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PR_CNS_art83am

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. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. 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 ingående av ett avtal om förnyande av avtalet om 
vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och 
Republiken Indiens regering
(16681/2007 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0576),

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (16681/2007),

– med beaktande av artiklarna 170.2 och 300.2 första stycket i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet 
har hört parlamentet (C6-0073/2008),

– med beaktande av artiklarna 51 och 83.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut med de ändringar som gjorts och 
godkänner ingåendet av avtalet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt 
regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och regeringen i Republiken Indien 
parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Utkast till rådets beslut
Skäl 3a (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(3a) Ansvaret för att effektivt samordna 
och underlätta sådant samarbete som 
bedrivs inom ramen för avtalet ligger hos 
förvaltningskommittén EG-Indien för 
vetenskapligt och tekniskt samarbete, och 
kommitténs arbetsordning bör bygga på 
principerna om insyn och 
ansvarsskyldighet.
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Or. en

Motivering

Enligt konsekvensbedömningen från en oberoende expert bör förvaltningskommittén 
förstärkas och uppföljningen av beslut förbättras. Det är just det som är syftet med detta 
ändringsförslag.

Ändringsförslag 2

Utkast till rådets beslut
Skäl 3b (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(3b) Möjligheterna att jämföra 
information från gemensam forskning 
som bedrivs inom ramen för avtalet bör 
vara ett prioriterat mål. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är inspirerat av rekommendationerna från den konsekvensbedömning som 
gjorts av en oberoende expert. Syftet är att göra jämförbar statistik till en prioritering.

Ändringsförslag 3

Utkast till rådets beslut
Skäl 3c (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(3c) Vid tillämpningen av avtalet bör man 
sträva efter att förbättra rörligheten för 
forskare.

Or. en

Motivering

Även detta ändringsförslag är inspirerat av konsekvensbedömningen från en oberoende 
expert. Där heter det att någon sorts system för forskares rörlighet bör införas, exempelvis ett 
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”Indienfönster” liknande Erasmus Mundus-modellen.



PE402.687v01-00 8/9 PR\710341SV.doc

SV

MOTIVERING

Inledning

Detta förslag till rådets beslut om förnyande av 2002 års avtal mellan EG och Indien för 
vetenskapligt och tekniskt samarbete har fått dubbel rättslig grund: För det första är 
EG-fördragets grundläggande artikel om internationellt samarbete artikel 170. För det andra 
omfattas samarbete mellan EG och tredjeländer eller internationella organisationer av 
bestämmelserna i artikel 300, både när det gäller att inleda förhandlingar och när det gäller att 
ingå avtal om den överenskomna texten.

Kommissionen har, precis som vid avtalet 2002, valt att föreslå att Europaparlamentet ska 
höras genom samrådsförfarandet i enlighet med artikel 300.3 första stycket.

Eftersom sakinnehållet i det avtal som följer med förslaget är identiskt med 2002 års avtal 
och eftersom båda parter har uttryckt önskemål om att förnya avtalet i befintlig form vill 
kommissionen dock använda ett enstegsförfarande för detta. Detta innebär ett enda 
förfarande och en enhetlig akt för undertecknande och ingående.

Sakinnehållet i det förnyade avtalet

Resonemanget bakom förslaget är följande: Genom att det vetenskapliga och tekniska 
forskningssamarbetet fördjupas och underlättas på ett antal områden av gemensamt intresse 
för EG och Indien ska enligt kommissionens förslag samarbetet förstärkas och de båda 
avtalsparterna uppmuntras att använda resultaten av sådant samarbete. På så sätt är det 
meningen att en vinn-vinn-situation ska uppstå, och detta även av en annan anledning: 
Slutresultatet blir en kombination av ekonomisk och social dynamik, till gagn för båda 
parterna.

Samma resonemang låg bakom 2002 års avtal. Vidare var resultaten positiva i den 
konsekvensbedömning som gjorde av en oberoende expert i oktober 2006. Där 
rekommenderades att avtalet från 2002 skulle förlängas med en ny femårsperiod. 

Till grund för förlängningen ligger fyra principer: ömsesidig nytta fördelad jämnt på båda 
parter, ömsesidigt tillträde till all forskningsverksamhet, informationsutbyte och skydd av 
immateriella rättigheter.

Effektiviteten i en sådan gemensam strategi för samarbete i forskning och teknisk utveckling 
beror emellertid på den institutionella strukturen. Kommissionen anser i sitt förslag att en 
förvaltningskommitté för vetenskapligt och tekniskt samarbete, som inrättades genom 
2002 års avtal och som består av lika många officiella företrädare för vardera parten, bör 
svara för förvaltningen av det förnyade avtalet.

Erfarenheterna av denna typ av förvaltningskommittéer visar dock att det finns två principer 
för en fullgod förvaltning som inte följs ordentligt, nämligen principerna om insyn och 
ansvarsskyldighet. Därför föreslår föredraganden en ändring i skälen för att klargöra denna 
fråga och vill att detta tas i beaktande när förvaltningskommitténs arbetsordning fastställs.
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Även två andra ändringsförslag, om jämförbar statistik och om forskares rörlighet, är 
inspirerade av konsekvensbedömningen från den oberoende experten.

Finansieringen av denna gemensamma insats kommer att delas lika mellan EG och Indien. 
Enligt förslagets finansieringsöversikt kommer gemenskapens budget under 2007–2011 att 
belastas med en beräknad kostnad för åtgärden (driftsutgifter och administrativa utgifter) på 
0,8425 miljoner euro.

Spridning och användning av information är en viktig beståndsdel i detta avtal. En bilaga om 
immateriella rättigheter har bifogats som en integrerad del av avtalet. Bilagan innehåller alla 
standardbestämmelser om äganderätt och om fördelning och utövande av rättigheter, särskilda 
bestämmelser om upphovsrättsskyddade verk och vetenskapliga skrifter samt kriterier för 
”ej offentliggjord information”.

Sammanfattningsvis rekommenderar föredraganden att förslaget godkänns med de ändringar 
han gjort.
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