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Ändringsförslag 4
Neena Gill

Förslag till beslut
Skäl 2

Rådets förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 11 b i avtalet anges följande: 
”Detta avtal ingås för en inledande period 
på fem år och kan därefter förlängas genom 
ömsesidig överenskommelse mellan 
parterna efter utvärdering under det sista 
året av varje period.”

(2) I artikel 11 b i avtalet anges följande: 
”Detta avtal ingås för en inledande period 
på fem år och kan därefter förlängas genom
ömsesidig överenskommelse mellan 
parterna efter utvärdering under det sista 
året av varje period.” Vidare bör även en 
halvtidsutvärdering göras efter halva 
perioden.

Or. en

Motivering

Med tanke på att sjunde ramprogrammet ökar möjligheterna till internationellt samarbete 
med tredjeländer på alla områden torde detta leda till ökat forskningssamarbete. Därför 
krävs ytterligare en utvärdering av hur verksamheten fortskrider inom ramen för avtalet. 
Utvärderingen behövs för att göra märkbar skillnad i avtalet. Om den äger rum efter halva 
tiden kan anpassningar göras för återstoden av ett program som inte fungerar optimalt.   

Ändringsförslag 5
Neena Gill

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(3a) Ansvaret för att effektivt samordna 
och underlätta samarbete inom ramen för 
avtalet ligger hos förvaltningskommittén 
EG-Indien för vetenskapligt och tekniskt 
samarbete. Kommittén bör sammanträda 
årligen för att se över arbetsprogrammet,
och dess arbetsordning bör bygga på 
principerna om insyn och 
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ansvarsskyldighet.

Or. en

Motivering

I avtalets konsekvensbedömning antyds att förvaltningskommittén inte har sammanträtt 
tillräckligt ofta, och mer regelbundna möten kan förbättra samordningen.

Ändringsförslag 6
Neena Gill

Förslag till beslut
Skäl 3b (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

  (3b) Vid genomförandet av avtalet bör 
man göra gemensamma insatser för att 
öka gemenskapens och 
Indiens deltagande i varandras 
forskningsprogram och för att öka antalet 
forskarutbyten mellan gemenskapen och 
Indien.

Or. en

Motivering

Konsekvensbedömningen av det vetenskapliga samarbetet mellan EU och Indien har visat att 
EU:s deltagande i Indiens forskningsprogram är ytterst begränsat. Därför måste båda parter
vidta samfällda åtgärder för att minska denna obalans. Gemensamma förslagsinfordringar 
kan vara en av möjligheterna. Ett annat problem som uppdagades vid 
konsekvensbedömningen är det sparsamma forskarutbytet. Det finns stora möjligheter att öka 
detta genom att bygga bidare på program som Marie Curie-åtgärderna. 
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Ändringsförslag 7
Christian Ehler

Förslag till beslut
Skäl 3d (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(3d) ) Att skapa jämförbar information 
och förbättra dataunderlaget från 
gemensam forskning som bedrivs inom 
ramen för avtalet bör vara ett prioriterat 
mål.

Or. de

Motivering

Att uppgifterna är tillgängliga och jämförbara är en nödvändig förutsättning för att 
samarbetsresultatet ska kunna utvärderas.

Ändringsförslag 8
Christian Ehler

Förslag till beslut
Skäl 3e (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(3e) Den nya prioritering som energi- och 
klimatpolitiken och den nödvändiga 
utvecklingen av innovativ energiteknik 
utgör bör även beaktas vid genomförandet 
av avtalet. Gemensamma ansträngningar 
och initiativ är av överordnat intresse för 
båda parter, exempelvis vid utveckling av 
ekonomisk CCS-teknik.  

Or. de

Motivering

Den ökande betydelsen av att utveckla ny energiteknik bör även komma till uttryck i den 
gemensamma forskningsagendan.
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Ändringsförslag 9
Christian Ehler

Förslag till beslut
Skäl 3f (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(3f) Ömsesidighetsprincipen måste få en 
mer framträdande plats i genomförandet 
av avtalet.

Or. de

Motivering

I konsekvensbedömningen anges att tillgången till indiskt forskningsstöd tillgodoses genom 
bilaterala avtal och att ömsesidigheten försvåras på grund av olikartade stödstrukturer.

Ändringsförslag 10
Neena Gill

Förslag till beslut
Skäl 5

Rådets förslag Ändringsförslag

(5) Avtalet om förnyande av avtalet om 
vetenskapligt och tekniskt samarbete 
mellan Europeiska gemenskapen och 
Republiken Indiens regering bör 
godkännas på gemenskapens vägnar.

(5) Avtalet om förnyande av avtalet om 
vetenskapligt och tekniskt samarbete 
mellan Europeiska gemenskapen och 
Republiken Indiens regering bör 
godkännas på gemenskapens vägnar, 
eftersom det är en nyckelfaktor för att 
uppnå målen i det strategiska partnerskap 
mellan EU och Indien som 
undertecknades 2004 och i arbetet med 
mer övergripande politiska mål.

Or. en
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Motivering

Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete har verklig potential att bidra till målen i det 
strategiska partnerskapet mellan EU och Indien och till mer övergripande politiska mål som 
kampen mot klimatförändringarna, säkra och effektiva vägtransporter och hälsa. Det är 
viktigt att resultat och nya behov bättre återkopplas till den politiska processen och dialogen. 
Det är nödvändigt att understryka detta här eftersom originalavtalet undertecknades 2001, 
före det strategiska partnerskapet från 2004.
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