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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande 
av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)
(KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0443)1,

– med beaktande av artikel 166 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0384/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från budgetutskottet (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Bilaga I, avsnitt 1 ”Forskningsinfrastruktur”, rubriken ”Verksamhet”, punkt 1.2, stycke 1a 

(nytt)

ESFRI och teknikplattformar, 
gemensamma teknikinitiativ och 
Europeiska forskningsrådet skall åläggas 
att uttryckligen ange sina behov av 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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forskningsinfrastruktur.

Motivering

Alla intressenter bör uttrycka sin åsikt om att skapa nya forskningsinfrastrukturer och om att 
uppgradera befintliga infrastrukturer. 

Ändringsförslag 2
Bilaga I, avsnitt 1 ”Forskningsinfrastruktur”, rubriken ”Verksamhet”, punkt 1.2.2, 

punktsats 2, stycke 1

I det andra steget kommer planerna för 
uppförande att genomföras, mot bakgrund 
av nådda tekniska, juridiska, administrativa 
och ekonomiska överenskommelser där i 
synnerhet instrument på nationell nivå och 
gemenskapsnivå kompletterar varandra 
(såsom strukturfonderna eller Europeiska 
investeringsbanken). Ekonomiskt stöd från 
ramprogrammet kommer att ges till 
uppförandet av sådana prioriterade projekt 
som är i starkt behov av sådant stöd. 
Besluten för dessa projekt kommer att 
fattas med hjälp av en mekanism, beroende 
på den stödform och- nivå som krävs (t.ex. 
direktbetalningar, lån från Europeiska 
investeringsbanken med täckning genom 
finansieringsinstrumentet för riskdelning 
[bilaga III], artikel 171).

I det andra steget kommer planerna för 
uppförande att genomföras med 
medverkan av lämpliga privata 
finansinstitut och mot bakgrund av nådda 
tekniska, juridiska, administrativa och 
ekonomiska överenskommelser där i 
synnerhet instrument på nationell nivå och 
gemenskapsnivå kompletterar varandra 
(såsom strukturfonderna eller Europeiska 
investeringsbanken). Ekonomiskt stöd från 
ramprogrammet kommer att ges till 
uppförandet av sådana prioriterade projekt 
som är i starkt behov av sådant stöd. 
Besluten för dessa projekt kommer att 
fattas med hjälp av en mekanism, beroende 
på den stödform och- nivå som krävs (t.ex. 
direktbetalningar, lån från Europeiska 
investeringsbanken med täckning genom 
finansieringsinstrumentet för riskdelning 
[bilaga III],artikel 171).

Motivering

Forskningsinfrastrukturens genomförande måste bygga på bredast möjliga stöd.

Ändringsförslag 3
Bilaga I, avsnitt 4 ”Forskningspotential”, rubriken ”Verksamhet”, stycke 1, punktsats 1

• Utbyte av kunskap och erfarenheter 
genom gränsöverskridande utbyte av 
forskare mellan de utvalda centrumen i de 
aktuella regionerna och en eller flera 
partnerorganisationer i ett annat EU-land,
med inbyggda mekanismer för 

• Utbyte av kunskap och erfarenheter 
genom gränsöverskridande utbyte av 
forskare och chefer mellan de utvalda 
centrumen i de aktuella regionerna och en 
eller flera partnerorganisationer i 
medlemsstaterna, associerade länder, 
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obligatoriskt återvändande för den personal 
från centrumen som deltagit i utbytet.

grannländer och tredjeländer med 
inbyggda mekanismer för obligatoriskt 
återvändande för den personal från 
centrumen som deltagit i utbytet.

Motivering

Det är viktigt att även forskning inom forsknings och innovationsverksamhet tas med i 
utbytesmekanismen för personal. 

Ändringsförslag 4
Bilaga I, avsnitt 5 ”Vetenskapen i samhället”, rubriken ”Syfte”, stycke 1a (nytt)

Särskilt miljöpolitiken skall utgöra en 
mötesplats för forskning och social 
utveckling. Det behövs dessutom fler 
kvantitativa inslag i debatten för att 
kunna bemöta irrationella argument.

Motivering

Forskning och social utveckling bör utvecklas parallellt. 

Ändringsförslag 5
Bilaga I, avsnitt 5 ”Vetenskapen i samhället”, rubriken ”Tillvägagångssätt”, underrubriken 
”Första åtgärdsområdet: En mer dynamisk styrning av förhållandet mellan vetenskap och 
samhälle”, punktsats 3, strecksats 4a (ny)

- Riskbedömning och 
ledningsförfaranden som verktyg vid 
beslutsfattandet för att begränsa 
irrationella samhällsreaktioner.

Motivering

Riskbedömning är ett förfarande som möjliggör kvantitativa jämförelser mellan olika 
alternativ. Allt bör göras för att informera medborgarna så att irrationella konsekvenser av 
beslutsfattandet begränsas. 
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MOTIVERING

Forskning och teknisk utveckling är av central betydelse för EU:s konkurrenskraft. I 
synnerhet måste den industriella forskningens funktion förbättras och stärkas om vi inte skall 
förlora tillverkningskapacitet inom EU. Det går å andra sidan inte att behålla 
formgivningskompetens i Europa utan tillverkningskompetens som ligger åtminstone i de 
övre skikten inom varje bransch.

Det sjunde ramprogrammet är ett mycket bra tillfälle att utforma en heltäckande insats för att 
återvinna konkurrenskraften för hela unionen genom att fullt ut genomföra scenariet från 
Lissabon.

Det bör betonas att det sjunde ramprogrammet i själva verket är ett uttryck för behovet av att 
arbeta med forskning och teknisk utveckling på unionsnivå och frågan bör drivas som ett 
första frö till en ekonomisk och social utvecklingspolitik för unionen. Konkurrensen sker 
mellan aktörer som är verksamma på kontinental nivå eller motsvarande och som därmed är 
betydligt större än enskilda medlemsstater. Kunskap måste därför sökas på europeisk nivå. 

Den verksamhet som bedrivs inom denna del av ramprogrammet syftar till att stödja en 
konsekvent utveckling av forskningspolitiken där man specificerar vilka uppgifter som med 
hänsyn till subsidiaritetsprincipen kan genomföras på regional nivå. 

Forsknings- och innovationsresurser bör underlättas på följande vis:

– Forskningsinfrastrukturerna skall användas och utvecklas så effektivt som möjligt.

– De små och medelstora företagens innovationskraft skall stärkas liksom deras möjligheter 
att dra nytta av forskningen.

– Utvecklingen av regionala forskningsdrivna kluster skall stödjas.

– Forskningspotentialen i EU:s konvergensregioner och yttersta randområden skall frigöras.

– Vetenskap och samhälle skall närma sig varandra så att vetenskap och teknik på ett 
harmoniskt sätt kan integreras i det europeiska samhället.

– Övergripande åtgärder skall vidtas för att stödja det internationella samarbetet.

Centrala insatser bör utgöras av stöd till befintlig och ny forskningsinfrastruktur, liksom till 
utvecklingen av människors potential.

Forskningsinfrastrukturer är av grundläggande vikt för att öka kompetensen inom EU, 
eftersom de påverkar fortbildning, forskning och nya affärsmöjligheter. Dessutom bidrar de 
till att göra europeisk spetsforskning synligare. 

För att optimera utnyttjandet av befintlig infrastruktur inom EU krävs det mer samordning. 
Gemensamma åtgärder för att knyta samman befintlig forskningsinfrastruktur bör därför 
intensifieras. 
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När det gäller byggandet av nästa generation av storskalig infrastruktur måste en europeisk 
strategi tas fram där man börjar med att definiera forskningsvärldens krav. 

Alla intressenter skall kunna lämna synpunkter på byggandet av ny forskningsinfrastruktur 
och uppgraderingen av befintlig infrastruktur. I detta sammanhang bör ESFRI spela en central 
roll. Även teknikplattformar, gemensamma teknikinitiativ och Europeiska forskningsrådet 
skall uppmanas att ange sina behov av forskningsinfrastruktur. 

Vad gäller byggandet av ny infrastruktur måste man säkerställa att gemenskapens 
finansieringsinstrument, framför allt ramprogram och strukturfonder, samordnas på ett 
effektivt sätt och att lämpliga privata finansinstitut medverkar. Förverkligandet av 
forskningsinfrastruktur måste bygga på bredast möjliga stöd.

Samordningen mellan forskning och näringsliv bör förbättras. Medlemsstaterna bör införa 
skattetekniska och/eller andra åtgärder för att stimulera industriell innovation, särskilt med 
avseende på små och medelstora företag. Skyddet av immateriella rättigheter är å andra sidan 
en mycket viktig aspekt av det europeiska området för forskningsverksamhet.

Det är av högsta vikt att de immateriella rättigheterna garanteras med hjälp av öppna och 
förenklade förfaranden, som framför allt kan gynna små och medelstora företag. 

För att bevara tillverkningsindustrins konkurrenskraft är det absolut nödvändigt att alla 
europeiska företag, oavsett om de är små, medelstora eller stora, på bred front deltar i en 
satsning på innovation. Teknikplattformar och gemensamma tekniska initiativ är lämpliga 
verktyg för att göra företagen medvetna om hur forskning och teknik kan främja innovation.

Teknikplattformar bör vara det generella verktyget för att stimulera europeisk konkurrenskraft 
och bör organiseras från grunden i varje bransch. Nyckelaktörerna skall vara företagen, vid 
sidan av lokala institutioner, forskningscentra och universitet, medlemsstater, banker och 
handelskamrar.

När så är lämpligt kan teknikplattformarna vara juridiska personer, om detta underlättar 
arbetets organisering och om de skall kunna godkänna och hantera resurser från alla håll.

Teknikplattformarna kan avdelas på regional nivå i form av regionala forskningsdrivna kluster 
så att man fullt ut kan utnyttja konkurrenskraftens potential inom specifika sektorer i givna 
geografiska områden, till exempel kunskapsregioner. 

Det är mycket viktigt att stimulera bildandet av forskningskluster även på regional nivå och 
att små och medelstora företag medverkar inom teknikplattformarnas ram. Regionala kluster 
bör ingå i ett större europeiskt sammanhang så att de fullt ut kan dra nytta av forskningens och 
innovationens fördelar. 

I detta hänseende blir stöd till enskilda små och medelstora företag och sammanslutningar av 
små och medelstora företag ett mycket användbart verktyg.

Forskningspolitiken och forskningsverksamheten på regional nivå behöver ett starkt stöd från 
företag, lokala institutioner, forskningscentra, universitet, banker och handelskammare för att 
frigöra potential och skapa spin-off-företag från forskningsprojekt.



PE 368.077v01-00 10/11 PR\600209SV.doc
Extern översättning

SV

Det är mycket viktigt att uppnå samverkansfördelar bland dessa aktörer, så att en gynnsam 
miljö kan skapas som gör att europeiska regioner kan öka sin kapacitet att investera i 
forskning och utveckling. Teknikplattformar kan vara rätt verktyg för den här typen av 
generell medverkan. Särskilt regionala myndigheter kan göra stora insatser för att främja de 
faktorer som särskilt stärker ett visst geografiskt område, till exempel industriella kluster 
(befintliga eller under uppbyggnad). Det gäller här att försöka hitta synergivinster mellan 
strukturfonder och resurser inom sjunde ramprogrammet, egna regionala resurser och andra 
finansiella tillgångar för att forskningen och den tekniska utvecklingen skall kunna bli en 
bärande del av klustren, vilket också framgår av de framgångar som kluster i ett antal 
europeiska regioner uppvisar. 

Det är inte enbart förmågan hos forskare från konvergensregioner och yttersta randområden 
som är avgörande för om programmets mål skall uppnås. Även förmågan att knyta till sig alla 
finansieringsinstrument som kan tänkas stödja forskning och teknisk utveckling i varje region 
är av största vikt.

Det är viktigt att utnyttja strukturfonderna bättre för att stödja forskning och teknisk 
utvecklingen på regional nivå. Man bör tydligt hänvisa till användningen av strukturfonder 
och sammanhållningsfonder för investeringar i forskningsinfrastruktur och överbrygga klyftan 
mellan forskning och innovation i det mycket tidiga skedet före fröstadiet. Det kan i detta 
sammanhang vara värdefullt att finansiera pilot- och demonstrationsprojekt för att bidra till att 
få fram uppstartsfinansiering. Man bör här vara medveten om att investeringar i forskning och 
teknisk utveckling och innovation åtminstone skall vara jämförbara med de investeringar som 
görs i hård infrastruktur för att det geografiska områdets utveckling skall gynnas på lång sikt. 

Särskild vikt bör även läggas vid den lokala utvecklingens betydelse för att organisera system 
för framställning, insamling och behandling av biomassa för direkt väteproduktion. Denna 
teknik verkar ytterst lovande för att även på kort sikt ta fram konkurrenskraftigt väte i fråga 
om pris och kvantitet. 

Förhållandet mellan forskning och teknik och samhälle och kultur bör noga beaktas. Särskilt 
miljöpolitiken kan i detta hänseende bli en mötespunkt. 

Klimatförändringarna är den i särklass mest använda metaforen för hållbar utveckling, som ett 
uttryck för vår solidaritet med framtida generationer. Allt oftare betraktas den solidariteten 
som en tvingande vägledande princip för EU.

Riskvärdering och riskbedömning spelar en viktig roll för medborgarnas välfärd och måste bli 
en integrerad del av medborgarnas kultur, så att kvantitativa verktyg för beslutsfattande kan 
införas och de känslomässiga argumentens effekter kan minskas. 

Om EU skall kunna bli en konkurrenskraftig och ledande internationell aktör måste unionen 
ha en stark och konsekvent internationell forsknings- och teknikpolitik.

Strategiska partnerskap med Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) 
och med tredjeland inom utvalda forskningsområden, där de bästa forskarna knyts upp för att 
arbeta inom och med EU, bör eftersträvas i en öppen samarbetsanda.
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De teman som anges i dokumentet om sjunde ramprogrammet (kapitel I, Samarbete) skall i 
detta sammanhang betraktas som prioriteringar, som dock inte utesluter andra frågor som kan 
uppstå i fråga om internationellt samarbete (med grannländer och tredjeländer). 
Forskning som bedrivs inom ramen för internationellt forskningssamarbete har en hög 
potential i kunskapssökandet och en tydlig strukturell effekt i form av stark sammanhållning.
EIB:s finansieringsinstrument för riskdelning som delar risken mellan EIB och europeiska 
investeringsfonder, med medverkan av nationella och regionala banksystem, kommer att bli 
ytterst viktig. De mångdubbla effekterna av ”cascade” vid riskdelning skall ge tillgång till 
riskkapital för innovation och knyta upp lokala banksystem som en del av de finansiella 
resurserna vid riskvärdering, särskilt vid innovation.

Strategiska partnerskap mellan Eureka och sjunde ramprogrammet, med samverkan av de 
gemensamma teknikinitiativen, bör främjas för att gynna europeisk konkurrenskraft och för 
att underlätta verksamheten för små och medelstora företag med stark tillväxt. 
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