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REGLER FOR STOA 
 

PRÆSIDIETS AFGØRELSE  

 

AF 15. APRIL 20191 

 
EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM, 

 

- under henvisning til forretningsordenens artikel 25, stk. 2,2 

 

- der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige mandat, dets 

vigtigste aktiviteter og organisation, 

 

- der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. april 2004, som 

ændret ved flere lejligheder derefter3, 

 

- der henviser til rapporten af 28. marts 2019, der blev udarbejdet af næstformanden med 

ansvar for STOA's aktiviteter i den ottende valgperiode, 

 

- der henviser til udkastet til regler for STOA som forelagt af den ansvarlige næstformand,  

 

 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

 

 
Artikel 1 

STOA's mål 

 

1.  Europa-Parlamentets Præsidium4 har oprettet Panelet for Fremtidens Videnskab og 

Teknologi (STOA) med henblik på vurdering af teknologiske projekter. De aktiviteter, der 

udføres af STOA5, er en integreret del af Europa-Parlamentets officielle aktiviteter. Disse 

regler fastlægger de nærmere detaljer. 

 

2. STOA bidrager til debatten og de lovgivningsmæssige overvejelser i forbindelse med 

videnskabelige og teknologiske spørgsmål af særlig politisk relevans. 

Med henblik herpå skal STOA: 

 forsyne Parlamentets udvalg og øvrige parlamentariske organer med uafhængige og 

videnskabeligt neutrale undersøgelser og oplysninger af høj kvalitet som grundlag for 

vurdering af indvirkningen af eventuel indførelse eller fremme af nye teknologier og 

pege på de handlingsmuligheder, der er de bedste ud fra et teknologisk synspunkt 

                                                 
1 Som ændret af Præsidiet den 13. januar 2020 og den 9. marts 2020. 
2 Denne henvisning til forretningsordenen er til den udgave, der er gældende i den ottende valgperiode. 
3 Se Præsidiets afgørelser af 4. maj 2009, 11. november 2009, 18. maj 2015, 12. september 2016 og 1. oktober 2018. 

Teknisk ændret den 1. juli 2016. 
4 Afgørelse af 26. maj 1992, 18. september 1995, 17. februar 1997, 13. januar 2003 og 19. april 2004. 
5 Indtil Præsidiets afgørelse af 1. oktober 2018, kendt som "Vurdering af videnskabelige og teknologiske 

valgmuligheder". 
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 skabe fora, hvor politikere og repræsentanter for videnskabelige kredse eller 

organisationer og for samfundet som helhed drøfter og sammenligner videnskabelig og 

teknologisk udvikling af politisk relevans for civilsamfundet 

 fremme en effektiv dialog mellem medlemmer af Europa-Parlamentet, 

forskersamfundet og journalister — navnlig i forbindelse med nye videnskabelige og 

teknologiske udviklinger eller spørgsmål — via en målrettet og autoritativ proces for 

drøftelse, uddannelse og information på dette område (europæisk videnskabeligt 

mediecentrum) 

 støtte og koordinere initiativer, der har til formål at styrke parlamentariske aktiviteter, 

der vedrører teknologisk vurdering, i EU's medlemsstater, herunder skabelse eller 

styrkelse af parlamentarisk kapacitet inden for teknologisk vurdering i europæiske 

lande, navnlig nye medlemsstater. 

 

3. STOA udfører sit arbejde på en sådan måde, at resultaterne er relevante for Europa-Parlamentet 

i dets rolle som lovgiver. 

 

4. STOA's arbejde har langsigtede mål og adskiller sig fra arbejdet i Generalsekretariatets 

forskningsafdelinger, som har til opgave at dække specifikke sektorbestemte eller kortsigtede 

forskningsbehov. 

 

 

Artikel 2 

STOA's aktiviteter 

 

1. Med henblik på vurderingen af teknologi og fremsyn gennemfører STOA undersøgelser, 

workshops, ekspertdebatter og besøg på videnskabelige og teknologiske institutioner. STOA 

anvender alle tilgængelige midler til at gennemføre moderne parlamentarisk teknologisk 

vurdering og videnskabeligt fremsyn, hvor det er relevant. Dialogen om den videnskabelige og 

teknologiske udvikling foregår i forbindelse med konferencer, den årlige STOA-forelæsning 

eller andre aktiviteter, der fastsættes af STOA-Panelet. STOA-publikationer tjener de 

ovennævnte formål. 

 

2. STOA's undersøgelser udføres som neutrale, videnskabelige undersøgelser, uafhængige af 

enhver form for kapitalinteresser, der kan begrænse objektiviteten. Resultaterne af STOA's 

undersøgelser vedtages ikke og er ikke genstand for afstemninger med undtagelse af de 

tilfælde, der er nævnt i artikel 6, stk. 4. Resultaterne af STOA's undersøgelser vil derfor ikke 

nødvendigvis afspejle Parlamentets flertals synspunkter. Alle undersøgelser, der forelægges af 

kontrahenter i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser og betingelser, offentliggøres 

af STOA, uden at dette berører bestemmelserne i artikel 6, stk. 4, i disse regler. 

 

3. Ethvert af Europa-Parlamentets medlemmer eller organer kan indgive forslag til STOA-

aktiviteter til STOA-Panelet. 

 

4. Forvaltningen af STOA henhører under Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning (GD 

EPRS), som opretter et sekretariat for STOA og et operationelt team for europæisk 

videnskabeligt mediecentrum (ESMH) i Enheden for Videnskabeligt Fremsyn (STOA). 

 



 

PE422.577/BUR 

5. De budgetmidler, der stilles til rådighed for STOA via Europa-Parlamentets budget, forvaltes 

af Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning (GD EPRS) i overensstemmelse med 

finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne samt alle yderligere interne 

bestemmelser, der er indført til dette formål.6 

 

 

Artikel 3 

STOA-Panelet 

 

1. STOA-Panelet er en integreret del af Europa-Parlamentets struktur. 

 

2. STOA-Panelet træffer afgørelse om STOA's aktiviteter. 

 

3. STOA-Panelet består af 27 stemmeberettigede medlemmer: 

- den næstformand i Parlamentet, som har ansvaret for STOA 

- seks medlemmer udnævnt af Udvalget om Industri, Forskning og Energi 

- tre medlemmer udnævnt af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

- tre medlemmer udnævnt af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

- tre medlemmer udnævnt af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

- tre medlemmer udnævnt af Transport- og Turismeudvalget 

- tre medlemmer udnævnt af Landbrugsudvalget 

- et medlem udnævnt af Retsudvalget 

- et medlem udnævnt af Kultur- og Uddannelsesudvalget 

- et medlem udnævnt af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

- et medlem udnævnt af Regionaludviklingsudvalget 

- et medlem udnævnt af Udvalget om International Handel. 

 

4. Medlemmerne af STOA-Panelet udnævnes for en periode på to et halvt år med mulighed for 

forlængelse. Hvis et medlem erstattes, varer suppleantens mandat til udgangen af den 

pågældende periode på to et halvt år. 

 

5. STOA-panelet kan for en periode, der løber indtil udgangen af hver valgperiode, udpege: 

- et internationalt rådgivende organ bestående af ledende personligheder, som kan bidrage 

med langsigtet tænkning om STOA's fremtidige ledelse 

- et interinstitutionelt rådgivende organ bestående af enkeltpersoner, der repræsenterer 

forskellige EU-institutioner, som arbejder inden for videnskab og medier, med det formål 

at rådgive og udveksle bedste praksis i forbindelse med driften af ESMH. 

 

 

Artikel 4 

Valg af STOA-Panelet og dets arbejdsmetode 

 

1. Hver gang de i artikel 3, stk. 3, nævnte udvalg er konstitueret, udnævner de senest tre måneder 

efter at de er konstitueret, deres medlemmer af STOA-Panelet og underretter Parlamentets 

Præsidium om udnævnelserne. 

 

                                                 
6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler 

vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) 

nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 

og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 
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2. Den næstformand i Parlamentet, der har ansvaret for STOA, indkalder til og leder STOA- 

Panelets konstituerende møde, inden der vælges en formand og to næstformænd for panelet, 

som sammen med Parlamentets næstformand udgør STOA's præsidium, der forbereder 

panelets møde. 

 

3. STOA-Panelet mødes mindst seks gange om året. Forslaget til dagsorden omdeles mindst en 

uge før mødet. Der udarbejdes protokoller fra samtlige møder.  

 

 

"Artikel 5  

Kontrakter med eksterne udbydere af videnskabelige tjenester 

 

1. I overensstemmelse med finansforordningen og de interne bestemmelser for gennemførelsen 

af Europa-Parlamentets budget kan STOA-Panelet opfordre den beføjede 

anvisningsberettigede til at ansætte eksterne videnskabsfolk til at evaluere anmodninger om et 

projekt for teknologisk vurdering og videnskabeligt fremsyn før gennemførelsen og til at 

evaluere kvaliteten af en afsluttet undersøgelse. De rammekontrakter eller de individuelle 

kontrakter, der indgås til dette formål med eksterne tjenesteudbydere, fastsætter, at sådanne 

kontrahenter ikke selv må udføre andre projekter for STOA. 

 

2. I overensstemmelse med finansforordningen og de interne bestemmelser for gennemførelsen 

af Europa-Parlamentets budgetkan der foretages teknologiske vurderinger og videnskabeligt 

fremsyn af en eller flere eksterne kontrahenter, med hvem den beføjede anvisningsberettigede 

efter anmodning fra STOA-Panelet indgår en rammekontrakt på grundlag af et offentligt 

udbud. Hver kontrahent skal have ekspertise fra flere videnskabelige institutioner fra flere 

medlemsstater til rådighed. Den tjeneste, der ydes under kontrakten, skal omfatte 

projektforvaltning, videnskabelig analyse af emnet, belysning af scenarier og 

handlingsmuligheder og en forelæggelse af resultaterne på en måde, der kan forstås af en ikke-

ekspert. Kontrakten kan enten gennemføres af kontrahenten eller for en dels vedkommende, på 

de betingelser, der er fastsat i udbuddet, og efter STOA-Panelets forudgående godkendelse, af 

en ekstern underentreprenør, for hvis teknologiske og/eller videnskabelige kvalifikationer der 

gælder de samme normer som for kontrahenten selv. Hvis den beføjede anvisningsberettigede 

finder det hensigtsmæssigt, kan undersøgelser om teknologisk vurdering eller videnskabeligt 

fremsyn også foretages af eksterne kontrahenter gennem individuelle kontrakter.  

 

3. Kontrakter med eksterne leverandører af videnskabelige tjenester kan fastsætte, at en del af 

kontraktprisen på højst 15 % afsættes til kampagner, der skal øge bevidstheden og synligheden 

af det pågældende projekt. 

 

 

Artikel 6 

Undersøgelser om teknologisk vurdering og videnskabeligt fremsyn 

 

1. Undersøgelser om teknologisk vurdering skal give svar på mellem- til langsigtede, 

komplicerede og tværfaglige problemer vedrørende den videnskabelige og teknologiske 

udviklings indvirkning på samfundet. Undersøgelser om videnskabeligt fremsyn har til formål 

at analysere de vigtigste tendenser, der er med til at forme det fremtidige samfund, og de 

politiske udfordringer og valgmuligheder, som de politiske beslutningstagere står over for. 

 

2. Forslag, der indgives med henblik herpå, godkendes af STOA-Panelet på grundlag af følgende 

kriterier: 
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- emnets relevans for Parlamentets arbejde, 

- forslagets videnskabelige og teknologiske interesse, 

- forslagets strategiske betydning og dets tilpasning til prioriteter, der er defineret af STOA-

Panelet, samt 

- tilgængeligheden af videnskabelig dokumentation om samme emne. 

 

Hvis Panelet finder det nødvendigt, inddrages ekstern videnskabelig ekspertise, før der træffes 

afgørelse. Hvis der træffes afgørelse om at udarbejde en undersøgelse, selv om Europa-

Parlamentets næstformand med ansvar for STOA har stemt imod, skal der indhentes 

godkendelse fra Europa-Parlamentets Præsidium. 

 

3. Kontrahenten underretter STOA-Panelet om mellemliggende resultater og forelægger en 

endelig rapport, som også kan læses af ikke-eksperter. 

 

4. STOA-Panelet kan, hvis det skønner det nødvendigt, underkaste den endelige rapport en 

evaluering eller gennemgang af uafhængige eksterne videnskabsfolk. Panelet kan beslutte at 

udsætte offentliggørelsen, indtil en sådan evaluering eller gennemgang foreligger. 

Evalueringen eller gennemgangen kan offentliggøres sammen med undersøgelsen. Hvis der er 

tale om en negativ evaluering, kan panelet beslutte ikke at offentliggøre den endelige rapport. 

 

 

Artikel 7 

Årsberetning 

 

STOA offentliggør en årsberetning om sine aktiviteter, herunder gennemførelsen af STOA-

budgettet, som sendes til Europa-Parlamentets Præsidium og offentliggøres på internettet. 

 

Årsberetningen udarbejdes under STOA's formands ansvar og godkendes af STOA-Panelet. 

 

 

Artikel 8 

Samarbejde med andre institutioner 

 

Under protektion af Parlamentets formand er STOA medlem af European Parliamentary 

Technology Assessment Network (EPTA) og støtter initiativer, der har til formål at styrke EPTA's 

parlamentariske dimension. Endvidere samarbejder STOA med andre parlamentariske organer, 

der beskæftiger sig med vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter, og deltager i 

udvekslingen af resultater af deres arbejde. 

 

 

Artikel 9 

Revisionsklausul 

 

Disse regler vil blive underkastet en evaluering inden udgangen af den niende valgperiode på 

grundlag af en rapport om STOA's aktiviteter i den niende valgperiode, som forelægges Præsidiet 

af næstformanden med ansvar for STOA. 

 

 

 

Artikel 10 



 

PE422.577/BUR 

Afsluttende bestemmelser 

 

Medmindre andet er fastsat i disse regler, finder Europa-Parlamentets forretningsorden analog 

anvendelse. Disse regler træder i kraft den 1. juli 2019 og erstatter de ændrede regler fra 1. oktober 

2018. 

 


