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KORTFATTAD MOTIVERING

Denna förordning är en del av paketet Horisont 2020, som kommissionen lade fram i 
november 2011. Syftet med paketet är att inrätta ramprogrammet för forskning och innovation 
för perioden 2014–2020.

Europeiska unionens forsknings- och innovationspolitik är av särskild vikt för unionens 
konkurrenskraft. Målet för EU är att anpassa sig till sin föränderliga omvärld genom att 
bedriva en forskningspolitik som innebär att unionen leder den tekniska utvecklingen och 
därigenom skapar nya arbetstillfällen och stimulerar ekonomin.

Denna förordning är det viktigaste instrumentet i Horisont 2020-paketet. Genom den inrättas 
själva ramprogrammet för forskning och innovation. Såsom den viktigaste förordningen 
omfattas den av medbeslutandeförfarandet.

Utskottet för rättsliga frågor är främst intresserat av de etiska aspekterna av detta beslut, 
eftersom dess ansvarsområde omfattar etiska frågor i samband med ny teknik. Utskottet har 
därför begränsat sina ändringsförslag till de etiska frågor som uppstår i samband med 
förslaget till förordning.

Den viktigaste etiska fråga som uppstår gäller forskning som utnyttjar mänskliga embryonala 
stamceller. Sjunde ramprogrammet (2007–2013) antogs efter det att en finkänslig 
kompromiss hade uppnåtts om denna etiska fråga. Detta förslag till yttrande syftar till att ta itu 
med det här problemet samtidigt som ökad säkerhet kring rättsläget eftersträvas.

Utskottet föreslår därför att forskning som antingen inbegriper att mänskliga embryon förstörs 
eller som använder sig av mänskliga embryonala stamceller bör uteslutas helt från 
finansiering från EU. Medlemsstaterna skulle därmed själva få fatta beslut i enlighet med sina 
etiska regler om huruvida de ska finansiera sådan forskning via sina egna budgetar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Forskning och innovation bygger 
ofta på forskarnas, 
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forskningsinstitutionernas, företagens och 
medborgarnas möjlighet att kunna få 
tillgång till, dela och använda 
vetenskaplig information. Ökad rörlighet 
och utnyttjande av kunskap samt hållbar 
tillgång till vetenskapliga publikationer, 
vilket redan anges i det sjunde 
ramprogrammet, bör vara en allmän 
princip för vetenskapliga publikationer 
som får offentligt stöd från 
Horisont 2020. Dessutom bör 
Horisont 2020 experimentera med fri 
tillgång på internet till vetenskapliga 
uppgifter som produceras eller samlas in 
av offentligt finansierad forskning i syfte 
att göra fri tillgång till dessa uppgifter till 
en allmän regel 2020. Vid behov kan 
publikationskostnaderna täckas av 
budgeten för Horisont 2020.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Forsknings- och 
innovationsverksamhet som stöds av 
Horisont 2020 bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer. Yttrandena 
från Europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik bör beaktas. 
Forskningsverksamheten bör även ta 
hänsyn till artikel 13 i EUF-fördraget och 
minska användningen av djur i forsknings-
och försökssammanhang i syfte att till slut 
ersätta djurförsök med annat. En hög 
hälsoskyddsnivå för människor bör 
säkerställas vid all verksamhet i enlighet 
med artikel 168 i EUF-fördraget.

(24) Forsknings- och 
innovationsverksamhet som stöds av 
Horisont 2020 bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer. Yttrandena 
från Europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik bör beaktas. 
Forskningsverksamheten bör även ta 
hänsyn till artikel 13 i EUF-fördraget och 
minska användningen av djur i forsknings-
och försökssammanhang i syfte att till slut 
ersätta djurförsök med annat. 
Forskningsverksamheten bör även 
respektera medlemsstaternas rättsliga och 
administrativa bestämmelser och 
traditioner. En hög hälsoskyddsnivå för 
människor bör säkerställas vid all 
verksamhet i enlighet med artikel 168 i 
EUF-fördraget och med artikel 35 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna för att 
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underlätta genomförandet av alla 
människors rätt till tillgång till 
förebyggande hälsovård och till medicinsk 
vård på de villkor som fastställs i nationell 
lagstiftning och praxis.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att betona att forskningen även fortsättningsvis ska omfattas av 
den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Europeiska kommissionen 
uppmuntrar inte uttryckligen till 
användning av stamceller från mänskliga 
embryon. Användningen av mänskliga 
stamceller, oavsett om de är adulta eller 
embryonala, beror på den bedömning som 
görs av forskarna mot bakgrund av de 
mål de vill uppnå och är föremål för strikt 
etisk granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon 
används måste godkännas av 
medlemsstaterna för att få bidrag. 
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater bör inte finansieras. 
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

(25) Det finns avsevärda skillnader 
mellan nationella lagar om forskning som 
använder mänskliga embryon och
stamceller från mänskliga embryon.
Unionens politik bör inte sträva efter att 
harmonisera nationell lagstiftning. I 
samband med sjunde ramprogrammet 
konstaterade kommissionen att den inte 
kommer att ”fortsätta använda den praxis 
som gäller för närvarande och (…) inte 
att lämna projektförslag till den 
föreskrivande kommittén som innebär 
forskning som förstör mänskliga 
embryon, till exempel för att skapa 
stamceller”1. Detta åtagande bör införas i 
denna förordning för att garantera 
säkerhet kring rättsläget. Kommissionen 
bör aktivt stödja forskning avsedd att 
utveckla alternativ till embryonala 
stamceller.
__________________
1 Punkt 12 i kommissionens yttrande över 
artikel 6, som bifogats 
Europaparlamentets och rådets beslut 
1982/2006/EG av den 18 december 2006 
om Europeiska gemenskapens sjunde 
ramprogram för verksamhet inom 
området forskning, teknisk utveckling och 
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demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 
30.12.2006, s. 1).

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge rättslig verkan åt kommissionens åtagande om 
stamcellsforskning.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 
prioriteringarna för Horisont 2020. Särskild 
uppmärksamhet ska i detta avseende ägnas 
utveckling och tillämpning av viktig 
möjliggörande teknik och industriteknik, 
överbryggande av avståndet mellan 
upptäckt och marknadstillämpning, 
tvärvetenskaplig forskning och innovation, 
samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora, främjande av det 
europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, samarbete 
med tredjeländer, ansvarsfull forskning och 
innovation inklusive genusperspektivet, 
samt insatser för att göra forskningsyrket 
mer attraktivt och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 
prioriteringarna för Horisont 2020. Särskild 
uppmärksamhet ska i detta avseende ägnas 
utveckling och tillämpning av viktig 
möjliggörande teknik och industriteknik, 
överbryggande av avståndet mellan 
upptäckt och marknadstillämpning, 
tvärvetenskaplig forskning och innovation, 
samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora, främjande av det 
europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, utvecklingen 
av forskning om medlemsstaternas 
rättssystem, samarbete med tredjeländer, 
ansvarsfull forskning och innovation 
inklusive genusperspektivet, samt insatser 
för att göra forskningsyrket mer attraktivt 
och underlätta gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Motivering

Med beaktande av de rättsliga och etiska problem som är förknippade med vissa typer av 
forskning bör rättsligt inriktad forskning också finansieras enligt detta förslag.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I forskningsprojekt där människor är 
inblandade, som föremål för forskningen 
eller som dess slutanvändare, ska 
Horisont 2020 säkerställa att samtliga 
deltagare och samhällsgrupper behandlas 
lika.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Fri tillgång

För att öka utnyttjandet och spridningen 
av resultaten och därmed stärka den 
europeiska innovationen ska en hållbar 
och fri tillgång till publikationer om 
forskning som finansierats av 
Horisont 2020 uppmuntras, samtidigt som 
det är viktigt att se till att europeiska 
forskare kan publicera sina arbeten i de 
mest ansedda tidskrifterna och andra 
forum. Fri tillgång till vetenskapliga 
resultat som producerats eller samlats in 
av forskning som finansierats av 
Horisont 2020 kan komma att främjas.
Om publikationer som är ett resultat av 
Horisont 2020 ska publiceras i ett fritt och 
kostnadsfritt format ska 
publikationskostnaderna täckas av 
programmets budget.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. All forsknings- och 
innovationsverksamhet som genomförs 
inom ramen för Horisont 2020 ska följa 
etiska principer och relevant lagstiftning på 
nationell och internationell nivå och på 
unionsnivå, inbegripet Europeiska
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och dess tilläggsprotokoll.

1. All forsknings- och 
innovationsverksamhet som genomförs 
inom ramen för Horisont 2020 ska följa 
etiska principer och relevant lagstiftning på 
nationell och internationell nivå och på 
unionsnivå, inbegripet Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, den europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna och dess 
tilläggsprotokoll, Världsläkarförbundets 
Helsingforsdeklaration om etiska 
principer för medicinsk forskning som 
omfattar människor, Europarådets 
konvention av den 4 april 1997 om skydd 
av mänskliga rättigheter och mänsklig 
värdighet vid biologisk och medicinsk 
tillämpning och dess tilläggsprotokoll 
samt FN:s generalförsamlings resolution 
nr 59/280 av den 8 mars 2005 om kloning 
av människor.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Forskningsverksamhet som syftar till 
skapandet av mänskliga embryon enbart 
för forskningsändamål eller för produktion 
av stamceller, inbegripet genom somatisk 
överföring av cellkärnor.

(c) Verksamhet som syftar till skapandet 
av mänskliga embryon enbart för 
forskningsändamål eller för produktion av 
stamceller, inbegripet genom somatisk 
överföring av cellkärnor.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Forskning som inbegriper att 
mänskliga embryon förstörs.

Motivering

Ändringsförslaget utesluter finansiering av forskning som inbegriper att mänskliga embryon 
förstörs.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Forskning som inbegriper 
användning av stamceller från mänskliga 
embryon.

Motivering

Ändringsförslaget utesluter finansiering av forskning som inbegriper användning av 
stamceller från mänskliga embryon.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Forskning på mänskliga stamceller, både 
adulta och embryonala, får finansieras 
beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i de 
berörda medlemsstaterna. 
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 

4. Forskning på andra typer av mänskliga 
stamceller får finansieras beroende både på 
innehållet i forskningsförslaget och på 
regelverket i de berörda medlemsstaterna. 
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat ska inte finansieras.
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en medlemsstat ska inte finansieras.

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av förbudet mot finansiering av forskning som använder 
stamceller från mänskliga embryon.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Åtgärder som sammanför resultat från 
en rad projekt, däribland projekt som kan 
finansieras från andra källor, för att 
tillhandahålla användarvänliga databaser 
och rapporter som sammanfattar viktiga 
resultat.

(c) Åtgärder som sammanför resultat från 
en rad projekt, däribland projekt som kan 
finansieras från andra källor, för att 
tillhandahålla användarvänliga databaser 
och rapporter som sammanfattar viktiga 
resultat, och i tillämpliga fall deras 
kommunikation och spridning till 
forskarvärlden och allmänheten.
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