder, varav 2 procent skall gå 
till de verksamheter som omfattas av detta 
särskilda program. De medel som inte 
utnyttjas inom programmen Samarbete och 
Personer skall användas till att stärka 
åtgärderna inom programmet Kapacitet. 
Kommissionen skall ansvara för 
samordningen av den internationella 
samarbetsverksamheten inom hela 
ramprogrammet, bland annat dialogen med 
associerade länder samt med regioner och 
internationella fora.
FoU-verksamheter på området 
internationellt samarbete och dess 
regionala kontext måste fastställas vid 
planeringen av ramprogrammets första 
etapper.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att mycket noggrant detaljera samverkansprocesserna och de tvärvetenskapliga 
kontaktpunkterna mellan olika program. I detta sammanhang skall kommissionen ansvara för 
samordningen mellan samtliga verksamheter som bedrivs inom sjunde ramprogrammet och 
de särskilda programmen.

Dessutom är det viktigt att planera särskilda åtgärder för konkreta geografiska områden, 
anpassade till dessa områdens specifika behov och målsättningarna inom EU:s 
samarbetspolitik.

Man måste även fastställa ett lägsta budgetmål för den internationella 
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samarbetsverksamheten inom sjunde ramprogrammet. I sjätte ramprogrammet uppgick denna 
siffra till ca 3,5 procent, och här föreslås mot bakgrund av detta att målet nu skall fastställas 
till 5 procent, där 2 procent skall gå till särskilda åtgärder i vissa geografiska områden och 
för horisontellt stöd.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 112
Bilaga I, punkt 6 Internationellt samarbete, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 2

De tematiskt orienterade 
forskningsåtgärderna för internationellt 
samarbete genomförs inom ramen för det 
särskilda programmet Samarbete. De 
internationella åtgärderna när det gäller den 
mänskliga potentialen genomförs inom 
ramen för det särskilda programmet
Människor. Det internationella samarbetets 
horisontella stödverksamhet beskrivs i det 
här programmet. De internationella 
samarbetsåtgärderna inom ramen för de 
olika programmen kommer att underställas 
övergripande samordning.

De tematiskt orienterade 
forskningsåtgärderna för internationellt 
samarbete genomförs inom ramen för 
programmet Samarbete. De internationella 
åtgärderna när det gäller den mänskliga 
potentialen och spetsforskningen genomförs 
inom ramen för programmen Människor 
och Idéer. Det internationella samarbetets 
verksamhet, bland annat åtgärderna för att 
främja genomförandet av den europeiska 
strategin för internationellt vetenskapligt 
samarbete, beskrivs i det här programmet. 
De internationella samarbetsåtgärderna inom 
ramen för de olika programmen kommer att 
underställas övergripande samordning.

Or. en

Motivering

Spetsforskningen måste vara öppen för internationellt samarbete. Som redan nämnts i 
ändringsförslag 1 bör verksamhet av ömsesidigt intresse som inte anses vara ”horisontell”
och som inte kommer att finansieras via de andra särskilda programmen ingå under denna 
rubrik. Vidare vore det meningslöst att ta fram en övergripande strategi utan att försäkra sig 
om de nödvändiga resurserna för dess genomförande. Dessa resurser bör ingå under
rubriken ”Internationellt samarbete” och bör användas för att undvika en uppsplittring 
mellan de tematiska prioriteringarna och de särskilda programmen och för att skapa 
synergier med andra politikområden, exempelvis utvecklingsbistånd.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 113
Bilaga I, punkt 6 Internationellt samarbete, rubriken Tillvägagångssätt, stycke 2

De tematiskt orienterade 
forskningsåtgärderna för internationellt 

De tematiskt orienterade 
forskningsåtgärderna för internationellt 
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samarbete genomförs inom ramen för det 
särskilda programmet Samarbete. De 
internationella åtgärderna när det gäller den 
mänskliga potentialen genomförs inom 
ramen för det särskilda programmet 
Människor. Det internationella samarbetets 
horisontella stödverksamhet beskrivs i det 
här programmet. De internationella 
samarbetsåtgärderna inom ramen för de 
olika programmen kommer att underställas 
övergripande samordning.

samarbete genomförs inom ramen för det 
särskilda programmet Samarbete. De 
internationella åtgärderna när det gäller den 
mänskliga potentialen genomförs inom 
ramen för det särskilda programmet 
Människor. Det internationella samarbetets 
horisontella stödverksamhet beskrivs i det 
här programmet, liksom också de specifika 
samarbetsåtgärderna. De internationella 
samarbetsåtgärderna inom ramen för de 
olika programmen kommer att underställas 
övergripande samordning.

Or. fr

Motivering

Denna del av programmet får inte begränsas bara till horisontell stödverksamhet för 
samarbete utan måste också innehålla föreskrifter om finansieringen av projekt som inte 
nödvändigtvis hänger samman med de tematiska prioriteringarna inom programmet 
”samarbete”.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 114
Bilaga I, punkt 6 Internationellt samarbete, rubriken Verksamhet, punktsats 1, stycke 1

EU-samarbetet inom vetenskap och teknik 
för fastställande av prioriteringar kommer att 
utgå från en bred politisk dialog med 
partnerländerna och-regionerna med hänsyn 
till deras forskningskapacitet och 
sociokulturella villkor. Denna dialog om 
vetenskapligt och tekniskt samarbete skall 
äga rum på flera olika nivåer, t.ex. inom 
internationella forum (FN:s olika 
konventioner), institutionaliserade 
biregionala samtal däribland möten 
Asien-Europa (ASEM), dialogen mellan 
Latinamerika, Västindien och EU (ALCUE), 
partnerskapen mellan Medelhavsområdet 
och västra Balkan, EU-AVS–länderna 
(länder i Afrika, Västindien och 
Stillahavsområdet) och dialoger med 
östeuropeiska länder, länder i Kaukasus och 
Centralasien samt bilaterala och 
multilaterala överenskommelser och 

EU-samarbetet inom vetenskap och teknik 
för fastställande av prioriteringar kommer att 
utgå från en bred politisk dialog med 
partnerländerna och -regionerna med hänsyn 
till deras forskningskapacitet och 
sociokulturella villkor, vilken kan baseras 
på erfarenheterna från INCO-näten. Denna 
dialog om vetenskapligt och tekniskt 
samarbete skall äga rum på flera olika 
nivåer, t.ex. inom internationella forum 
(FN:s olika konventioner), 
institutionaliserade biregionala samtal 
däribland möten Asien-Europa (ASEM), 
dialogen mellan Latinamerika, Västindien 
och EU (ALCUE), partnerskapen mellan 
Medelhavsområdet och västra Balkan, EU-
AVS–länderna (länder i Afrika, Västindien 
och Stillahavsområdet) och dialoger med 
östeuropeiska länder, länder i Kaukasus och 
Centralasien samt bilaterala och 



PE 374.088v02-00 70/76 AM\619606SV.doc

SV

informella tvärregionala möten mellan 
forskare och andra samhällsaktörer.

multilaterala överenskommelser och 
informella tvärregionala möten mellan 
forskare och andra samhällsaktörer.

Or. es

Motivering

På detta sätt visar man sin avsikt att samarbeta med associerade länder, i 
grannskapsförbindelser, i fråga om utveckling osv. på ett liknande sätt som i sjätte 
ramprogrammet, genom åtgärder av INCO-typ (erkända av det internationella samfundet).

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 115
Bilaga III, punkt 1

I enlighet med bilaga II kommer 
gemenskapen att tillhandahålla medel 
(samordnings-och stödåtgärd) för 
Europeiska investeringsbanken (EIB). Dessa 
medel kommer att bidra till gemenskapens 
mål att främja privata sektorns investeringar 
i forskning genom att öka bankens kapacitet 
för att hantera risker, vilket möjliggör i) en 
större volym EIB-lån för en viss risknivå 
och ii) finansiering av riskablare europeiska 
FoTU-åtgärder än vad som skulle ha varit 
möjligt utan ett sådant gemenskapsstöd.

I enlighet med bilaga II kommer 
gemenskapen att tillhandahålla medel 
(samordnings- och stödåtgärd) för 
Europeiska investeringsbanken (EIB), som 
kommer att fungera som 
riskdelningspartner. Dessa medel kommer 
att bidra till gemenskapens mål att främja 
privata sektorns investeringar i forskning, 
teknisk utveckling och demonstration
genom att öka bankens kapacitet för att 
hantera risker, vilket möjliggör i) en större 
volym EIB-lån och -garantier för en viss 
risknivå och ii) finansiering av riskablare 
europeiska FoTU-åtgärder än vad som skulle 
ha varit möjligt utan ett sådant 
gemenskapsstöd.

Or. es

Motivering

Denna ändring behövs för att EIB:s roll skall framgå klart och tydligt.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 116
Bilaga III, stycke 2

EIB kommer att låna ut pengar som kommer EIB kommer att låna ut pengar som kommer 
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från internationella finansmarknader i 
enlighet med sina vanliga regler och
förfaranden. Sedan kommer banken att 
använda gemenskapsbidraget tilllsammans
med sina egna medel för försörjning och 
kapitaltilldelning inom banken för att täcka 
en del av de risker som är förbundna med 
dessa lån till de stora europeiska 
FoTU-åtgärder som uppfyller kraven.

från internationella finansmarknader i 
enlighet med sina vanliga regler och 
förfaranden. Sedan kommer banken att 
använda gemenskapsbidraget tillsammans
med sina egna medel för försörjning och 
kapitaltilldelning inom banken för att täcka 
en del av de risker som är förbundna med 
dessa lån till de europeiska FoTU-åtgärder 
som uppfyller kraven.

Or. es

Motivering

Det finns ingen anledning att begränsa tillträdet till EIB – medlen bör inte bara gå till 
”stora” åtgärder.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 117
Bilaga III, stycke 5, punktsats 2

• Stödberättigande för stora europeiska 
FoTU-åtgärder. Utvecklingen av 
forskningsinfrastruktur som finansieras av 
gemenskapen inom ramen för detta särskilda 
program skall automatiskt vara 
stödberättigande. Även annan 
forskningsinfrastruktur kan övervägas. 
Enligt den förordning som antagits i enlighet 
med artikel 167 i fördraget skall avtalet om 
ekonomiskt stöd också fastställa 
förfararanden och garantera gemenskapen 
möjligheten att under vissa omständigheter 
inlägga sitt veto mot användning av bidraget 
till ett lån som föreslås av EIB.

• Stödberättigande för stora europeiska 
FoTU-åtgärder. Utvecklingen av 
forskningsinfrastruktur som finansieras av 
gemenskapen inom ramen för detta särskilda 
program skall automatiskt vara 
stödberättigande. Även annan 
forskningsinfrastruktur kan övervägas. De 
sökande får, oavsett storlek (inbegripet små 
och medelstora företag), dra nytta av detta 
instrument för att finansiera sin 
verksamhet. Enligt den förordning som 
antagits i enlighet med artikel 167 i 
fördraget skall avtalet om ekonomiskt stöd 
också fastställa förfararanden och garantera 
gemenskapen möjligheten att under vissa 
omständigheter inlägga sitt veto mot 
användning av bidraget till ett lån som 
föreslås av EIB.

Or. es

Motivering

Om man inför storleksbegränsningar för nyttjandet av EIB-medlen skulle detta helt klart ha 
negativa konsekvenser för små och medelstora företag och strida mot det särskilda 
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programmets anda.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 118
Bilaga IV, rubriken och stycke 1

Samordning av forskningsprogram som inte 
finansieras av gemenskapen

Gemensamt genomförande av 
forskningsprogram som inte finansieras av 
gemenskapen

Ett initiativ för det gemensamma 
genomförandet av nationella 
forskningsprogram anges nedan och det
kommer att omfattas av ett separat beslut på 
grundval av artikel 169 i fördraget. 
Ytterligare initiativ kan kartläggas och 
föreslås under genomförandet av sjunde 
ramprogrammet.

Ett initiativ som skall tjäna som vägledning 
för det gemensamma genomförandet av 
nationella forskningsprogram anges nedan 
och det skulle kunna omfattas av ett separat 
beslut på grundval av artikel 169 i fördraget. 
Ytterligare initiativ kan kartläggas och 
föreslås under genomförandet av sjunde 
ramprogrammet.

Or. es

Motivering

Ändringsförslag som tjänar som förtydligande, eftersom programmen snarare ”genomförs”
gemensamt än samordnas.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 119
Bilaga IV, stycke 2

För detta beslut kommer en särskild 
genomförandestruktur att upprättas, 
tillsammans med den organisation och de 
styrande organ som behövs för 
genomförandet av åtgärden. I enlighet med 
bilaga II kommer gemenskapen att ge 
ekonomiskt stöd till initiativet och delta 
aktivt på det sätt som är lämpligt för 
åtgärden.

För detta beslut skulle en särskild 
genomförandestruktur upprättas, 
tillsammans med den organisation och de 
styrande organ som behövs för 
genomförandet av åtgärden. I enlighet med 
bilaga II skulle gemenskapen kunna ge 
ekonomiskt stöd till initiativet och delta 
aktivt på det sätt som är lämpligt för 
åtgärden.

Or. es
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Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 120
Bilaga IV, stycke 2, punktsats 1, rubriken och stycke 1

Initiativ enligt artikel 169 inom området små 
och medelstora företag som bedriver
forskning

Initiativ enligt artikel 169 inom området små 
och medelstora företag som arbetar med 
teknisk utveckling

Syftet kommer att vara att inleda och 
genomföra ett gemensamt FoU-program till 
förmån för små och medelstora företag som 
bedriver forskning, för att på så sätt ge deras 
forskningkapacitet och innovationskraft en 
skjuts framåt. Initaitativet kommer att bygga 
vidare på Eureka och därmed stimulera och 
stödja gränsöverskridande FoU-projekt som 
leds av sådana företag. Det kompletterar 
andra åtgärder inriktade på små och stora 
företag som vidtas inom ramen för sjunde 
ramprogrammet

Syftet kommer att vara att inleda och 
genomföra ett gemensamt FoU-program till 
förmån för små och medelstora företag som 
arbetar med teknisk utveckling, för att på så 
sätt ge deras forskningskapacitet och 
innovationskraft en skjuts framåt. Initiativet
kommer att bygga vidare på Eureka och 
därmed stimulera projekt som är inriktade 
på innovativa marknader och stödja 
gränsöverskridande FoU-projekt som leds av 
sådana företag. Det kompletterar andra 
åtgärder inriktade på små och stora företag 
som vidtas inom ramen för sjunde 
ramprogrammet

Or. es

Motivering

Här handlar det om att utöver forskning inbegripa teknisk utveckling och innovation.


