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KORT BEGRUNDELSE

Denne forordning er en del af den Horisont 2020-pakke, som Kommissionen fremlagde i 
november 2011. Formålet med pakken er at opstille et rammeprogram for forskning og 
innovation for perioden 2014-2020.

Den Europæiske Unions forsknings- og innovationspolitik er af særlig stor betydning for 
Unionens konkurrenceevne. Målet er, at EU skal tilpasse sig en verden i forandring ved hjælp 
af en forskningspolitik, der bringer det på forkant med teknologien, så der på den måde 
skabes job og sættes skub i økonomien.

Denne forordning er det vigtigste dokument i Horisont 2020-pakken. Med den opstilles selve 
rammeprogrammet for forskning og innovation. Som hovedforordning behandles den efter 
proceduren med fælles beslutningstagning.

Retsudvalgets interesse i denne forordning er stort set begrænset til de etiske spørgsmål, da 
dets ansvarsområde omfatter etiske spørgsmål i tilknytning til nye teknologier. Udvalget har 
derfor begrænset sine ændringsforslag til de etiske spørgsmål, der udspringer af forslaget til 
forordning.

Det vigtigste etiske spørgsmål drejer sig om forskning i embryonale menneskelige stamceller. 
Det syvende rammeprogram (2007-2013) blev godkendt, efter at man var nået frem til et 
skrøbeligt kompromis om dette etiske spørgsmål. I dette udkast til udtalelse tages problemet 
op med henblik på at opnå større retlig sikkerhed.

Udvalget foreslår derfor, at forskning, som involverer destruktion af menneskelige 
embryoner, eller som anvender embryonale menneskelige stamceller bør være helt udelukket 
fra EU-finansiering. Det vil så være op til de enkelte medlemsstater i overensstemmelse med 
deres etiske regler at afgøre, om de vil finansiere denne forskning over deres egne budgetter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Forskning og innovation bygger 
ofte på forskeres, forskningsinstitutioners, 
virksomheders og borgeres mulighed for 
åbent at tilgå, dele og anvende 
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videnskabelige oplysninger. For at øge 
cirkulationen og udnyttelsen af viden bør 
bæredygtig adgang til videnskabelige 
tidsskrifter, der allerede er omfattet af det 
syvende rammeprogram, være det 
generelle princip for videnskabelige 
publikationer, der modtager offentlig 
støtte fra Horisont 2020. Desuden bør 
Horisont 2020 eksperimentere med åben 
onlineadgang til videnskabelige data, som 
er produceret eller indsamlet ved 
offentligt finansieret forskning, med det 
mål, at åben adgang til sådanne data skal 
være reglen i 2020. Hvor det er relevant, 
kan udgifterne til offentliggørelse dækkes 
af budgettet for Horisont 2020.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der støttes af Horisont 2020, bør overholde 
grundlæggende etiske principper. Der bør 
tages hensyn til udtalelser fra Den 
Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden 
for Naturvidenskab og Ny Teknologi. 
Forskningsaktiviteterne bør også tage 
hensyn til artikel 13 i TEUF og mindske 
anvendelsen af dyr til forskning og forsøg 
med henblik på i sidste instans at erstatte 
anvendelsen af dyr med andre metoder. 
Ved gennemførelsen af samtlige aktiviteter 
bør der sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 168 i TEUF.

(24) Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der støttes af Horisont 2020, bør overholde 
grundlæggende etiske principper. Der bør 
tages hensyn til udtalelser fra Den 
Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden 
for Naturvidenskab og Ny Teknologi. 
Forskningsaktiviteterne bør også tage 
hensyn til artikel 13 i TEUF og mindske 
anvendelsen af dyr til forskning og forsøg 
med henblik på i sidste instans at erstatte 
anvendelsen af dyr med andre metoder. 
Forskningsaktiviteter bør desuden være i 
overensstemmelse med gældende love og 
administrative bestemmelser og 
almindelig praksis i medlemsstaterne. Ved 
gennemførelsen af samtlige aktiviteter bør 
der sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 168 i TEUF 
og artikel 35 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder 
med henblik på at lette gennemførelsen af 
ethvert menneskes ret til at få adgang til 
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forebyggende sundhedsydelser og til at 
modtage lægehjælp på de betingelser, der 
er fastsat ved medlemsstaternes 
lovgivning og praksis.

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på at understrege, at forskning stadig hører under national 
lov.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Europa-Kommissionen opfordrer 
ikke udtrykkeligt til brug af embryonale 
menneskelige stamceller. Eventuel brug af 
menneskelige stamceller, hvad enten de er 
embryonale eller voksne, afhænger af 
forskernes vurdering i forhold til de mål, 
de ønsker at nå, og skal underkastes en 
grundig etisk vurdering. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes 
uden den nødvendige godkendelse fra 
medlemsstaterne. Der bør ikke ydes støtte 
til forskning, som er forbudt i alle 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, der foregår i en medlemsstat, 
hvor denne forskning er forbudt.

(25) Der er betydelige forskelle mellem de 
nationale love om forskning med brug af 
menneskelige embryoner og embryonale 
menneskelige stamceller Unionens politik 
bør ikke tilstræbe at harmonisere 
nationale lovgivning. I forbindelse med 
det syvende rammeprogram erklærede 
Kommissionen, at den ville "fortsætte sin 
nuværende praksis med ikke at forelægge 
forskriftsudvalget projektforslag, der 
indebærer forskningsaktiviteter, som
destruerer menneskelige embryoner, f.eks. 
for at skaffe stamceller". Dette tilsagn bør 
indføjes i denne forordning for at skabe 
retlig sikkerhed. Kommissionen bør aktivt 
støtte forskning, som har til formål at 
udvikle alternativer til embryonale 
stamceller.
__________________
1 Punkt 12 i Kommissionens erklæring 
vedrørende artikel 6, vedføjet Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1982/2006/EF af 18. december 2006 om 
Det Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (2007-2013) 
(EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).
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Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at give Kommissionens tilsagn vedrørende 
stamcelleforskning juridisk gyldighed.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020. I 
denne forbindelse lægges der særlig vægt 
på udvikling og anvendelse af vigtige 
støtte- og industriteknologier, på at slå bro 
mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på at 
fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum, 
på samarbejde med tredjelande, på 
ansvarlig forskning og innovation, 
herunder ligestilling mellem kønnene, og 
på at gøre forskererhvervet mere attraktivt 
og lette forskermobilitet på tværs af 
landegrænser og sektorer.

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020. I 
denne forbindelse lægges der særlig vægt 
på udvikling og anvendelse af vigtige 
støtte- og industriteknologier, på at slå bro 
mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på at 
fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum, 
på at udvikle forskning i 
medlemsstaternes retssystemer, på 
samarbejde med tredjelande, på ansvarlig 
forskning og innovation, herunder 
ligestilling mellem kønnene, og på at gøre 
forskererhvervet mere attraktivt og lette 
forskermobilitet på tværs af landegrænser 
og sektorer.

Begrundelse

I betragtning af de juridiske og etiske problemer, der er forbundet med visse former for 
forskning, bør juridisk forskning også støttes af forslaget.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forskningsprojekter, hvor mennesker 
er involveret som forsøgspersoner eller 
slutbrugere, skal Horisont 2020 sikre, at 
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alle deltagere og samfundsgrupper 
behandles lige.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Åben adgang

Med henblik på at forbedre udnyttelsen og 
udbredelsen af resultater og dermed 
fremme den europæiske innovation skal 
bæredygtig og åben adgang til de 
publikationer, som er resultatet af 
forskning finansieret af Horisont 2020, 
fremmes, samtidig med at det sikres, at 
europæiske forskere kan udgive i de mest 
anerkendte tidsskrifter og andre fora. 
Åben adgang til videnskabelige data 
produceret eller indsamlet i forbindelse 
med forskning, som er finansieret af 
Horisont 2020, kan fremmes.
Såfremt publikationer, som er skrevet på 
baggrund af Horisont 2020, udgives i et 
format, hvortil der er åben og gratis 
adgang, dækkes 
udgivelsesomkostningerne af Horisont 
2020’s budget.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle forsknings- og 
innovationsaktiviteter, der iværksættes 
under Horisont 2020, gennemføres under 
overholdelse af etiske principper og den 
relevante nationale lovgivning, EU-

Alle forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der iværksættes under Horisont 2020, 
gennemføres under overholdelse af etiske 
principper og den relevante nationale 
lovgivning, EU-lovgivning samt 
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lovgivning samt international lovgivning, 
herunder Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder og den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive 
tillægsprotokoller.

international lovgivning, herunder Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive 
tillægsprotokoller, 
verdenslægesammenslutningens 
Helsinkierklæring om etiske principper 
for medicinsk forskning med 
menneskelige forsøgspersoner, 
Europarådets konvention af 4. april 1997 
om beskyttelse af menneskerettigheder og 
menneskelig værdighed i forbindelse med 
anvendelse af biologi og lægevidenskab, 
inklusive tillægsprotokoller, og FN's 
resolution nr. 59/280 af 8. marts 2005 om 
kloning af mennesker.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller.

c) aktiviteter, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forskning, der involverer destruktion 
af menneskelige embryoner

Begrundelse

Dette ændringsforslag udelukker finansiering af forskning, der involverer destruktion af 
menneskelige embryoner.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) forskning med brug af embryonale 
menneskelige stamceller.

Begrundelse

Dette ændringsforslag udelukker finansiering af forskning med brug af embryonale 
menneskelige stamceller.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i menneskelige stamceller, både 
voksne og embryonale, afhængig af både 
de videnskabelige forslags indhold og 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater. 
Der ydes ikke støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbud.

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i andre former for menneskelige 
stamceller, afhængig af både de 
videnskabelige forslags indhold og 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater. 
Der ydes ikke støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbudt.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af forbuddet mod finansiering af forskning med brug 
af embryonale menneskelige stamceller.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foranstaltninger, der består i at samle c) foranstaltninger, der består i at samle 



PE489.509v02-00 10/10 AD\913037DA.doc

DA

resultater fra en række projekter, herunder 
projekter, der finansieres via andre kilder, i 
brugervenlige databaser og rapporter, der 
sammenfatter de vigtigste konklusioner

resultater fra en række projekter, herunder 
projekter, der finansieres via andre kilder, i 
brugervenlige databaser og rapporter, der 
sammenfatter de vigtigste konklusioner og, 
hvor det er relevant, kommunikation og 
udbredelse af disse til forskersamfundet og 
offentligheden
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