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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 60
Skäl 1

(1) Gemenskapens mål är att stärka 
gemenskapsindustrins vetenskapliga och 
tekniska bas och att säkerställa en stark 
konkurrenskraft. Gemenskapen skall i detta 
syfte främja all den forskning som anses 
nödvändig, i synnerhet genom att uppmuntra 
företag, inbegripet små och medelstora 
företag, forskningscentra och universitet i 
sin verksamhet för forskning och teknisk 
utveckling.

(1) Gemenskapens mål är att stärka 
gemenskapsindustrins vetenskapliga och 
tekniska bas och att säkerställa en stark 
konkurrenskraft. Gemenskapen skall i detta 
syfte främja all den forskning som anses 
nödvändig, i synnerhet genom att uppmuntra 
företag, inbegripet små och medelstora 
företag, icke-kommersiella forskningscentra 
och universitet i sin verksamhet för 
forskning och teknisk utveckling.

Or. pl
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Motivering

Det är viktigt att parlamentet främjar vetenskapscentra som inte deltar i någon kommersiell 
verksamhet. 

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 61
Skäl 1a (nytt)

(1a) Forskning som finansieras med 
offentliga medel bör i första hand syfta till 
att ge ökad kunskap och tillgodose 
offentliga behov och prioriteringar.

Or. it

Motivering

Forskning och vetenskap kopplas allt oftare till konkurrenskraft och ekonomi eller till 
företagens produktion och vinster. Vetenskaplig forskning bör i första hand syfta till att ge 
ökad kunskap.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 62
Skäl 2

(2) Den centrala roll som forskningen har för 
att säkerställa konkurrenskraft och 
ekonomisk tillväxt bekräftades av 
Europeiska rådet i Lissabon som betonade 
kunskap och innovation som själva kärnan 
för den ekonomiska utvecklingen liksom för 
en ökad sysselsättning i Europa.

(2) Den centrala roll som forskningen har för 
att säkerställa konkurrenskraft och 
ekonomisk tillväxt bekräftades av 
Europeiska rådet i Lissabon som betonade 
kunskap och innovation som själva kärnan 
för den ekonomiska och sociala 
utvecklingen liksom för en ökad 
sysselsättning i Europa.

Or. fr

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 63
Skäl 4a (nytt)
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(4a) Europaparlamentet har hävdat att EU 
bör inta en tätposition när det gäller att 
utveckla och tillämpa miljöteknik samt 
garantera hållbar produktion och 
konsumtion. Parlamentet har också vid 
upprepade tillfällen framhållit 
forskningens betydelse för att komma fram 
till lösningar när det gäller 
klimatförändringarna. För att man skall 
uppnå de nödvändiga tekniska 
utvecklingsmålen krävs det betydande 
forskningsinsatser från gemenskapens sida. 
Parlamentet har vidare betonat vikten av 
att förhindra att kvinnor exploateras och 
avvisat stöd till och finansiering av 
mänsklig kloning i alla EU-program.

Or. it

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 64
Skäl 5

(5) Gemenskapen bör fastställa de 
vetenskapliga och tekniska mål som skall 
uppnås under sjunde ramprogrammet för 
perioden 2007–2013 med beaktande av 
forskningsbehoven inom all 
gemenskapspolitik och med ett brett stöd 
från den europeiska industrin, 
forskarvärlden, universitet och andra berörda 
parter.

(5) Gemenskapen bör fastställa de 
vetenskapliga och tekniska mål som skall 
uppnås under sjunde ramprogrammet för 
perioden 2007–2013 med beaktande av 
forskningsbehoven inom all 
gemenskapspolitik och med ett brett stöd 
från den europeiska industrin, 
forskarvärlden, universitet och andra 
berörda, icke-kommersiella parter.

Or. pl

Motivering

Det är viktigt att parlamentet främjar vetenskapscentra som inte deltar i någon kommersiell 
verksamhet.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 65
Skäl 10
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(10) Den forsknings- och 
innovationskapacitet som finns i Europa bör 
ökas och ett optimalt utnyttjande av den 
säkerställas.

(10) Den forsknings- och 
innovationskapacitet som finns i Europa bör 
ökas och ett optimalt utnyttjande av den 
säkerställas.  I detta sammanhang kunde ett 
undantag från bolagsbeskattningen 
övervägas när det gäller gemenskapens 
stöd till små och medelstora företag inom 
ramen för sjunde ramprogrammet.

Or. fr

Motivering

Strävan mot ett optimalt utnyttjande av innovationskapaciteten bör också leda till 
diskussioner om beskattningen inom gemenskapen.

Ändringsförslag från Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt och 
Peter Liese

Ändringsförslag 66
Skäl 10a (nytt)

(10a) Med tanke på Amsterdamsfördragets 
protokoll om djurskydd och djurens välfärd 
bör forskning för att ta fram alternativa 
teststrategier, i synnerhet metoder som inte 
omfattar djurförsök, främjas och förbättras 
inom alla forskningsområden så att 
användningen av djur i forskning och 
försök kan minskas och i förlängningen 
frångås helt.  

Or. en

Motivering

Enligt protokollet om djurskydd och djurens välfärd skall gemenskapen och medlemsstaterna 
fullt ut beakta kraven på djurvälfärd när de utformar och genomför sin politik, däribland 
forskningspolitiken. Utveckling och validering av alternativa testmetoder ges prioritet i 
artikel 7.2 a och b i gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram, och enligt artikel 23 i 
rådets direktiv 86/609/EEG skall kommissionen och medlemsstaterna främja forskning med 
sikte på utveckling av alternativa metoder. Målet att främja och stärka utvecklingen av 
metoder som inte omfattar djurförsök och av alternativa teststrategier bör därför nämnas 
specifikt, i synnerhet med tanke på skyldigheterna enligt rådets ändrade direktiv 76/768/EEG 
om kosmetiska produkter och målet att främja tester utan djurförsök enligt EU:s föreslagna 
kemikalieförordning.
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 67
Skäl 12

(12) Under Samarbete bör stöd ges till 
gränsöverskridande samarbete oavsett 
omfattning i och utanför Europeiska unionen 
inom ett antal olika temaområden som 
motsvarar viktiga områden för utvecklingen 
av kunskap och teknik där forskningen bör 
stödjas och stärkas för att Europas sociala, 
ekonomiska, miljömässiga och industriella 
utmaningar skall kunna hanteras.

(12) Under Samarbete bör stöd ges till 
gränsöverskridande samarbete oavsett 
omfattning i och utanför Europeiska unionen 
inom ett antal olika temaområden som
motsvarar viktiga områden för utvecklingen 
av kunskap och teknik där forskningen bör 
stödjas och stärkas för att Europas sociala, 
ekonomiska, miljömässiga, 
folkhälsomässiga och industriella 
utmaningar skall kunna hanteras.

Or. fr

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 68
Skäl 14

(14) Under Människor bör enskilda 
uppmuntras att slå in på forskarbanan, 
europeiska forskare uppmuntras att stanna i 
Europa, forskare från hela världen lockas till 
Europa och Europa göras mer attraktivt för 
de mest framstående forskarna.

(14) Under Människor bör enskilda 
uppmuntras att slå in på forskarbanan, 
europeiska forskare uppmuntras att stanna i 
Europa, forskare från hela världen lockas till 
Europa och Europa göras mer attraktivt för 
de mest framstående forskarna. I detta 
sammanhang kunde en 
skatteharmonisering för forskare 
diskuteras på gemenskapsnivå.

Or. fr

Motivering

Inom EU beklagar man med rätta ”hjärnflykten” till Asien och USA, där arbetsvillkoren är 
mer attraktiva. Rådet skulle säkert kunna införa en särskild skatteharmonisering för forskare 
inom den privata och offentliga sektorn.
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 69
Skäl 15

(15) Under Kapacitet bör användningen och 
utvecklingen av forskningsinfrastrukturer 
optimeras; små och medelstora företags 
innovativa kapacitet och deras förmåga att 
dra nytta av forskningen bör stärkas; 
utvecklingen av regionala forskningsdrivna 
kluster bör stödjas; forskningspotentialen i 
EU:s konvergensregioner och yttersta 
randområden bör frigöras; vetenskap och 
samhälle bör närma sig varandra så att 
vetenskap och teknik kan integreras i det 
europeiska samhället på ett harmoniskt sätt; 
övergripande åtgärder bör vidtas för att 
stödja det internationella samarbetet.

(15) Under Kapacitet bör användningen och 
utvecklingen av forskningsinfrastrukturer 
optimeras; tillträdesförfarandena inom  
sjunde ramprogrammet bör förenklas; 
spridning av information om åtgärderna 
inom sjunde ramprogrammet bör främjas; 
små och medelstora företags innovativa 
kapacitet och deras förmåga att dra nytta av 
forskningen bör stärkas; utvecklingen av 
regionala forskningsdrivna kluster bör 
stödjas; forskningspotentialen i EU:s 
konvergensregioner och yttersta 
randområden bör frigöras; vetenskap och 
samhälle bör närma sig varandra så att 
vetenskap och teknik kan integreras i det 
europeiska samhället på ett harmoniskt sätt; 
övergripande åtgärder bör vidtas för att 
stödja det internationella samarbetet.

Or. fr

Motivering

Bättre information och förenklade förfaranden för tillträde till sjunde ramprogrammet skulle 
bidra till att man når de uppsatta målen.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 70
Skäl 15

(15) Under Kapacitet bör användningen och 
utvecklingen av forskningsinfrastrukturer 
optimeras; små och medelstora företags 
innovativa kapacitet och deras förmåga att 
dra nytta av forskningen bör stärkas; 
utvecklingen av regionala forskningsdrivna 
kluster bör stödjas; forskningspotentialen i 
EU:s konvergensregioner och yttersta 
randområden bör frigöras; vetenskap och 
samhälle bör närma sig varandra så att 
vetenskap och teknik kan integreras i det 

(15) Under Kapacitet bör användningen och 
utvecklingen av forskningsinfrastrukturer 
optimeras; små och medelstora företags 
innovativa kapacitet och deras förmåga att 
dra nytta av forskningen bör stärkas; 
utvecklingen av regionala och lokala 
forskningsdrivna kluster bör stödjas; 
forskningspotentialen i EU:s 
konvergensregioner och yttersta 
randområden bör frigöras, bland annat 
genom lokala centra; vetenskap och 
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europeiska samhället på ett harmoniskt sätt; 
övergripande åtgärder bör vidtas för att 
stödja det internationella samarbetet.

samhälle bör närma sig varandra så att 
vetenskap och teknik kan integreras i det 
europeiska samhället på ett harmoniskt sätt; 
övergripande åtgärder bör vidtas för att 
stödja det internationella samarbetet.

Or. pl

Motivering

Särskild vikt måste läggas vid utvecklingen av lokala centra, i synnerhet sådana som ligger i 
EU:s yttersta randområden.

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 71
Skäl 19

(19) Med tanke på det breda stödet för en 
utökad räckvidd för ramprogrammets 
åtgärder, den hävstångseffekt som 
ramprogrammet har på nationella och 
privata investeringar, behovet av att göra det 
möjligt för gemenskapen att anta nya 
vetenskapliga och tekniska utmaningar, den 
avgörande roll som gemenskapsstödet har 
för att göra det europeiska 
forskningssystemet mer ändamålsenligt och 
effektivt samt bidraget av ett utökat sjunde 
ramprogram för stärkandet av
Lissabonstrategin är behovet av att 
fördubbla EU:s forskningsbudget angeläget.

(19) Med tanke på det breda stödet för en 
utökad räckvidd för ramprogrammets 
åtgärder, den hävstångseffekt som 
ramprogrammet har på nationella och 
privata investeringar, behovet av att göra det 
möjligt för gemenskapen att anta nya 
vetenskapliga och tekniska utmaningar, den 
avgörande roll som gemenskapsstödet har 
för att göra det europeiska 
forskningssystemet mer ändamålsenligt och 
effektivt samt bidraget av ett utökat sjunde 
ramprogram för att finna lösningar på 
klimatförändringar och hållbarhet, bidra 
till den europeiska befolkningens hälsa 
samt stärka Lissabonstrategin är behovet av 
att fördubbla EU:s forskningsbudget
angeläget.

Or. it

Ändringsförslag från Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt och 
Peter Liese

Ändringsförslag 72
Skäl 25

(25) All forskningsverksamhet som (25) All forskningsverksamhet som 
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genomförs inom ramen för detta 
ramprogram bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer, bl.a. de som 
ingår i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Yttrandena från 
Europeiska gruppen för etik inom vetenskap
och ny teknik beaktas och kommer att 
beaktas.

genomförs inom ramen för detta 
ramprogram bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer, bl.a. de som 
ingår i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
Amsterdamsfördragets protokoll om 
djurskydd och djurens välfärd. Yttrandena 
från Europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik beaktas och 
kommer att beaktas.

Or. en

Motivering

Den grundläggande etiska principen i protokollet om djurskydd och djurens välfärd bör 
nämnas även här. De praktiska följderna av dessa principer bör beaktas i all 
forskningsverksamhet som främjas genom ramprogrammet, även mot bakgrund av översynen 
av kommissionens förfarande för etisk granskning.

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 73
Skäl 25

(25) All forskningsverksamhet som 
genomförs inom ramen för detta 
ramprogram bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer, bl.a. de som 
ingår i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Yttrandena 
från Europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik beaktas och 
kommer att beaktas.

(25) All forskningsverksamhet som 
genomförs inom ramen för detta 
ramprogram bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer, bl.a. de som 
ingår i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, Europarådets 
konvention om mänskliga rättigheter och 
biomedicin och Unescos allmänna 
förklaring om bioetik och mänskliga 
rättigheter.

Or. it

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 74
Skäl 25

(25) All forskningsverksamhet som 
genomförs inom ramen för detta 

(25) All forskningsverksamhet som 
genomförs inom ramen för detta 
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ramprogram bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer, bl.a. de som 
ingår i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Yttrandena från 
Europeiska gruppen för etik inom vetenskap 
och ny teknik beaktas och kommer att 
beaktas.

ramprogram bör framför allt gagna 
människor och vara förenlig med 
grundläggande etiska principer, bl.a. de som 
ingår i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Yttrandena från 
Europeiska gruppen för etik inom vetenskap 
och ny teknik beaktas och kommer att 
beaktas.

Or. pl

Motivering

Forskningsverksamheten får inte leda till ökad arbetslöshet bland EU:s medborgare eller 
vara skadlig för människor, så som är fallet med bland annat kloning och forskning på foster.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 75
Skäl 28

(28) Lämpliga åtgärder bör vidtas för att 
förhindra oegentligheter och bedrägerier och 
nödvändiga mått och steg bör vidtas för att 
återkräva stöd som gått förlorat, utbetalats 
felaktigt eller använts på fel sätt i enlighet 
med rådets förordningar (EG, Euratom) nr 
2988/95 av den 18 december 1995 om skydd 
av Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen, (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 
11 november 1996 om de kontroller och 
inspektioner på platsen som kommissionen 
utför för att skydda Europeiska 
gemenskapernas finansiella intressen mot 
bedrägerier och andra oegentligheter och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1073/1999 om utredningar som 
utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (OLAF).

(28) Lämpliga åtgärder bör vidtas för att 
kontrollera ändamålsenligheten hos det 
stöd som beviljats och hur effektivt dessa 
medel används, förhindra oegentligheter och 
bedrägerier och nödvändiga mått och steg 
bör vidtas för att återkräva stöd som gått 
förlorat, utbetalats felaktigt eller använts på 
fel sätt i enlighet med rådets förordningar 
(EG, Euratom) nr 2988/95 av den 
18 december 1995 om skydd av Europeiska 
gemenskapernas finansiella intressen, 
(Euratom, EG) nr 2185/96 av den 
11 november 1996 om de kontroller och 
inspektioner på platsen som kommissionen 
utför för att skydda Europeiska 
gemenskapernas finansiella intressen mot 
bedrägerier och andra oegentligheter och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1073/1999 om utredningar som 
utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (OLAF).

Or. fr
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Motivering

I och med att offentliga medel satsas bör man kontrollera de beviljade medlens effektivitet 
inom ramen för den forskning som bedrivs.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 76
Artikel 2, punkt 2

(2) Samarbete: Stöd ges till alla typer av 
forskningsåtgärder som genomförs inom 
ramen för gränsöverskridande samarbete på 
följande temaområden:

(2) Samarbete: Stöd ges till alla typer av 
forskningsåtgärder som genomförs inom 
ramen för gränsöverskridande samarbete på 
följande temaområden:

(a) Hälsa (a) Hälsa och livsmedel, inklusive sociala 
aspekter och tillämpning av IKT; forskning 
om behandling och prevention av 
sjukdomar, inklusive samband med 
miljöfaktorer och kostvanor, kartläggning 
av försummade sjukdomar och utveckling 
av prioriterade läkemedel  

(b) Livsmedel, jordbruk och bioteknik
(c) Informations- och kommunikationsteknik (b) Innovativ teknik, inklusive bioteknik, 

informations- och kommunikationsteknik, 
nanovetesnkap, nanoteknik, material och 
ny produktionsteknik

(d) Nanovetenskap, nanoteknik, material 
och ny produktionsteknik
(e) Energi (c) Energi, energieffektivitet och transport 

(inklusive flygteknik)
(f) Miljö (inbegripet klimatförändringar) (d) Miljö (inbegripet klimatförändringar), 

jordbruk och fiske
(g) Transport (inbegripet flygteknik)
(h) Samhällsvetenskap och humaniora
(i) Säkerhets- och rymdforskning (e) Säkerhets- och rymdforskning

Or. nl

Motivering

Med ovanstående ändringar till denna artikel skapas ett tydligt fokus på ett begränsat antal 
ämnen: hälsa och livsmedel; innovativ teknik, miljö och jordbruk; energi och transport; 
säkerhet. Dessa ämnen har kopplats samman för att samspelet mellan dem skall framgå.
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Det är onödigt att nämna informations- och kommunikationsteknik eftersom denna teknik 
även ingår i kapacitetsdelen. Avsnittet om samarbete måste omfatta stöd till utvecklingen av 
all teknik, däribland IKT. Att särskilt framhålla stöd till IKT är obefogat eftersom denna 
industri är dynamisk och välmående. EU-stöd är därför inte nödvändigt.
Att särskilt nämna samhällsvetenskap och humaniora är inte nödvändigt eftersom denna 
aspekt är lika viktig på alla områden.
Däremot är det viktigt att fiske ägnas särskild uppmärksamhet.
Om dessa ändringsförslag antas måste resten av dokumentet ändras i enlighet härmed, så att 
rätt områden kopplas samman (med andra ord ändringsförslagets horisontella verkan).

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 77
Artikel 2, punkt 2, led a

(a) Hälsa (a) Hälsa, inbegripet barns hälsa och 
inrättandet av programmet MICE 
(Medicines Investigation for the Children 
of Europe) i enlighet med förordning (EG) 
nr …/… [om läkemedel för pediatrisk 
användning och om ändring av rådets
förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 
2001/83/EG och förordning (EG) 
nr 726/2004].

Or. fr

Motivering

Europaparlamentets uppfattning att MICE-programmet skall inrättas inom ramen för 
sjunde ramprogrammet bör framhållas.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 78
Artikel 2, punkt 2, led h

(h) Samhällsvetenskap och humaniora (h) Exakt vetenskap och humaniora

Or. pl

Motivering

Enklare formulering som samtidigt innehåller alla vetenskapliga mål. 
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 79
Artikel 2, punkt 4

(4) Människor: Den mänskliga potentialen 
för forskning och teknik i Europa skall 
stärkas kvantitativt och kvalitativt.

(4) Människor: Den mänskliga potentialen 
för forskning och teknik i Europa skall 
stärkas kvantitativt och kvalitativt. I detta 
sammanhang kunde en 
skatteharmonisering för forskare 
diskuteras på gemenskapsnivå.

Or. fr

Motivering

Inom EU beklagar man med rätta ”hjärnflykten” till Asien och USA, där arbetsvillkoren är 
mer attraktiva. Rådet skulle säkert kunna införa en särskild skatteharmonisering för forskare 
inom den privata och offentliga sektorn.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 80
Artikel 2, punkt 5

(5) Kapacitet: Stöd till de huvudaspekter 
som rör kapaciteten hos europeisk forskning 
och innovation som t.ex. 
forskningsinfrastruktur; regionala 
forskningsdrivna kluster; utveckling av hela 
forskningspotentialen i gemenskapens 
konvergensregioner och yttersta 
randområden; forskning till förmån för små 
och medelstora företag; frågor i samband 
med vetenskapen i samhället; övergripande 
internationellt samarbete.

(5) Kapacitet: Stöd till de huvudaspekter 
som rör kapaciteten hos europeisk forskning 
och innovation som t.ex. 
forskningsinfrastruktur; regionala 
forskningsdrivna kluster; utveckling av hela 
forskningspotentialen i gemenskapens 
konvergensregioner och yttersta 
randområden, bland annat genom lokala 
forskningscentra; forskning till förmån för 
små och medelstora företag; frågor i 
samband med vetenskapen i samhället; 
övergripande internationellt samarbete och 
stöd till vetenskapligt utbyte mellan 
regioner i EU:s yttersta randområden.

Or. pl

Motivering

Hänsyn bör tas till behovet av samarbete och vetenskapligt utbyte bland forskningscentra i 
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EU:s yttersta randområden.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 81
Artikel 6

All forskningsverksamhet som genomförs 
inom sjunde ramprogrammet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer.

All forskningsverksamhet som genomförs 
inom sjunde ramprogrammet skall gagna 
människor och deras utveckling och vara 
förenlig med grundläggande etiska principer.

Or. pl

Motivering

Gemenskapsfinansierad forskning får inte leda till ökad arbetslöshet bland EU:s medborgare 
eller vara skadlig för människor, så som är fallet med bland annat kloning och forskning på 
foster

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 82
Artikel 6

All forskningsverksamhet som genomförs 
inom sjunde ramprogrammet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer.

All forskningsverksamhet som genomförs 
inom sjunde ramprogrammet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer, 
inbegripet de som anges i EU:s stadga om 
de grundläggande mänskliga rättigheterna, 
Europarådets konvention om mänskliga 
rättigheter och biomedicin samt Unescos 
allmänna förklaring om bioetik och 
mänskliga rättigheter.

Or. it

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 83
Artikel 7, punkt 1

1. Kommissionen skall, biträdd av externa 
experter, senast 2010 göra en preliminär 

1. Kommissionen skall, biträdd av externa 
experter, senast 2009 göra en preliminär 
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utvärdering av detta ramprogram och de 
särskilda programmen med avseende på den 
pågående forskningsverksamhetens kvalitet 
och framstegen med att uppnå målen.

utvärdering av detta ramprogram och de 
särskilda programmen med avseende på den 
pågående forskningsverksamhetens kvalitet 
och framstegen med att uppnå målen genom 
att låta utarbeta en oberoende rapport.

Or. pt

Motivering

Med tanke på att agendan för forskning och teknisk utveckling ständigt förändras är det 
nödvändigt med en närmare övervakning av sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 84
Bilaga I, Del I, Samarbete, stycke 3, inledningen

Följande nio teman omfattas av 
EU-åtgärder:

Följande tio teman omfattas av EU-åtgärder:

Or. fr

Motivering

För överensstämmelsen med nedanstående ändringsförslag.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 85
Bilaga I, Del I, Samarbete, stycke 3, led 1

(1) Hälsa (1) Hälsa, inklusive barns hälsa och 
inrättandet av programmet MICE 
(Medicines Investigation for the Children 
of Europe) i enlighet med förordning (EG) 
nr …/… [om läkemedel för pediatrisk 
användning och om ändring av rådets
förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 
2001/83/EG och förordning (EG) 
nr 726/2004].

Or. fr
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Motivering

Europaparlamentets uppfattning att MICE-programmet skall inrättas inom ramen för 
sjunde ramprogrammet bör framhållas.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 86
Bilaga I, Del I, Samarbete, stycke 3, led 9a (nytt)

(9a) Inrättandet av en plattform för utbyte 
mellan innovatörer och företag.

Or. fr

Motivering

Inom EU finns det många exempel på ofullbordade innovationer som utvecklats av europeiska 
forskare eller entreprenörer. Av organisatoriska, finansiella eller andra skäl saknar 
innovatörerna möjlighet att vidareutveckla sina idéer. Detta leder till mycket beklagliga 
förluster, eftersom forskarna ofta inte vet vem de skall vända sig till för att överlåta sin metod 
till en organisation som skulle kunna integrera den i ett större forskningssammanhang eller 
omvandla den till en konkret industriell tillämpning. EU bör främja dessa nödvändiga 
kontakter mellan innovatörer och företag.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 87
Bilaga I, Del I, Samarbete, stycke 5

Prioriterade ämnesövergripande 
vetenskapliga områden, som t.ex. marin 
vetenskap och teknik, uppmärksammas 
särskilt.

Prioriterade ämnesövergripande 
vetenskapliga områden, som t.ex. marin 
vetenskap och teknik, uppmärksammas 
särskilt. Detta kommer att ske genom 
samordning och genom att man uppnår 
resultat som gör det möjligt att utforma en 
europeisk politik på dessa områden.

Or. pt

Motivering

EU måste utforma en verklig europeisk politik för marin vetenskap och teknik.
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Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 88
Bilaga I, Del I, Samarbete, stycke 5a (nytt)

Medverkan av små och medelstora företag 
– i synnerhet kunskapsbaserade små och 
medelstora företag – skall garanteras 
genom konkreta stödåtgärder samt 
kvantitativ och kvalitativ övervakning av de 
mål som uppnås.

Or. pt

Motivering

Med tanke på de små och medelstora företagens stora betydelse för innovation och ökad 
konkurrenskraft måste ramprogrammet omfatta garantier för och bedöming av deras bidrag.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 89
Bilaga I, Del I, Samarbete, stycke 5b (nytt)

Initiativ för att främja vetenskaplig dialog 
och sprida resultat till en så stor allmänhet 
som möjligt utanför de vetenskapliga 
kretsarna skall stödjas i syfte att stärka det 
civila samhällets roll i forskningen. 
Jämställdhetsaspekten skall främjas på alla 
nivåer inom forskningen.

Or. pt

Motivering
Ett kunskapsbaserat samhälle måste utvecklas och inom det måste kvinnors potential utnyttjas 
fullt ut. 

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 90
Bilaga I, Del I, Samarbete, stycke 7

När det gäller områden av framför allt 
industriell betydelse har ämnena fastställts 

När det gäller områden av framför allt 
industriell betydelse har ämnena fastställts 
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på grundval av bl.a. det arbete som utförts 
inom olika europeiska teknikplattformar som 
inrättats i sådana sammanhang där Europas 
konkurrenskraft, ekonomiska tillväxt och 
välfärd beror av betydande framsteg inom 
forskning och teknik på medellång till lång 
sikt. Inom europeiska teknikplattformar 
samlas berörda parter för att, under 
industriell ledning, fastställa och genomföra 
en strategisk forskningsagenda. Detta 
ramprogram bidrar till att förverkliga dessa 
strategiska forskningsagendor i de fall 
dessa medför ett verkligt europeiskt 
mervärde.

på grundval av bl.a. det arbete som utförts 
inom olika europeiska teknikplattformar som 
inrättats i sådana sammanhang där Europas 
konkurrenskraft, ekonomiska tillväxt och 
välfärd beror av betydande framsteg inom 
forskning och teknik på medellång till lång 
sikt. Inom europeiska teknikplattformar 
samlas berörda parter för att, under 
industriell ledning, fastställa och genomföra 
en strategisk forskningsagenda. 

Or. pt

Motivering

Det är inte ramprogrammets uppgift att bidra till industrins strategiska forskningsagendor.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 91
Bilaga I, Del I, Samarbete, stycke 10

För att förbättra spridningen och 
användningen av resultaten av forskningen i 
EU skall spridningen av kunskap och 
överföringen av resultat, även till 
beslutsfattare, stödjas på alla temaområden, 
bl.a. genom finansiering av nätverksinitiativ, 
seminarier och evenemang, stöd från externa 
experter samt genom informationstjänster 
och elektroniska tjänster, framför allt Cordis. 
Åtgärder till stöd för innovationer 
genomförs inom ramen för programmet för 
konkurrenskraft och innovation. Stöd ges 
även för initiativ till dialoger om 
vetenskapliga frågor och forskningsresultat 
med allmänheten utanför forskarvärlden och 
på området vetenskaplig kommunikation och 
utbildning. Etiska principer och 
jämställdhetsaspekter beaktas.

För att förbättra spridningen och 
användningen av resultaten av forskningen i 
EU skall spridningen av kunskap och 
överföringen av resultat, även till 
beslutsfattare, stödjas på alla temaområden, 
bl.a. genom finansiering av nätverksinitiativ, 
seminarier och evenemang, stöd från externa 
experter samt genom informationstjänster 
och elektroniska tjänster, framför allt Cordis. 
Åtgärder till stöd för innovationer 
genomförs inom ramen för programmet för 
konkurrenskraft och innovation. Stöd ges 
även för initiativ till dialoger om 
vetenskapliga frågor och forskningsresultat 
med allmänheten utanför forskarvärlden och 
på området vetenskaplig kommunikation och 
utbildning. Etiska principer, 
tillgänglighetsfrågor och 
jämställdhetsaspekter beaktas i vederbörlig 
ordning och på ett övergripande sätt inom 
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alla berörda forskningsområden.

Or. en

Motivering

Annars kommer nyutvecklad teknik att skapa nya hinder för många européer. Om sådana 
frågor däremot beaktas redan vid utformningen kommer full tillgång att kunna garanteras 
med begränsade insatser (i typfallet 2–4 % av varje nytt projekts budget).

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 92
Bilaga I, Del I, Gemensamma teknikinitiativ, stycke 1

I ett begränsat antal fall finns det på grund 
av FoTU-målets omfattning och storleken på 
de resurser som det handlar om skäl att 
upprätta långsiktiga offentlig-privata 
partnerskap i form av gemensamma 
teknikinitiativ. Dessa initiativ bygger 
framför allt på arbetet inom europeiska 
teknikplattformar och omfattar en eller ett 
litet antal utvalda aspekter av forskningen på 
det område som initiativet täcker. Initiativen 
kombinerar investeringar från den privata 
sektorn och nationella och europeiska 
allmänna medel, inbegripet bidrag från 
ramprogrammet för forskning och lånemedel 
från Europeiska investeringsbanken. Beslut 
om gemensamma teknikinitiativ kan fattas 
på grundval av artikel 171 i fördraget (detta 
kan innebära att ett gemensamt företag 
startas) eller på grundval av besluten om 
särskilda program enligt artikel 166 i 
fördraget.

I ett begränsat antal fall finns det på grund 
av FoTU-målets omfattning och storleken på 
de resurser som det handlar om skäl att 
upprätta långsiktiga offentlig-privata 
partnerskap i form av gemensamma 
teknikinitiativ. Dessa initiativ bygger 
framför allt på arbetet inom europeiska 
teknikplattformar och omfattar en eller ett 
litet antal utvalda aspekter av forskningen på 
det område som initiativet täcker. Initiativen 
kombinerar investeringar från den privata 
sektorn och nationella och europeiska 
allmänna medel, inbegripet bidrag från 
ramprogrammet för forskning och lånemedel 
från Europeiska investeringsbanken. Beslut 
om gemensamma teknikinitiativ kan fattas 
på grundval av artikel 171 i fördraget (detta 
kan innebära att ett gemensamt företag 
startas) eller på grundval av besluten om 
särskilda program enligt artikel 166 i 
fördraget. Varje gemensamt teknikinitiativ
måste godkännas genom ett separat 
rådsbeslut i syfte att garantera större 
jämlikhet, både i ekonomiskt och tekniskt 
hänseende, mellan de olika 
medlemsstaterna.

Or. pt
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Motivering

Stöd till denna typ av organiserat samarbete bör inte leda till ökade tekniska och ekonomiska 
skillnader mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 93
Bilaga I, Del I, Gemensamma teknikinitiativ, stycke 3

Särskild uppmärksamhet ägnas den 
övergripande samstämmigheten och 
samordningen mellan gemensamma 
teknikinitiativ och nationella program och 
projekt inom samma områden.

Särskild uppmärksamhet ägnas små och 
medelstora företags samt 
forskningsinstituts medverkan i sådana 
initiativ och den övergripande 
samstämmigheten och samordningen mellan 
gemensamma teknikinitiativ och nationella 
program och projekt inom samma områden. 

Or. en

Motivering

Små och medelstora företags medverkan i gemensamma teknikinitiativ är förvisso av vikt. 
Lika viktigt är det emellertid att forskningsinstitut medverkar, eftersom man på så vis 
garanterar att statligt finansierad forskning inte bara tjänar industrin utan även samhällets 
och allmänhetens intressen. Annars kan industriledda gemensamma teknikinitiativ exempelvis 
försumma trafiksäkerheten till förmån för förarkomfort och storskalighet. 

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 94
Bilaga I, Del I, Internationellt samarbete, stycke 1, punktsats 2

• Särskilda samarbetsåtgärder inom varje 
temaområde avsedda för tredjeländer när 
man har ett gemensamt intresse av att 
samarbeta kring särskilda ämnen. Dessa 
åtgärder är nära förknippade med de 
bilaterala samarbetsavtalen eller 
multilaterala dialogerna mellan EU och 
dessa länder eller grupper av länder. Som 
sådana kommer åtgärderna att fungera som 
prioriterade verktyg för genomförandet av 
samarbetet mellan EU och dessa länder. 
Åtgärderna omfattar framför allt följande: 

• Särskilda samarbetsåtgärder inom varje 
temaområde avsedda för tredjeländer när 
man har ett gemensamt intresse av att 
samarbeta kring särskilda ämnen. Dessa 
åtgärder är nära förknippade med de 
bilaterala samarbetsavtalen eller 
multilaterala dialogerna mellan EU och 
dessa länder eller grupper av länder. Som 
sådana kommer åtgärderna att fungera som 
prioriterade verktyg för genomförandet av 
samarbetet mellan EU och dessa länder. 
Åtgärderna omfattar framför allt följande: 
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åtgärder med syfte att stärka 
forskningskapaciteten i kandidatländer och i 
grannländer; samverkan inriktad på 
utvecklingsländer och tillväxtländer, med 
fokus på deras särskilda behov på områden 
som t.ex. hälsa, jordbruk, fiske och miljö, 
genomförd under finansiella villkor som är 
anpassade till deras förmåga.

åtgärder med syfte att stärka 
forskningskapaciteten i kandidatländer och i 
grannländer; samverkan inriktad på 
utvecklingsländer och tillväxtländer, med 
fokus på deras särskilda behov på områden 
som t.ex. hälsa, jordbruk, fiske, transport, 
kommunikation och miljö, genomförd under 
finansiella villkor som är anpassade till deras 
förmåga.

Or. en

Motivering

Tillägget av ”transport och kommunikation” som potentiella internationella 
samarbetsområden är viktigt, eftersom många utvecklings- och tillväxtländer saknar 
nödvändig infrastruktur och därför är isolerade. Utvecklingen av fysiska och digitala 
korridorer till dessa länder kommer att gagna både dem (eftersom deras isolering bryts) och 
den europeiska industrin (eftersom den deltar i utvecklingen av nödvändig infrastruktur).

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 95
Bilaga I, Del I, Internationellt samarbete, stycke1, punktsats 2

• Särskilda samarbetsåtgärder inom varje 
temaområde avsedda för tredjeländer när 
man har ett gemensamt intresse av att 
samarbeta kring särskilda ämnen. Dessa 
åtgärder är nära förknippade med de 
bilaterala samarbetsavtalen eller 
multilaterala dialogerna mellan EU och 
dessa länder eller grupper av länder. Som 
sådana kommer åtgärderna att fungera som 
prioriterade verktyg för genomförandet av 
samarbetet mellan EU och dessa länder. 
Åtgärderna omfattar framför allt följande: 
åtgärder med syfte att stärka 
forskningskapaciteten i kandidatländer och i 
grannländer; samverkan inriktad på 
utvecklingsländer och tillväxtländer, med 
fokus på deras särskilda behov på områden 
som t.ex. hälsa, jordbruk, fiske och miljö, 
genomförd under finansiella villkor som är 
anpassade till deras förmåga.

• Särskilda samarbetsåtgärder inom varje 
temaområde avsedda för tredjeländer när 
man har ett gemensamt intresse av att 
samarbeta kring särskilda ämnen. Dessa 
åtgärder är nära förknippade med de 
bilaterala samarbetsavtalen eller 
multilaterala dialogerna mellan EU och 
dessa länder eller grupper av länder. Som 
sådana kommer åtgärderna att fungera som 
prioriterade verktyg för genomförandet av 
samarbetet mellan EU och dessa länder. 
Åtgärderna omfattar framför allt följande: 
åtgärder med syfte att stärka 
forskningskapaciteten i kandidatländer och i 
grannländer; samverkan inriktad på 
utvecklingsländer och tillväxtländer, med 
fokus på deras särskilda behov på områden 
som t.ex. hälsa, med särskild tonvikt på 
sällsynta och försummade sjukdomar, 
jordbruk, fiske och miljö, genomförd under 
finansiella villkor som är anpassade till deras 
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förmåga.

Or. nl

Motivering

Större vikt måste läggas vid sällsynta och försummade sjukdomar.

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 96
Bilaga I, Del I, Internationellt samarbete, stycke 1, punktsats 2a (ny)

• Särskilda EU-åtgärder för att hjälpa 
utvecklingsländerna att komma till rätta 
med de allvarliga problem de för 
närvarande står inför, i synnerhet med 
tanke på bristen på innovation inom 
medicin, vaccin och diagnostik.
EU måste vidta nödvändiga 
innovationsfrämjande åtgärder, under 
beaktande av erfarenheterna från initiativ 
som redan genomförts av offentliga och 
privata partnerskap och ideella 
organisationer, för att få fart på 
forskningen och ta fram nya 
läkemedelstekniska produkter och framför 
allt för att
– dra nytta av unionens befintliga 
vetenskapliga kapacitet inom 
läkemedelsforskningen och i fråga om 
försummade sjukdomar, 
– främja tekniköverföring till sådana 
tredjeländer som är särskilt hårt drabbade 
av tropiska sjukdomar,
– bistå tredjeländer med att bygga upp egen 
forskningskapacitet så att de bättre kan 
tillgodose sina egna särskilda behov,
– genomföra forsknings- och 
utvecklingsinsatser för att bekämpa 
försummade sjukdomar, befästa och stärka 
insatserna på europeisk nivå, skapa nätverk 
av vetenskaplig excellens, förvalta och 
samordna den europeiska politiken och 
kartlägga de bästa tillgängliga mänskliga, 
vetenskapliga och tekniska resurserna i 
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fråga om försummade sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 97
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Syfte

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
hälsa och öka konkurrenskraften för 
europeisk hälsorelaterad industri och 
affärsverksamhet, och samtidigt ta itu med 
globala hälsofrågor, däribland framväxande 
epidemier. Betoningen ligger på 
överbryggande forskning (att omsätta 
grundforskningsresultat i kliniska 
tillämpningar), utveckling och validering av 
nya terapier, hälsofrämjande och 
förebyggande metoder, diagnosverktyg och 
diagnosteknik samt system för hållbar och 
effektiv hälsovård.

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
fysiska och psykiska hälsa och öka 
konkurrenskraften för europeisk 
hälsorelaterad industri och affärsverksamhet, 
och samtidigt ta itu med globala hälsofrågor, 
däribland framväxande epidemier. 
Betoningen ligger på överbryggande 
forskning (att omsätta 
grundforskningsresultat i kliniska 
tillämpningar), utveckling och validering av 
nya terapier, hälsofrämjande och 
förebyggande metoder, diagnosverktyg och 
diagnosteknik samt system för hållbar och 
effektiv hälsovård.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att framhålla att såväl psykisk som fysisk hälsa ingår som ett mål i det 
sjunde ramprogrammet.  

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 98
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Syfte

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
hälsa och öka konkurrenskraften för 
europeisk hälsorelaterad industri och 
affärsverksamhet, och samtidigt ta itu med 
globala hälsofrågor, däribland framväxande 
epidemier. Betoningen ligger på 
överbryggande forskning (att omsätta 
grundforskningsresultat i kliniska 
tillämpningar), utveckling och validering av 

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
hälsa och öka konkurrenskraften för 
europeisk hälsorelaterad industri och 
affärsverksamhet, och samtidigt ta itu med 
globala hälsofrågor, däribland framväxande 
epidemier samt sällsynta och försummade 
sjukdomar som tuberkulos och malaria. 
Betoningen ligger på överbryggande 
forskning (att omsätta 
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nya terapier, hälsofrämjande och 
förebyggande metoder, diagnosverktyg och 
diagnosteknik samt system för hållbar och 
effektiv hälsovård.

grundforskningsresultat i kliniska 
tillämpningar), utveckling och validering av 
nya terapier, hälsofrämjande och 
förebyggande metoder, diagnosverktyg och 
diagnosteknik samt system för hållbar och 
effektiv hälsovård.

Or. nl

Motivering

Större vikt måste läggas vid behandling och bekämpande av sällsynta och försummade
sjukdomar som exempelvis tuberkulos och malaria.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 99
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Syfte

Att förbättra de europeiska medborgarnas
hälsa och öka konkurrenskraften för 
europeisk hälsorelaterad industri och 
affärsverksamhet, och samtidigt ta itu med 
globala hälsofrågor, däribland framväxande 
epidemier. Betoningen ligger på 
överbryggande forskning (att omsätta 
grundforskningsresultat i kliniska 
tillämpningar), utveckling och validering av 
nya terapier, hälsofrämjande och 
förebyggande metoder, diagnosverktyg och 
diagnosteknik samt system för hållbar och 
effektiv hälsovård.

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
hälsa och öka konkurrenskraften för 
europeisk hälsorelaterad industri och 
affärsverksamhet, och samtidigt ta itu med 
globala hälsofrågor, däribland framväxande 
epidemier. Betoningen ligger på 
överbryggande forskning (att omsätta 
grundforskningsresultat i kliniska 
tillämpningar), utveckling och validering av 
nya terapier, hälsofrämjande och 
förebyggande metoder, diagnosverktyg och 
diagnosteknik, teknik för ett friskt åldrande
samt system för hållbar, tillgänglig och 
effektiv hälso- och socialvård.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att införa mer livskvalitetsrelaterad forskning i hälsoforskningen. Det sjätte 
ramprogrammet har visat att inte alla problem rörande hälsa och en åldrande befolkning kan 
lösas med hjälp av forskning i gener och nya mediciner. Annan teknik och andra verktyg, 
exempelvis neuroforskning, rehabiliteringsteknik och användning av neuropsykologiska 
testbatterier, kan fungera som komplement till den medicinska kärnverksamheten och ge ett 
stort mervärde. Frågor om tillgänglighet är också av grundläggande betydelse för den 
medicinska forskningen och bör nämnas uttryckligen. Kliniska resultat kan främja klinisk 
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praxis men även icke-klinisk, dvs. de kan hjälpa till att integrera äldre personer eller 
patienter i vardagslivets aktiviteter (exempelvis göra det möjligt att föra ett självständigt liv, 
köra bil eller handla). Denna typ av stöd bör inte helt uteslutas från hälsoforskningen.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 100
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Syfte

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
hälsa och öka konkurrenskraften för 
europeisk hälsorelaterad industri och 
affärsverksamhet, och samtidigt ta itu med 
globala hälsofrågor, däribland framväxande 
epidemier. Betoningen ligger på 
överbryggande forskning (att omsätta 
grundforskningsresultat i kliniska 
tillämpningar), utveckling och validering av 
nya terapier, hälsofrämjande och 
förebyggande metoder, diagnosverktyg och 
diagnosteknik samt system för hållbar och 
effektiv hälsovård.

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
hälsa och bidra till en väl fungerande 
europeisk hälsosektor, och samtidigt stödja 
konkurrenskraften för de företag som är 
verksamma inom denna sektor samt ta itu 
med globala hälsofrågor, däribland 
framväxande epidemier och försummade 
sjukdomar. Forskningen skall syfta både 
till att förebygga sjukdomar och till att 
utveckla effektiva behandlingsmetoder och 
läkemedel, samtidigt som en rättvis och 
omfattande tillgång till resultaten av den 
offentligt finansierade forskningen 
garanteras. Betoningen ligger på 
överbryggande forskning (att omsätta 
grundforskningsresultat i kliniska 
tillämpningar), utveckling och validering av 
nya terapier, hälsofrämjande och 
förebyggande metoder, diagnosverktyg och 
diagnosteknik samt system för hållbar och 
effektiv hälsovård.

Or. fr

Motivering

Programmet bör inte bara bidra till att förbättra de europeiska medborgarnas hälsa utan 
även till att förbättra den europeiska hälsosektorns verksamhet. Att stärka den 
hälsorelaterade industrins konkurrenskraft bör inte vara det enda målet. Förutom nya 
epidemier bör man särskilt betona försummade sjukdomar som främst drabbar fattiga länder 
och som forskningsprogrammen och läkemedelsindustrin alltför sällan befattar sig med. Man 
bör också se till att alla berörda aktörer kan få tillgång till resultaten av den offentligt 
finansierade forskningen. Detta är det bästa sättet att ta itu med vissa hälsosituationer och 
hälsobehov som för närvarande inte beaktas och uppfylla målet att höja hälsonivån för alla, 
såväl i Europa som i resten av världen.
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Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 101
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Syfte

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
hälsa och öka konkurrenskraften för 
europeisk hälsorelaterad industri och 
affärsverksamhet, och samtidigt ta itu med 
globala hälsofrågor, däribland framväxande 
epidemier. Betoningen ligger på 
överbryggande forskning (att omsätta 
grundforskningsresultat i kliniska
tillämpningar), utveckling och validering av 
nya terapier, hälsofrämjande och 
förebyggande metoder, diagnosverktyg och 
diagnosteknik samt system för hållbar och 
effektiv hälsovård.

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
hälsa och bidra till en väl fungerande 
europeisk hälsosektor, bland annat öka 
dess konkurrenskraft i socialt hänseende, 
och samtidigt ta itu med globala hälsofrågor, 
däribland framväxande epidemier och 
försummade sjukdomar. Forskningen skall 
syfta både till att förebygga sjukdomar och 
till att utveckla effektiva 
behandlingsmetoder och läkemedel, 
samtidigt som rättvis tillgång till resultaten 
av den offentligt finansierade forskningen  
garanteras. Betoningen ligger på 
överbryggande forskning (att omsätta 
grundforskningsresultat i tillämpningar på 
klinisk nivå och på befolkningsnivå), 
utveckling och validering av nya terapier, 
hälsofrämjande och förebyggande metoder, 
diagnosverktyg och diagnosteknik samt 
system för hållbar och effektiv hälsovård.

Or. it

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 102
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Bakgrund, stycke 2

För klinisk forskning om många sjukdomar 
(t.ex. cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, 
mentala och neurologiska sjukdomar, 
framför allt de som är förknippade med 
åldrandet som t.ex. Alzheimers sjukdom och 
Parkinsons sjukdom) krävs internationella 
multicenterprövningar för att ett tillräckligt 
antal patienter skall kunna undersökas på 
kort tid. För epidemiologisk forskning krävs 
många olika grupper och internationella 
nätverk för att betydande slutsatser skall 
kunna dras. Utvecklingen av ny diagnostik 
och behandling för sällsynta störningar 

För klinisk forskning om många sjukdomar 
(t.ex. cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, 
respiratoriska, mentala och neurologiska 
sjukdomar, framför allt de som är 
förknippade med åldrandet som t.ex. 
Alzheimers sjukdom och Parkinsons 
sjukdom samt icke smittsamma sjukdomar 
som är relaterade till barns hälsa) krävs 
internationella multicenterprövningar för att 
ett tillräckligt antal patienter skall kunna 
undersökas på kort tid. För epidemiologisk 
forskning som syftar till att identifiera 
bestämningsfaktorer på alla nivåer, från 
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kräver också metoder där många länder är 
inblandade för att antalet patienter i varje 
studie skall kunna höjas. Hälsopolitiskt 
driven forskning på europeisk nivå gör det 
också möjligt att jämföra modeller, system, 
data och patientmaterial som finns i 
nationella databaser och biobanker.

molekylär till social nivå, krävs många olika 
grupper och internationella nätverk för att 
betydande slutsatser skall kunna dras. 
Utvecklingen av ny diagnostik och 
behandling för sällsynta störningar, liksom 
epidemiologisk forskning om dessa 
störningar, kräver också metoder där många 
länder är inblandade för att antalet patienter i 
varje studie skall kunna höjas. Hälsopolitiskt 
driven forskning på europeisk nivå gör det 
också möjligt att jämföra modeller, system, 
data och patientmaterial som finns i 
nationella databaser och biobanker, 
inbegripet offentliga banker för stamceller 
från navelsträngsblod.

Or. it

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 103
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Bakgrund, stycke 2

För klinisk forskning om många sjukdomar 
(t.ex. cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, 
mentala och neurologiska sjukdomar, 
framför allt de som är förknippade med 
åldrandet som t.ex. Alzheimers sjukdom och 
Parkinsons sjukdom) krävs internationella 
multicenterprövningar för att ett tillräckligt 
antal patienter skall kunna undersökas på 
kort tid. För epidemiologisk forskning krävs 
många olika grupper och internationella 
nätverk för att betydande slutsatser skall 
kunna dras. Utvecklingen av ny diagnostik 
och behandling för sällsynta störningar 
kräver också metoder där många länder är 
inblandade för att antalet patienter i varje 
studie skall kunna höjas. Hälsopolitiskt 
driven forskning på europeisk nivå gör det 
också möjligt att jämföra modeller, system, 
data och patientmaterial som finns i 
nationella databaser och biobanker.

För klinisk forskning om många sjukdomar 
(t.ex. cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, 
reumatiska sjukdomar, mentala och 
neurologiska sjukdomar, framför allt de som 
är förknippade med åldrandet som t.ex. 
Alzheimers sjukdom och Parkinsons 
sjukdom) krävs internationella 
multicenterprövningar för att ett tillräckligt 
antal patienter skall kunna undersökas på 
kort tid. För epidemiologisk forskning krävs 
många olika grupper och internationella 
nätverk för att betydande slutsatser skall 
kunna dras. Utvecklingen av ny diagnostik 
och behandling för sällsynta störningar 
kräver också metoder där många länder är 
inblandade för att antalet patienter i varje 
studie skall kunna höjas. Hälsopolitiskt 
driven forskning på europeisk nivå gör det 
också möjligt att jämföra modeller, system, 
data och patientmaterial som finns i 
nationella databaser och biobanker.

Or. en
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Motivering

Reumatiska sjukdomar är mycket utbredda runt om i världen och står för 40–50 % av all 
arbetsrelaterad ohälsa i Europa. Därför finns det ett akut behov av att öka forskningen i 
dessa sjukdomar på europeisk nivå.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 104
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Bakgrund, stycke 2

För klinisk forskning om många sjukdomar 
(t.ex. cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, 
mentala och neurologiska sjukdomar, 
framför allt de som är förknippade med 
åldrandet som t.ex. Alzheimers sjukdom och 
Parkinsons sjukdom) krävs internationella 
multicenterprövningar för att ett tillräckligt 
antal patienter skall kunna undersökas på 
kort tid. För epidemiologisk forskning krävs 
många olika grupper och internationella 
nätverk för att betydande slutsatser skall 
kunna dras. Utvecklingen av ny diagnostik 
och behandling för sällsynta störningar 
kräver också metoder där många länder är 
inblandade för att antalet patienter i varje 
studie skall kunna höjas. Hälsopolitiskt 
driven forskning på europeisk nivå gör det 
också möjligt att jämföra modeller, system, 
data och patientmaterial som finns i 
nationella databaser och biobanker.

För klinisk forskning om många sjukdomar 
(t.ex. cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, 
reumatiska sjukdomar, mentala och 
neurologiska sjukdomar, framför allt de som 
är förknippade med åldrandet som t.ex. 
Alzheimers sjukdom och Parkinsons 
sjukdom) krävs internationella 
multicenterprövningar för att ett tillräckligt 
antal patienter skall kunna undersökas på 
kort tid. För epidemiologisk forskning krävs 
många olika grupper och internationella 
nätverk för att betydande slutsatser skall 
kunna dras. Utvecklingen av ny diagnostik 
och behandling för sällsynta störningar 
kräver också metoder där många länder är 
inblandade för att antalet patienter i varje 
studie skall kunna höjas. Hälsopolitiskt 
driven forskning på europeisk nivå gör det 
också möjligt att jämföra modeller, system, 
data och patientmaterial som finns i 
nationella databaser och biobanker.

Or. en

Motivering

Reumatiska sjukdomar är en av huvudorsakerna till sjukdomsbördan runt om i Europa och 
beräknas leda till ett årligt BNP-bortfall på över två procent. Reumatiska sjukdomar är bland 
de vanligast förekommande sjukdomsgrupperna i Europa. Ungefär en tredjedel av Euroaps 
befolkning, eller runt 100 miljoner invånare, lider av en reumatisk sjukdom någon gång 
under sitt liv. En femtedel av alla européer genomgår en långtidsbehandling för reumatism 
och artrit. Människor ur alla befolkningsgrupper drabbas, oavsett kön. Reumatiska 
sjukdomar är en viktig orsak till förlorad arbetsförmåga. Reumatiska åkommor är den 
vanligaste orsaken till hälsoproblem som leder till nedsatt arbetsförmåga och svarar för 
40-50 % av all arbetsrelaterad ohälsa.
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 105
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Bakgrund, stycke 3

En stark EU-baserad biomedicinsk forskning
bidrar till att stärka konkurrenskraften för 
den medicinska biotekniken, 
medicintekniken och läkemedelsindustrin i 
Europa. EU måste också spela en aktiv roll 
för att skapa en miljö som gynnar innovation 
inom läkemedelssektorn, i synnerhet för att 
maximera framgångarna inom den kliniska 
forskningen. Forskningsbaserade små och 
medelstora företag är de huvudsakliga 
ekonomiska drivkrafterna för den industri 
som sysslar med medicinsk bioteknik och 
medicinteknik. Även om det nu finns fler 
bioteknikföretag i Europa än i USA är de 
flesta av dem små och inte lika mogna som 
sina konkurrenter. Offentliga och privata 
forskningsinsatser på EU-nivå underlättar 
utvecklingen av dem. EU-forskningen bidrar 
också till utvecklingen av nya normer och 
standarder för skapandet av lämpliga regler 
och bestämmelser för ny medicinteknik 
(t.ex. regenerativ medicin).

En stark EU-baserad biomedicinsk forskning 
bidrar till att stärka konkurrenskraften för 
den medicinska biotekniken, 
medicintekniken och läkemedelsindustrin i 
Europa. EU måste också spela en aktiv roll 
för att skapa en miljö som gynnar innovation 
inom läkemedelssektorn, i synnerhet för att 
maximera framgångarna inom den kliniska 
forskningen. I detta sammanhang bör man 
främja inrättandet av programmet MICE 
(Medicines Investigation for the Children 
of Europe) i enlighet med förordning (EG) 
nr …/… [om läkemedel för pediatrisk 
användning och om ändring av rådets
förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 
2001/83/EG och förordning (EG) 
nr 726/2004]. Forskningsbaserade små och 
medelstora företag är de huvudsakliga 
ekonomiska drivkrafterna för den industri 
som sysslar med medicinsk bioteknik och 
medicinteknik. Även om det nu finns fler 
bioteknikföretag i Europa än i USA är de 
flesta av dem små och inte lika mogna som 
sina konkurrenter. Offentliga och privata 
forskningsinsatser på EU-nivå underlättar 
utvecklingen av dem. EU-forskningen bidrar 
också till utvecklingen av nya normer och 
standarder för skapandet av lämpliga regler 
och bestämmelser för ny medicinteknik 
(t.ex. regenerativ medicin).

Or. fr

Motivering

Europaparlamentets uppfattning att MICE-programmet skall inrättas inom ramen för 
sjunde ramprogrammet bör framhållas.
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Ändringsförslag från Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt och 
Peter Liese

Ändringsförslag 106
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Bakgrund, stycke 3

En stark EU-baserad biomedicinsk forskning 
bidrar till att stärka konkurrenskraften för 
den medicinska biotekniken, 
medicintekniken och läkemedelsindustrin i 
Europa. EU måste också spela en aktiv roll 
för att skapa en miljö som gynnar innovation 
inom läkemedelssektorn, i synnerhet för att 
maximera framgångarna inom den kliniska 
forskningen. Forskningsbaserade små och 
medelstora företag är de huvudsakliga 
ekonomiska drivkrafterna för den industri 
som sysslar med medicinsk bioteknik och 
medicinteknik. Även om det nu finns fler 
bioteknikföretag i Europa än i USA är de 
flesta av dem små och inte lika mogna som 
sina konkurrenter. Offentliga och privata 
forskningsinsatser på EU-nivå underlättar 
utvecklingen av dem. EU-forskningen bidrar 
också till utvecklingen av nya normer och 
standarder för skapandet av lämpliga regler 
och bestämmelser för ny medicinteknik 
(t.ex. regenerativ medicin).

En stark EU-baserad biomedicinsk forskning 
bidrar till att stärka konkurrenskraften för 
den medicinska biotekniken, 
medicintekniken och läkemedelsindustrin i 
Europa. EU måste också spela en aktiv roll 
för att skapa en miljö som gynnar innovation 
inom läkemedelssektorn, i synnerhet för att 
maximera framgångarna inom den kliniska 
forskningen. Forskningsbaserade små och 
medelstora företag är de huvudsakliga 
ekonomiska drivkrafterna för den industri 
som sysslar med medicinsk bioteknik och 
medicinteknik. Även om det nu finns fler 
bioteknikföretag i Europa än i USA är de 
flesta av dem små och inte lika mogna som 
sina konkurrenter. Offentliga och privata 
forskningsinsatser på EU-nivå underlättar 
utvecklingen av dem. EU-forskningen bidrar 
också till utvecklingen av nya normer och 
standarder för skapandet av lämpliga regler 
och bestämmelser för ny medicinteknik 
(t.ex. regenerativ medicin). Europeisk 
forskning och innovation inom alternativa 
teststrategier, i synnerhet metoder som inte 
omfattar djurförsök, ger EU en ledande roll 
i världen när det handlar om att bemöta 
allmänhetens och berörda parters oro inför 
den kontinuerliga användningen av djur i 
biomedicinsk forskning och kan även 
skapa en marknad för olika 
industrisektorer. 

Or. en

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 107
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Bakgrund, stycke 3

En stark EU-baserad biomedicinsk forskning En stark EU-baserad biomedicinsk forskning 
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bidrar till att stärka konkurrenskraften för 
den medicinska biotekniken, 
medicintekniken och läkemedelsindustrin i 
Europa. EU måste också spela en aktiv roll 
för att skapa en miljö som gynnar 
innovation inom läkemedelssektorn, i 
synnerhet för att maximera framgångarna 
inom den kliniska forskningen.
Forskningsbaserade små och medelstora 
företag är de huvudsakliga ekonomiska 
drivkrafterna för den industri som sysslar 
med medicinsk bioteknik och medicinteknik. 
Även om det nu finns fler bioteknikföretag i 
Europa än i USA är de flesta av dem små 
och inte lika mogna som sina konkurrenter. 
Offentliga och privata forskningsinsatser på 
EU-nivå underlättar utvecklingen av dem. 
EU-forskningen bidrar också till 
utvecklingen av nya normer och standarder 
för skapandet av lämpliga regler och 
bestämmelser för ny medicinteknik (t.ex. 
regenerativ medicin).

bidrar till att förbättra folkhälsan och  
stärka konkurrenskraften för den medicinska 
biotekniken, medicintekniken och 
läkemedelsindustrin i Europa. 
Forskningsbaserade små och medelstora 
företag är de huvudsakliga ekonomiska 
drivkrafterna för den industri som sysslar 
med medicinsk bioteknik och medicinteknik. 
Även om det nu finns fler bioteknikföretag i 
Europa än i USA är de flesta av dem små 
och inte lika mogna som sina konkurrenter. 
Offentliga och privata forskningsinsatser på 
EU-nivå underlättar utvecklingen av dem. 
EU-forskningen bidrar också till 
utvecklingen av nya normer och standarder 
för skapandet av lämpliga regler och 
bestämmelser för ny medicinteknik (t.ex. 
regenerativ medicin). I enlighet med 
subsidiaritetsprincipen skall gemenskapens 
forskningsfinansiering koncentreras på 
forskning kring stamceller från vuxna och
från navelsträngsblod och utesluter inte 
forskning i terapeutiskt syfte på överflödiga 
embryon som skall förstöras. Enligt 
artikel 18 i Europarådets konvention om de 
mänskliga rättigheterna och biomedicin 
(Oviedokonventionen från 1997) är det 
förbjudet att framställa embryon i 
forskningssyfte.

Or. it

Motivering

Hänvisning till EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och till Oviedokonventionen.

I EU:s stadga om de grundläggande mänskliga rättigheterna, som antogs i Nice (Frankrike) 
den 7 december 2000, förbjuds uttryckligen eugenisk praxis och reproduktiv kloning. 
Däremot sägs inget om forskning på embryon (artikel 3)
– "(...) i enlighet med relevanta internationella konventioner och uppförandekoder, till 
exempel (...) Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin som 
undertecknades i Oviedo den 4 april 1997 och tilläggsprotokollet om förbud mot kloning av 
människor som undertecknades i Paris den 12 januari 1998".

Källa: Kommissionens arbetsdokument: Rapport om stamcellsforskning på mänskliga 
embryon, Bryssel 3.4.2003 SEC(2003) 441.
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Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 108
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Bakgrund, stycke 4

De verksamheter som omfattas beskrivs 
nedan och omfattar bl.a. forskning som är 
avgörande för de politiska kraven. 
Två frågor av strategisk betydelse, barns 
hälsa och den åldrande befolkningens hälsa, 
ingår i alla verksamheter. 
Forskningsagendor som fastställts inom 
europeiska teknikplattformar, t.ex. den om 
innovativa läkemedel, får stöd där så är 
lämpligt. Som komplement till dessa och för 
att reagera på nya strategiska behov kan 
ytterligare åtgärder stödjas, t.ex. i fråga om 
hälsopolitiska frågor och hälsa och säkerhet i 
arbetet.

De verksamheter som omfattas beskrivs 
nedan och omfattar bl.a. forskning som är 
avgörande för de politiska kraven. Frågor
av strategisk betydelse – barns hälsa, den 
åldrande befolkningens hälsa och 
förbättring av livskvaliteten genom 
rehabiliteringsforskning – ägnas särskild 
uppmärksamhet i alla verksamheter. 
Forskningsagendor som fastställts inom 
europeiska teknikplattformar, t.ex. den om 
innovativa läkemedel, får stöd där så är 
lämpligt. Som komplement till dessa och för 
att reagera på nya strategiska behov kan 
ytterligare åtgärder stödjas, t.ex. i fråga om
hälsopolitiska frågor och hälsa och säkerhet i 
arbetet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att införa mer livskvalitetsrelaterad forskning i hälsoforskningen. Det sjätte 
ramprogrammet har visat att inte alla problem rörande hälsa och en åldrande befolkning kan 
lösas med hjälp av forskning i gener och nya mediciner. Annan teknik och andra verktyg, 
exempelvis neuroforskning, rehabiliteringsteknik och användning av neuropsykologiska 
testbatterier, kan fungera som komplement till den medicinska kärnverksamheten och ge ett 
stort mervärde. Frågor om tillgänglighet är också av grundläggande betydelse för den 
medicinska forskningen och bör nämnas uttryckligen. Kliniska resultat kan främja klinisk 
praxis men även icke-klinisk, dvs. de kan hjälpa till att integrera äldre personer eller 
patienter i vardagslivets aktiviteter (exempelvis göra det möjligt att föra ett självständigt liv, 
köra bil eller handla). Denna typ av stöd bör inte helt uteslutas från hälsoforskningen. 

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis och Péter Olajos

Ändringsförslag 109
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik Bioteknik, generiska verktyg och 

teknik för människors hälsa, strecksats 1

– Forskning med hög kapacitet. Att främja – Forskning med hög kapacitet. Att främja 
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försök som utförs inom den biomedicinska 
forskningen genom att förbättra 
dataframställning, standardisering, insamling 
och analys.

försök som utförs inom den biomedicinska 
forskningen genom att förbättra 
dataframställning, standardisering, insamling 
och analys. Grundforskning i neurobiologi 
och beteendebiologi, genetik och genomik 
avseende människors och djurs hälsa.

Or. en

Motivering
Ny forskning har visat på vikten av att investera i grundforskning i neurovetenskap, som är 
själva grundbulten för biovetenskapen och kunskapen om människan. 

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 110
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik Bioteknik, generiska verktyg och 

teknik för människors hälsa, strecksats 2

– Spårning, diagnos och övervakning.
Tonvikten ligger på metoder utan ingrepp 
eller som innebär minsta möjliga ingrepp.

– Spårning, diagnos och övervakning.
Tonvikten ligger på metoder utan ingrepp 
eller som innebär minsta möjliga ingrepp. 
Prioritet ges åt diagnosverktyg som är 
direkt kopplade till terapi.

Or. en

Motivering

Framför allt inom genetiska sjukdomar men även inom andra sjukdomar har diagnostiken 
gjort enorma framsteg på senare år, främst tack vare DNA-sekvenseringen. Skillnaden mellan 
diagnos och terapi är stor. För patienten är det definitivt av betydelse att han eller hon inte 
bara får en diagnos utan även terapi. Därför bör prioritet även ges åt forskningsverksamhet 
som befattar sig med detta problem.  

Ändringsförslag från Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi,Dagmar Roth-Behrendt och 
Peter Liese

Ändringsförslag 111
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik Bioteknik, generiska verktyg och 

teknik för människors hälsa, strecksats 3

– Förutsäga terapiers lämplighet, säkerhet 
och effektivitet. Att utveckla och validera 

– Förutsäga terapiers lämplighet, säkerhet 
och effektivitet. Att utveckla och validera 
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biologiska markörer, in vivo- och in 
vitrometoder och -modeller, inbegripet 
simulering och farmakogenomik, med 
inriktning på metoder för och alternativ till 
djurförsök.

biologiska markörer, in vitrometoder och -
modeller, inbegripet simulering och 
farmakogenomik, med inriktning på metoder 
för och andra alternativ till djurförsök, 
framför allt att frångå användningen av 
icke-mänskliga primater.

Or. en

Motivering

Med tanke på kraven i protokollet om djurskydd och djurens välfärd och den europeiska 
allmänhetens allvarliga oro över djurförsök vore det oacceptabelt om EU finansierade 
utvecklingen av in vivo-metoder och in vivo-modeller. Enligt artikel 23 i rådets direktiv 
86/609/EEG och artikel 7.2 a och b i gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram skall EU 
utveckla och validera alternativ till djurförsök. Dessutom har kommissionen och rådet vid 
upprepade tillfällen åtagit sig att minska och frångå användningen av icke-mänskliga 
primater i forskning, exempelvis i inledningen till rådets beslut 1999/575/EG angående den 
europeiska konventionen om skydd av djur som används i forskning. Detta bör därför 
återspeglas i EU:s finansiering genom ramprogrammet.  

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 112
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik Bioteknik, generiska verktyg och

teknik för människors hälsa, strecksats 4

– Innovativa terapeutiska metoder och 
innovativ terapeutisk intervention. Att 
konsolidera och säkerställa den fortsatta 
utvecklingen av avancerad terapi och teknik 
som kan tillämpas på många sjukdomar och 
störningar.

– Innovativa terapeutiska metoder och 
innovativ terapeutisk intervention. Att 
konsolidera och säkerställa den fortsatta 
utvecklingen av avancerad terapi och teknik 
som kan tillämpas på många sjukdomar och 
störningar, inklusive hos barn.

Or. fr

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis och Péter Olajos

Ändringsförslag 113
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik Omsättning av forskningsresultat 

till gagn för människors hälsa, strecksats 2a (ny)

– Humanetologi. Studium av människan 
och den urbana, naturliga och kulturella 
miljön.
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Or. es

Motivering

Kunskap om människan, hennes reaktioner på och anpassning till miljön är av 
grundläggande vikt för att man skall få kunskap om och kunna bedöma mänskliga beteenden 
och eventuella dysfunktioner.

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 114
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik Omsättning av forskningsresultat 

till gagn för människors hälsa, strecksats 3

– Överbryggande forskning om 
infektionssjukdomar. Forskning om 
antimikrobiell resistens, det globala hotet 
som utgörs av HIV/aids, malaria och 
tuberkulos samt framväxande epidemier 
(t.ex. sars och högpatogen influensa).

– Överbryggande forskning om 
infektionssjukdomar. Forskning om 
antimikrobiell resistens, det globala hotet 
som utgörs av HIV/aids, malaria och 
tuberkulos och andra försummade 
sjukdomar som exempelvis sömnsjuka 
(human African trypanosomiasis), 
Chagas sjukdom, Buruli ulcer, 
leishmaniosi samt framväxande epidemier 
(t.ex. sars och högpatogen influensa).

Or. it

Motivering

I förslaget nämns inte flera viktiga infektionssjukdomar som berör miljontals människor i 
utvecklingsländerna. De läkemedel som för närvarande finns att tillgå för att behandla dessa 
tropiska fattigdomsrelaterade sjukdomar, som sömnsjuka, leishmaniasis, Chagas sjukdom och 
Buruli ulcer, är ofta föråldrade, toxiska och svåra att administrera. I den resolution som 
AVS-EU:s parlamentariska församling antog den 19 februari 2004 betonas att det är viktigt 
att satsa på forskning och utveckling för att få fram nya effektiva läkemedel som är lätta att 
använda och som kan säljas till överkomliga priser i utvecklingsländerna.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 115
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik Omsättning av forskningsresultat 

till gagn för människors hälsa, strecksats 3

– Överbryggande forskning om 
infektionssjukdomar. Forskning om 
antimikrobiell resistens, det globala hotet 

– Överbryggande forskning om 
infektionssjukdomar. Forskning om 
antimikrobiell resistens, det globala hotet 
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som utgörs av HIV/aids, malaria och 
tuberkulos samt framväxande epidemier 
(t.ex. sars och högpatogen influensa).

som utgörs av HIV/aids, malaria och 
tuberkulos samt framväxande epidemier 
(t.ex. sars och högpatogen influensa) och 
försummade sjukdomar.

Or. en

Motivering

Det finns många sjukdomar som i första hand drabbar utvecklingsländer och som är 
försummade i transnationell forskning. Försummade sjukdomar bör framhållas eftersom de 
inte omfattas av läkemedelsindustrins forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 116
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik Omsättning av forskningsresultat 

till gagn för människors hälsa, strecksats 4

– Överbryggande forskning om stora 
sjukdomar – cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes/fetma; sällsynta 
sjukdomar; andra kroniska sjukdomar (t.ex. 
osteoartrit). Att utveckla patientorienterade 
strategier från prevention till diagnos och 
behandling, inbegripet klinisk forskning.

– Överbryggande forskning om stora 
sjukdomar – cancer, lung-, hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes/fetma; sällsynta 
sjukdomar, försummade sjukdomar som 
tuberkulos och malaria; andra kroniska 
sjukdomar (t.ex. osteoartrit och reumatiska 
åkommor). Att utveckla patientorienterade 
strategier från prevention till diagnos och 
behandling, inbegripet klinisk forskning.

Or. nl

Motivering

Större vikt måste läggas vid behandling och bekämpande av sällsynta och försummade 
sjukdomar som exempelvis tuberkulos och malaria.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 117
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik Omsättning av forskningsresultat 

till gagn för människors hälsa, strecksats 4

– Överbryggande forskning om stora 
sjukdomar – cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes/fetma; sällsynta 

– Överbryggande forskning om stora 
sjukdomar – cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar, 
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sjukdomar; andra kroniska sjukdomar (t.ex. 
osteoartrit). Att utveckla patientorienterade 
strategier från prevention till diagnos och 
behandling, inbegripet klinisk forskning.

diabetes/fetma; sällsynta sjukdomar; andra 
kroniska sjukdomar (t.ex. osteoartrit). Att 
utveckla patientorienterade strategier från 
prevention till diagnos och behandling, 
inbegripet klinisk forskning.

Or. en

Motivering

Luftvägssjukdomar är vanligare än diabetes och många andra sjukdomar. Enligt WHO 
kommer siffrorna att öka under de kommande 15 åren (Murray, Lopez, 1997).

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 118
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik Omsättning av forskningsresultat 

till gagn för människors hälsa, strecksats 4

– Överbryggande forskning om stora 
sjukdomar – cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes/fetma; sällsynta 
sjukdomar; andra kroniska sjukdomar (t.ex. 
osteoartrit). Att utveckla patientorienterade 
strategier från prevention till diagnos och 
behandling, inbegripet klinisk forskning.

– Överbryggande forskning om stora 
sjukdomar – cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes/fetma; reumatiska 
sjukdomar, sällsynta sjukdomar; andra 
kroniska sjukdomar (t.ex. osteoartrit). Att 
utveckla patientorienterade strategier från 
prevention till diagnos och behandling, 
inbegripet klinisk forskning.

Or. en

Motivering

Reumatiska sjukdomar är mycket utbredda runt om i världen och står för 40–50 % av all 
arbetsrelaterad ohälsa i Europa. Därför finns det ett akut behov av att öka forskningen i 
dessa sjukdomar på europeisk nivå.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 119
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik Omsättning av forskningsresultat 

till gagn för människors hälsa, strecksats 4

– Överbryggande forskning om stora 
sjukdomar – cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes/fetma; sällsynta 

– Överbryggande forskning om stora 
sjukdomar – cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes/fetma; reumatiska 
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sjukdomar; andra kroniska sjukdomar (t.ex. 
osteoartrit). Att utveckla patientorienterade 
strategier från prevention till diagnos och 
behandling, inbegripet klinisk forskning.

sjukdomar; sällsynta sjukdomar; andra 
kroniska sjukdomar (t.ex. osteoartrit). Att 
utveckla patientorienterade strategier från 
prevention till diagnos och behandling, 
inbegripet klinisk forskning.

Or. en

Motivering

Reumatiska sjukdomar är en av huvudorsakerna till sjukdomsbördan runt om i Europa och 
beräknas leda till ett årligt BNP-bortfall på över två procent. Reumatiska sjukdomar är bland 
de vanligast förekommande sjukdomsgrupperna i Europa. Ungefär en tredjedel av Europas 
befolkning, eller runt 100 miljoner invånare, lider av en reumatisk sjukdom någon gång 
under sitt liv. En femtedel av alla européer genomgår en långtidsbehandling för reumatism 
och artrit. Människor ur alla befolkningsgrupper drabbas, oavsett kön. Reumatiska 
sjukdomar är en viktig orsak till förlorad arbetsförmåga. Reumatiska åkommor är den 
vanligaste orsaken till hälsoproblem som leder till nedsatt arbetsförmåga och svarar för
40–50 % av all arbetsrelaterad ohälsa.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 120
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik Omsättning av forskningsresultat 

till gagn för människors hälsa, strecksats 4

– Överbryggande forskning om stora 
sjukdomar – cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes/fetma; sällsynta 
sjukdomar; andra kroniska sjukdomar (t.ex. 
osteoartrit). Att utveckla patientorienterade 
strategier från prevention till diagnos och 
behandling, inbegripet klinisk forskning.

– Överbryggande forskning om stora 
sjukdomar – cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes/fetma; sällsynta 
sjukdomar; andra kroniska sjukdomar (t.ex. 
reumatiska sjukdomar och osteoartrit). Att 
utveckla patientorienterade strategier från 
prevention till diagnos och behandling, 
inbegripet klinisk forskning.

Or. en

Motivering

Ungefär en tredjedel av Europas befolkning, eller runt 100 miljoner invånare, lider av en 
reumatisk sjukdom någon gång under sitt liv. Reumatiska sjukdomar är den vanligaste 
orsaken till hälsoproblem som leder till nedsatt arbetsförmåga och svarar för 40–50 % av all 
arbetsrelaterad ohälsa. Sammantaget är reumatiska sjukdomar en av huvudorsakerna till 
sjukdomsbördan runt om i Europa och beräknas leda till ett årligt BNP-bortfall på över två 
procent. Det finns ett akut behov av förstärkta forskningsinsatser för att vi skall komma till 
tals med en av de mest kostsamma sjukdomsgrupperna. 
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Ändringsförslag från Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 121
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik Omsättning av forskningsresultat 

till gagn för människors hälsa, strecksats 4a (ny)

– Palliativ medicin. Smärtterapi och 
symptomatisk terapi för hittills obotliga 
sjukdomar för att lindra patientens 
symptom så effektivt som möjligt.

Or. en

Motivering

Många sjukdomar kommer inte att kunna botas under de närmatse sju åren. Människor 
kommer att dö av sjukdomar även efter det sjunde ramprogrammets löptid. Målet för palliativ 
medicin är inte bara att lindra lidande på grund av smärta utan även att motverka andra 
symptom som törst, klåda och illamående även när sjukdomsorsaken inte längre kan 
bekämpas.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 122
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik Optimering av hälsovården för 

Europas medborgare, strecksats 1

– Omsättning av kliniska resultat i klinisk 
praxis. Att förstå kliniskt beslutsfattande och 
hur resultaten av klinisk forskning skall 
omsättas i klinisk praxis; den särskilda 
situationen för barn, kvinnor och äldre skall 
i synnerhet beaktas.

– Omsättning av kliniska resultat i klinisk 
praxis. Att förstå kliniskt beslutsfattande och 
hur resultaten av klinisk forskning skall 
omsättas i klinisk praxis; den särskilda 
situationen för barn, kvinnor, äldre och 
funktionshindrade skall i synnerhet beaktas.

Or. en

Motivering

Hälsovårdstjänster är ofta inte korrekt utformade för att funktionshindrade skall kunna få 
ordentlig tillgång till dem. Forskning om hur hälsovården når fram till sådana missgynnade 
grupper saknas och måste tas i beaktande. 



AM\587815SV.doc 39/68 PE 364.923v01-00

SV

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 123
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik Optimering av hälsovården för 

Europas medborgare, strecksats 2

– Kvalitet, effektivitet och solidaritet inom 
hälsovården, inbegripet hälsovårdssystem i 
omvandling. Att omsätta effektiv 
intervention i ledningsbeslut, att garantera en 
tillräcklig försörjning av mänskliga resurser, 
att analysera faktorer som påverkar 
människors lika möjligheter att få tillgång 
till hälsovård av hög kvalitet, inbegripet 
analyser av förändringar i befolkningen 
(t.ex. åldrande, rörlighet och migration samt 
byte av arbetsplats).

– Kvalitet, effektivitet och solidaritet inom 
hälsovården, inbegripet hälsovårdssystem i 
omvandling. Att omsätta effektiv 
intervention i ledningsbeslut, att garantera en 
tillräcklig försörjning av mänskliga resurser, 
att analysera faktorer som påverkar 
människors lika möjligheter att få tillgång 
till hälsovård av hög kvalitet, inbegripet 
analyser av förändringar i befolkningen 
(t.ex. åldrande, rörlighet och migration samt 
byte av arbetsplats). Tillgång till hälsovård 
för missgynnade befolkningsgrupper, bland 
annat funktionshindrade personer.

Or. en

Motivering

Hälsovårdstjänster är ofta inte korrekt utformade för att funktionshindrade skall kunna få 
ordentlig tillgång till dem. Forskning om hur hälsovården når fram till sådana missgynnade 
grupper saknas och måste tas i beaktande.

Ändringsförslag från Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt och 
Peter Liese

Ändringsförslag 124
Bilaga I, Del I, Teman, Hälsa, Verksamheter, underrubrik 3a (ny)

• Alternativa teststrategier och metoder som 
inte omfattar djurförsök
– Förstärkt forskning för utveckling och 
validering av alternativ till djurförsök. Att 
utveckla och validera alternativa 
teststrategier, i synnerhet metoder som inte 
omfattar djurförsök, i samband med tester 
för vacciner avsedda för människor och 
djur, toxikologiska och farmaceutiska 
säkerhetstester och andra 
forskningsområden. Särskild 
uppmärksamhet ägnas avskaffandet av 
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försök med icke-mänskliga primater.  

Or. en

Motivering

Enligt kraven i protokollet om djurskydd och djurens välfärd,  artikel 23 i rådets direktiv 
86/609/EEG och artikel 7.2 a och b i gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram bör 
utveckling och validering av alternativa teststrategier, i synnerhet metoder som inte omfattar 
djurförsök, ingå i hälsorelaterade och biomedicinska forsakningsinsatser. 

Ändringsförslag från Chris Davies, Satu Hassi,Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt och 
Peter Liese

Ändringsförslag 125
Bilaga I, Del I, Teman, Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Syfte

Att skapa en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi där vetenskap, industri och 
berörda parter på andra områden 
sammanförs för att utnyttja nya och 
framväxande forskningsmöjligheter för att ta 
itu med sociala och ekonomiska utmaningar 
– den växande efterfrågan på säkrare och 
hälsosammare livsmedel av högre kvalitet 
och på hållbar användning och produktion 
av förnybara bioresurser; den ökande risken 
för epizoiska och zoonotiska sjukdomar och 
livsmedelsrelaterade störningar; hoten mot 
en hållbar och säker jordbruks- och 
fiskeriproduktion till följd av framför allt 
klimatförändring; den växande efterfrågan 
på livsmedel av hög kvalitet som 
producerats med hänsyn till djurskydd och 
landsbygdsrelaterade aspekter.

Att skapa en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi där vetenskap, industri och 
berörda parter på andra områden 
sammanförs för att utnyttja nya och 
framväxande forskningsmöjligheter för att ta 
itu med sociala och ekonomiska utmaningar 
– den växande efterfrågan på säkrare och 
hälsosammare livsmedel av högre kvalitet 
och på hållbar användning och produktion 
av förnybara bioresurser; den ökande risken 
för epizoiska och zoonotiska sjukdomar och 
livsmedelsrelaterade störningar; hoten mot 
en hållbar och säker jordbruks- och 
fiskeriproduktion till följd av framför allt 
klimatförändring; den växande oron över 
djurens välbefinnande och hälsa i samband 
med livsmedelsproduktion, i synnerhet när 
det gäller förvaring, hållande, uppfödning, 
transport och slakt.

Or. en

Motivering

”Den växande efterfrågan på livsmedel av hög kvalitet” ingår redan i den första uppgiften, 
och den sista delen av den sista meningen bör läggas till där. För att skapa säkrare och 
hälsosammare livsmedel av högre kvalitet och besvara allmänhetens funderingar kring 
djurens välbefinnande och livsmedlens ursprung krävs det mer forskning om 
produktionssystemens konsekvenser för djurens välbefinnande och om hur djurskyddet kan 
förbättras i livsmedelsproduktionen.
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Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 126
Bilaga I, Del I, Teman, Informations- och kommunikationsteknik, Bakgrund, stycke 2

De ökande kraven från ekonomi och 
samhälle, den fortsatta integreringen av IKT 
och behoven av att flytta fram teknikens 
gränser ännu längre innebär ständigt nya 
uppgifter för forskningen. Att anpassa 
tekniken till människor och organisatoriska 
behov innebär följande: dölja teknikens 
komplexitet och presentera efterfrågade 
funktioner; göra tekniken mycket enkel att 
använda, tillgänglig och överkomlig till ett 
rimligt pris; tillhandahålla nya IKT-baserade 
tillämpningar, lösningar och tjänster som är 
pålitliga, driftsäkra och anpassningsbara till 
användarnas miljöer och preferenser. 
Forskarna inom IKT drivs av efterfrågan på 
”mer för mindre” och deltar i en global 
kapplöpning för att kunna öka 
miniatyriseringen, behärska kombineringen 
av data-, kommunikations- och medieteknik, 
och kombineringen med andra relevanta 
vetenskapliga områden och ämnesområden, 
och för att kunna bygga system som kan lära 
och utvecklas. Ur dessa olika insatser växer 
en ny teknikvåg fram. 
Forskningsverksamheten inom IKT skall 
också omfatta en rad olika vetenskapliga och 
tekniska discipliner, inbegripet bioteknik 
och biovetenskap, psykologi, pedagogik, 
kognitiv vetenskap och samhällsvetenskap.

De ökande kraven från ekonomi och 
samhälle, den fortsatta integreringen av IKT 
och behoven av att flytta fram teknikens 
gränser ännu längre innebär ständigt nya 
uppgifter för forskningen. Att anpassa 
tekniken till människor och organisatoriska 
behov innebär följande: dölja teknikens 
komplexitet och presentera efterfrågade 
funktioner; göra tekniken mycket enkel att 
använda, tillgänglig, överkomlig till ett 
rimligt pris och åtkomlig för alla, även 
funktionshindrade; tillhandahålla nya 
IKT-baserade tillämpningar, lösningar och 
tjänster som är pålitliga, driftsäkra och 
anpassningsbara till användarnas miljöer och 
preferenser. Forskarna inom IKT drivs av 
efterfrågan på ”mer för mindre” och deltar i 
en global kapplöpning för att kunna öka 
miniatyriseringen, behärska kombineringen 
av data-, kommunikations- och medieteknik, 
och kombineringen med andra relevanta 
vetenskapliga områden och ämnesområden, 
och för att kunna bygga system som kan lära 
och utvecklas. Ur dessa olika insatser växer 
en ny teknikvåg fram. 
Forskningsverksamheten inom IKT skall 
också omfatta en rad olika vetenskapliga och 
tekniska discipliner, inbegripet bioteknik 
och biovetenskap, psykologi, pedagogik, 
kognitiv vetenskap och samhällsvetenskap.

Or. en

Motivering

Att funktionshindrade personer får tillgång till informationssamhället är helt nödvändigt för 
att Lissabonmålen om social integrering av missgynnade grupper skall kunna uppnås. Därför 
anser Europeiskt handikappforum att en tvåsidig strategi måste tillämpas i ramprogrammet, 
omfattande de båda principerna om tekniska hjälpmedel (AT) och design för alla.

Med tanke på den snabba innovations- och förändringstakten är det nödvändigt att 



PE 364.923v01-00 42/68 AM\587815SV.doc

SV

funktionshindrade användares perspektiv och bidrag integreras på ett genomgripande sätt i 
alla projekt rörande informationssamhället, både när det gäller IKT-innovationer för 
varor/utrustning och tjänster och när det gäller samspelet mellan tekniska hjälpmedel och 
design för alla.    

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 127
Bilaga I, Del I, Teman, Informations- och kommunikationsteknik, Bakgrund, stycke 4

Forskningsverksamheten inom IKT skall 
vara nära förknippad med politiska åtgärder 
för IKT-utveckling och med 
regleringsåtgärder inom ramen för en 
allsidig och helhetsomfattande strategi. 
Prioriteringarna har slagits fast till följd av 
utförliga konsultationer där bidrag inkommit 
från en rad europeiska teknikplattformar och 
initiativ inom industrin på områden som t.ex. 
nanoelektronik, inbyggda system, 
mobilkommunikation, elektroniska media, 
robotteknik och programvara, tjänster och 
gridteknik.

Forskningsverksamheten inom IKT skall 
vara nära förknippad med politiska åtgärder 
för IKT-utveckling och med 
regleringsåtgärder inom ramen för en 
allsidig och helhetsomfattande strategi. 
Prioriteringarna har slagits fast till följd av 
utförliga konsultationer där bidrag inkommit 
från en rad europeiska teknikplattformar och 
initiativ inom industrin på områden som t.ex. 
nanoelektronik, inbyggda system, 
mobilkommunikation, elektroniska media, 
robotteknik och programvara, tjänster och 
gridteknik samt respektive infrastrukturer 
som syftar till att höja Europas 
spetskapacitet inom datatekniken (Géant 
och Grid).

Or. pt

Motivering

Géant-projektet för höghastighetsnätverk och gridtekniken måste ovillkorligen stödjas 
eftersom de utgör exempel på framgångsrik finansiering genom olika ramprogram och för 
närvarande ligger i täten för ITK-utvecklingen på global nivå, en position som inte får 
äventyras.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 128
Bilaga I, Del I, Teman, Informations- och kommunikationsteknik, Verksamheter, Forskning 

om tillämpningar, strecksats 1

– IKT och utmaningar för samhället: nya 
system och tjänster på områden av allmänt 
intresse för förbättring av kvalitet, 
effektivitet, tillgång och täckning; 

– IKT och utmaningar för samhället: nya 
system och tjänster på områden av allmänt 
intresse för förbättring av kvalitet, 
effektivitet, tillgång och täckning, i 
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användarvänliga tillämpningar, integrering 
av ny teknik och nya initiativ som t.ex. 
boende med hemtjänst:

synnerhet med avseende på missgynnade 
grupper, bland annat tillgänglighet för 
funktionshindrade personer; 
användarvänliga tillämpningar, integrering 
av ny teknik och nya initiativ som t.ex. 
boende med hemtjänst:

Or. en

Motivering

Att funktionshindrade personer får tillgång till informationssamhället är helt nödvändigt för 
att Lissabonmålen om social integrering av missgynnade grupper skall kunna uppnås. Därför 
anser Europeiskt handikappforum att en tvåsidig strategi måste tillämpas i ramprogrammet, 
omfattande både principerna om tekniska hjälpmedel (AT) och design för alla.

Med tanke på den snabba innovations- och förändringstakten är det nödvändigt att 
funktionshindrade användares perspektiv och bidrag integreras på ett genomgripande sätt i 
alla projekt rörande informationssamhället, både när det gäller IKT-innovationer för 
varor/utrustning och tjänster och när det gäller samspelet mellan tekniska hjälpmedel och 
design för alla.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 129
Bilaga I, Del I, Teman, Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, underrubrik 

Klimatförändring, förorening och risker, strecksats 1

– Påverkan på miljö och klimat: 
Klimatsystemets och jordsystemets funktion; 
anpassningsåtgärder och begränsande 
åtgärder; föroreningar i luft, mark och 
vatten; förändringar i atmosfärens 
sammansättning och vattnets kretslopp; 
samverkan mellan klimat, markyta och 
ocean; effekter för biologisk mångfald och 
ekosystem.

– Påverkan på miljö och klimat: Studium av 
klimatets utveckling i det förgångna 
("paleoklimat"); klimatsystemets och 
jordsystemets funktion; anpassningsåtgärder 
och begränsande åtgärder; föroreningar i 
luft, mark och vatten; förändringar i 
atmosfärens sammansättning och vattnets 
kretslopp; samverkan mellan klimat, 
markyta och ocean; effekter för biologisk 
mångfald och ekosystem.

Or. pt

Motivering

Ett studium av hur klimatet förändrats i det förgångna är oerhört viktigt om man skall förstå 
dagens klimatförändringar och kunna avgöra vilka förändringar som orsakas av mänsklig 
verksamhet och vilka som beror på naturliga fluktuationer.
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Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 130
Bilaga I, Del I, Teman, Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, underrubrik 

Klimatförändring, förorening och risker, strecksats 1

– Påverkan på miljö och klimat: 
Klimatsystemets och jordsystemets funktion; 
anpassningsåtgärder och begränsande 
åtgärder; föroreningar i luft, mark och 
vatten; förändringar i atmosfärens 
sammansättning och vattnets kretslopp; 
samverkan mellan klimat, markyta och 
ocean; effekter för biologisk mångfald och 
ekosystem.

– Påverkan på miljö och klimat: 
Klimatsystemets och jordsystemets funktion; 
orsaker till klimatförändringar, 
anpassningsåtgärder och begränsande 
åtgärder; föroreningar i luft, mark och 
vatten; förändringar i atmosfärens 
sammansättning och vattnets kretslopp; 
samverkan mellan klimat, markyta och 
ocean; samspelet mellan jordbruk och 
klimatförändringar samt effekter för 
biologisk mångfald och ekosystem.

Or. es

Motivering

Det krävs ökad vetenskaplig kunskap om jordbruksområdenas betydelse för 
klimatförändringarna när det gäller att binda kol i marken.

Ändringsförslag från Chris Davies, Satu Hassi, Dagmar Roth-Behrendt och Peter Liese

Ändringsförslag 131
Bilaga I, Del I, Teman, Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, underrubrik 

Klimatförändring, förorening och risker, strecksats 2

– Miljö och hälsa: Samverkan mellan 
miljöpåverkande faktorer och människors 
hälsa, inbegripet kartläggning av källor, 
kopplingar till inomhusmiljöer samt 
påverkande faktorer och framväxande 
riskfaktorer; integrerade metoder för 
riskbedömning av toxiska ämnen, inbegripet 
alternativ till djurförsök; kvantifiering och 
kostnads-nyttoanalys av miljörelaterade 
hälsorisker och indikatorer för förebyggande 
strategier.

– Miljö och hälsa: Samverkan mellan
miljöpåverkande faktorer och människors 
hälsa, inbegripet kartläggning av källor, 
kopplingar till inomhusmiljöer samt 
påverkande faktorer och framväxande 
riskfaktorer; integrerade metoder för 
riskbedömning av toxiska ämnen utan 
användning av djurförsök; kvantifiering och 
kostnads-nyttoanalys av miljörelaterade 
hälsorisker och indikatorer för förebyggande 
strategier.

Or. en



AM\587815SV.doc 45/68 PE 364.923v01-00

SV

Motivering

Med tanke på kraven i protokollet om djurskydd och djurens välfärd, den europeiska 
allmänhetens allvarliga oro över djurförsök och målet att främja tester utan djurförsök enligt 
EU:s föreslagna kemikalieförordning vore det oacceptabelt om EU finansierade utvecklingen 
och användningen av fler in vivo-metoder och in vivo-modeller för toxicitetstester. Enligt 
artikel 23 i rådets direktiv 86/609/EEG och artikel 7.2 a och b i gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram bör djurförsök ersättas med alternativa tester. 

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 132
Bilaga I, Del I, Teman, Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, underrubrik 

Klimatförändring, förorening och risker, strecksats 3

– Naturrisker: Förbättra möjligheterna att 
förutse katastrofer i samband med 
geologiska risker (t.ex. jordbävningar, 
vulkanutbrott och tsunamier) och klimatet 
(t.ex. stormar och översvämningar) samt 
integrerade risk- och sårbarhetsbedömningar 
av sådana katastrofer; utveckla system för 
tidig varning och förbättra strategierna för 
prevention och begränsning av sådana risker.

– Naturrisker: Förbättra möjligheterna att 
förutse katastrofer i samband med 
geologiska risker (t.ex. jordbävningar, 
vulkanutbrott och tsunamier) och klimatet 
(t.ex. stormar, torka och översvämningar) 
samt integrerade risk- och 
sårbarhetsbedömningar av sådana 
katastrofer; utveckla system för tidig varning 
och förbättra strategierna för prevention och 
begränsning av sådana risker.

Or. pt

Motivering

Med tanke på jordens globala uppvärmning är det mycket viktigt att stödja forskning om hur 
man skall förebygga och mildra effekterna av torka.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 133
Bilaga I, Del I, Teman, Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, underrubrik 

Klimatförändring, förorening och risker, strecksats 3

– Naturrisker: Förbättra möjligheterna att 
förutse katastrofer i samband med 
geologiska risker (t.ex. jordbävningar, 
vulkanutbrott och tsunamier) och klimatet 
(t.ex. stormar och översvämningar) samt 
integrerade risk- och sårbarhetsbedömningar 

– Naturrisker: Förbättra möjligheterna att 
förutse katastrofer i samband med 
geologiska risker (t.ex. jordbävningar, 
vulkanutbrott och tsunamier) och klimatet 
(t.ex. stormar och översvämningar) samt 
integrerade risk- och sårbarhetsbedömningar 
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av sådana katastrofer; utveckla system för 
tidig varning och förbättra strategierna för 
prevention och begränsning av sådana 
risker.

av sådana katastrofer; utveckla system för 
tidig varning och förbättra strategierna för 
prevention, begränsning och bedömning av 
de socioekonomiska konsekvenserna i de 
drabbade områdena.

Or. es

Motivering

En av de viktigaste uppgifterna i samband med naturkatastrofer är att göra en bedömning av 
deras konsekvenser för fortsatt ekonomisk verksamhet, och följaktligen för människornas 
sociala välmåga. Ökad kunskap om naturkatastrofer tjänar inget till om den inte leder till ett 
bättre skydd av de drabbade områdena.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 134
Bilaga I, Del I, Teman, Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, underrubrik 

Hållbar förvaltning av resurser, strecksats 1

– Bevarande och hållbar förvaltning av 
naturresurser och resurser som skapats av 
människan: ekosystem; förvaltning av 
vattenresurser; avfallshantering och 
förebyggande av avfall; skydd och 
förvaltning av den biologiska mångfalden, 
markskydd, skydd av havsbotten och 
kustområden, åtgärder mot ökenspridning 
och markförstörelse; skogsförvaltning; 
hållbar förvaltning och planering av 
stadsmiljöer, datahantering och 
informationstjänster; bedömning och 
framsyn avseende naturliga processer.

– Bevarande och hållbar förvaltning av 
naturresurser och resurser som skapats av 
människan: ekosystem; förvaltning av 
vattenresurser; avfallshantering och 
förebyggande av avfall; skydd och 
förvaltning av den biologiska mångfalden, 
markskydd, skydd av havsbotten och 
kustområden, åtgärder mot ökenspridning 
och markförstörelse; bevarande av 
landskapet; skogsförvaltning; hållbar 
förvaltning och planering av stadsmiljöer, 
historiska resurser och kulturarvet, 
datahantering och informationstjänster; 
bedömning och framsyn avseende naturliga 
processer. Kriterier för 
konsekvensbeskrivningen av 
stadsutvecklings- och jordbrukspolitiken.

Or. en

Motivering

Miljöstudien måste utgå från en helhetsstrategi, liksom den påföljande politiken. 
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Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 135
Bilaga I, Del I, Teman, Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, underrubrik 

Miljöteknik, strecksats 1

– Miljöteknik för observation, prevention, 
begränsning, anpassning, avhjälpande och 
återställande av den naturliga miljön och den 
miljö som skapats av människan: avseende 
vatten, klimat, luft, marin miljö, stads- och 
landsbygdsmiljö, mark, avfallshantering, 
återvinning, rena produktionsprocesser, 
kemikaliesäkerhet, skydd av kulturarv och 
av byggnadsmiljö.

– Miljöteknik för observation, simulering, 
prevention, begränsning, anpassning, 
avhjälpande och återställande av den 
naturliga miljön och den miljö som skapats 
av människan: avseende vatten, klimat, luft, 
marin miljö, stads- och landsbygdsmiljö, 
mark, avfallshantering, återvinning, rena 
produktionsprocesser.

Or. en

Motivering

Simulering (mikro- och makro-) är ett nyckelredskap i forskningen om miljölösningar och för 
att förutse problem. 

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 136
Bilaga I, Del I, Teman, Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, underrubrik 

Miljöteknik, strecksats 1a (ny)

– Skydd, bevarande och förbättring av 
kulturarvet, däribland människans 
livsmiljö: förbättrad bedömning av skador 
på kulturarvet, utveckling av innovativa 
bevarandestrategier, främjande av en 
integrering av kulturarvet i den urbana 
miljön.

Or. en

Motivering

Miljöteknik som redan upptäckts i samband med kulturforskning har använts på andra 
områden.
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Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 137
Bilaga I, Del I, Teman, Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, underrubrik 

Miljöteknik, strecksats 2

– Utvärdering, kontroll och test av teknik: 
Metoder och verktyg för utvärdering av 
processer, teknik och produkter med 
avseende på miljörisk och livscykel; stöd till 
plattformar för hållbar kemiindustri, 
vattenförsörjning och renhållning; 
vetenskapliga och tekniska aspekter av ett 
framtida europeiskt program för kontroll och 
test av miljöteknik.

– Utvärdering, kontroll och test av teknik: 
Metoder och verktyg för utvärdering av 
processer, teknik och produkter med 
avseende på miljörisk och livscykel; stöd till 
plattformar för hållbar kemiindustri, 
skogsteknik, vattenförsörjning och 
renhållning; vetenskapliga och tekniska 
aspekter av ett framtida europeiskt program 
för simulering, kontroll och test av 
miljöteknik.

Or. en

Motivering

Simulering (mikro- och makro-) är ett nyckelredskap i forskningen om miljölösningar och för 
att förutse problem.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 138
Bilaga I, Del I, Teman, Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, underrubrik 

Miljöteknik, strecksats 2

– Utvärdering, kontroll och test av teknik: 
Metoder och verktyg för utvärdering av 
processer, teknik och produkter med 
avseende på miljörisk och livscykel; stöd till 
plattformar för hållbar kemiindustri, 
vattenförsörjning och renhållning; 
vetenskapliga och tekniska aspekter av ett 
framtida europeiskt program för kontroll och 
test av miljöteknik.

– Utvärdering, kontroll och test av teknik: 
Metoder och verktyg för utvärdering av 
processer, teknik och produkter med 
avseende på miljörisk och livscykel; stöd till 
plattformar för hållbar kemiindustri, 
vattenförsörjning och renhållning; 
vetenskapliga och tekniska aspekter av ett 
framtida europeiskt program för kontroll och 
test av miljöteknik; bedömning och effekter 
av teknik för avsaltning av havsvatten och 
mark.

Or. es

Motivering

I ändringsförslaget betonas behovet av fördjupade studier om de specifika effekterna av 
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avsaltning av havsvatten – en lovande teknik som har både fördelar och nackdelar.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 139
Bilaga I, Del I, Teman, Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, underrubrik 

Miljöteknik, strecksats 2a (ny) 

– Matematiska metoder för ekonomisk 
bedömning av förorenande utsläpp: 
utveckling av modeller för att fastställa 
ekonomiska värden för förorenande gaser; 
miljöräkenskaper.

Or. es

Motivering

Man måste satsa på att utarbeta matematiska modeller för att i framtiden kunna fastställa 
vissa värden för föroreningarna så att de kan tas med i kalkylerna med hjälp av en enhetlig 
beräkningsenhet, vilket i förlängningen gör det möjligt att utveckla andra instrument.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 140
Bilaga I, Del I, Teman, Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, ny underrubrik

Biologisk mångfald:
Skydd och hållbar förvaltning av den 
biologiska mångfalden; bedömning och 
prognosticering av tendenser på medellång 
och lång sikt; bedömning av de ekonomiska 
och sociala miljöeffekterna av förändringar 
i den biologiska mångfalden samt av 
samspelet mellan samhälle och biologisk 
mångfald.

Or. fr

Motivering

Millennieutvärderingen av vårt ekosystem visade på tydliga förluster av biologisk mångfald 
som förmodligen uppstått genom vår nuvarande bristfälliga förvaltning. Denna förlust av 
biologisk mångfald har nått en unik nivå i mänsklighetens historia och kräver därför 
omfattande europeiska forskningsinsatser.
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Internationella åtaganden, som FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFSS) och 
Kyotoprotokollet samt FN:s konvention om biologisk mångfald, gör att det behövs en 
omfattande forskning om biologisk mångfald.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 141
Bilaga I, Del I, Teman, Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamheter, ny underrubrik

– Biologisk mångfald:
Skydd, återställande och hållbar 
förvaltning av den biologiska mångfalden;
bedömning och prognosticering av 
tendenser på medellång och lång sikt, 
inbegripet åtgärder för skydd, återställande 
och hållbar förvaltning av den biologiska 
mångfalden; bedömning av ekonomiska 
och sociala miljöeffekter av förändringar i 
den biologiska mångfalden samt av 
interaktioner mellan samhälle och 
biologisk mångfald.

Or. fr

Motivering

Flera undersökningar har framhållit förlusten av biologisk mångfald som visar sig genom att 
allt fler djur- och växtarter hotas. Orsaken är delvis bristfällig förvaltning men framför allt de 
omfattande föroreningar som orsakas av mänsklig verksamhet. Denna förlust av biologisk 
mångfald har nått en aldrig förut skådad nivå i mänsklighetens historia och kräver därför 
omfattande europeiska forskningsinsatser.

Både EU:s och de enskilda medlemsstaternas internationella åtaganden, som FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar (UNFSS) och Kyotoprotokollet samt FN:s konvention 
om biologisk mångfald, gör att det behövs en omfattande forskning om biologisk mångfald.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 142
Bilaga I, Del I, Teman, Transport (inbegripet flygteknik), Syfte

Att på grundval av tekniska framsteg 
utveckla integrerade miljövänligare och 
”smartare” europatäckande transportsystem 
till gagn för medborgare och samhälle. 

Att på grundval av tekniska framsteg 
utveckla integrerade miljövänligare och 
”smartare” europatäckande transportsystem 
som är tillgängliga för funktionshindrade 
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Miljön och naturresurserna skall respekteras 
och den ledande ställning som den 
europeiska industrin uppnått på den globala 
marknaden skall säkras och utvecklas 
ytterligare.

och till gagn för alla medborgare och för 
samhället. Miljön och naturresurserna skall 
respekteras och den ledande ställning som 
den europeiska industrin uppnått på den 
globala marknaden skall säkras och 
utvecklas ytterligare.

Or. en

Motivering

Att funktionshindrade har tillgång till gängse transporttjänster är ett centralt inslag i 
transportpolitiken i de flesta medlemsstater. Europeiska forsknings- och utvecklingsinitiativ 
kan främja utvecklingen på detta område och exempelvis tillhandahålla jämförande uppgifter 
och studier om lönsamheten med lättillgängliga transporter, omfattande de mer övergripande 
sociala konsekvenserna, liksom förbättrade och innovativa lösningar i fråga om tillgänglig 
design. 

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 143
Bilaga I, Del I, Teman, Transport (inbegripet flygteknik), Bakgrund, stycke 3

De forskningsagendor som utvecklats inom 
ramen för de europeiska teknikplattformarna 
bekräftar behovet av ett nytt perspektiv 
beträffande transportsystem som beaktar 
samverkan mellan fordon, transportnät och 
användningen av transporttjänster. Detta kan 
bara utvecklas på europeisk nivå. 
Kostnaderna för FoTU på alla dessa 
områden stiger avsevärt. Samverkan på 
EU-nivå är därför avgörande för att skapa en 
kritisk massa av olika FoTU-aktörer som 
kan ta itu med de storleksmässiga och 
tvärvetenskapliga utmaningarna på ett 
kostnadseffektivt sätt. Samtidigt kan de 
politiska, tekniska och socioekonomiska 
utmaningarna antas när det gäller framtidens 
”rena och säkra fordon”, kompatibilitet och 
intermodalitet inom framför allt 
järnvägstransporter, överkomlighet, 
säkerhet, kapacitet och miljöpåverkan i en 
utvidgad union. Att utveckla teknik till stöd 
för Galileo och detta systems tillämpningar 
är också avgörande för genomförandet av 
europeiska strategier.

De forskningsagendor som utvecklats inom 
ramen för de europeiska teknikplattformarna 
bekräftar behovet av ett nytt perspektiv 
beträffande transportsystem som beaktar 
samverkan mellan fordon, transportnät och 
användningen av transporttjänster. Detta kan 
bara utvecklas på europeisk nivå. 
Kostnaderna för FoTU på alla dessa 
områden stiger avsevärt. Samverkan på 
EU-nivå är därför avgörande för att skapa en 
kritisk massa av olika FoTU-aktörer som 
kan ta itu med de storleksmässiga och 
tvärvetenskapliga utmaningarna på ett 
kostnadseffektivt sätt. Samtidigt kan de 
politiska, tekniska och socioekonomiska 
utmaningarna antas när det gäller framtidens 
”rena och säkra fordon”, kompatibilitet och 
intermodalitet (bland annat när det gäller 
fordon, infrastruktur och information som 
är tillgängliga för funktionshindrade) inom 
framför allt väg- och järnvägstransporter, 
överkomlighet, säkerhet, kapacitet och 
miljöpåverkan i en utvidgad union. 
Forskningsfinansiering går även till 
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utvecklingen av nya och förbättrade 
lösningar för transportinfrastruktur och 
transportfordon som är fullt tillgängliga för 
funktionshindrade och även till gagn för 
äldre och för transportanvändare i 
allmänhet. Att utveckla teknik till stöd för 
Galileo och detta systems tillämpningar är 
också avgörande för genomförandet av 
europeiska strategier.

Or. en

Motivering

Vägtransporter utgör fortfarande merparten av alla transporter och bör inte förbises, i 
synnerhet inte kollektivtrafiken. Att funktionshindrade har tillgång till gängse 
transporttjänster är ett centralt inslag i transportpolitiken i de flesta medlemsstater. 
Europeiska forsknings- och utvecklingsinitiativ kan främja utvecklingen på detta område och 
exempelvis tillhandahålla jämförande uppgifter och studier om lönsamheten med 
lättillgängliga transporter, omfattande de mer övergripande sociala konsekvenserna, liksom 
förbättrade och innovativa lösningar i fråga om tillgänglig design.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 144
Bilaga I, Del I, Teman, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamheter, Flygteknik och 

lufttransport, strecksats 3

– Befästa kundtillfredsställelsen och 
säkerheten för passagerarna: förbättra 
komforten för passagerarna, innovativa 
tjänster under flygningen och effektivare 
handhavande av passagerarna; förbättring 
av alla aspekter som rör säkerheten under 
lufttransporter; större urval av luftfarkoster, 
från flygplan vars kropp har större 
tvärsnittsomkrets (wide body-flygplan) till 
små farkoster.

– Befästa kundtillfredsställelsen och 
säkerheten för passagerarna: förbättra 
komforten för passagerarna, innovativa 
tjänster under flygningen och effektivare 
handhavande av alla passagerare, även 
funktionshindrade; förbättring av alla 
aspekter som rör säkerheten under 
lufttransporter; större urval av luftfarkoster, 
från flygplan vars kropp har större 
tvärsnittsomkrets (wide body-flygplan) till
små farkoster, tillsammans med förbättrad 
design som skall öka flygplanens
tillgänglighet för funktionshindrade och 
som skall utvecklas i samråd med 
handikapporganisationer.

Or. en
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Motivering

Att funktionshindrade har tillgång till gängse transporttjänster är ett centralt inslag i 
transportpolitiken i de flesta medlemsstater. Europeiska forsknings- och utvecklingsinitiativ 
kan främja utvecklingen på detta område och exempelvis tillhandahålla jämförande uppgifter 
och studier om lönsamheten med lättillgängliga transporter, omfattande de mer övergripande 
sociala konsekvenserna, liksom förbättrade och innovativa lösningar i fråga om tillgänglig 
design.   

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 145
Bilaga I, Del I, Teman, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamheter, Flygteknik och 

lufttransport, strecksats 6

– Bana väg för framtidens lufttransporter: ta 
itu med utmaningarna på längre sikt genom 
radikalare, miljöeffektivare och innovativare 
kombinationer av teknik som kan leda till 
stora framsteg inom lufttransportsektorn.

– Bana väg för framtidens lufttransporter: ta 
itu med utmaningarna på längre sikt genom 
radikalare, miljöeffektivare och innovativare 
kombinationer av teknik, bland annat i 
fråga om tillgängligheten för 
funktionshindrade, som kan leda till stora 
framsteg inom lufttransportsektorn.

Or. en

Motivering

Att funktionshindrade har tillgång till gängse transporttjänster är ett centralt inslag i 
transportpolitiken i de flesta medlemsstater. Europeiska forsknings- och utvecklingsinitiativ 
kan främja utvecklingen på detta område och exempelvis tillhandahålla jämförande uppgifter 
och studier om lönsamheten med lättillgängliga transporter, omfattande de mer övergripande 
sociala konsekvenserna, liksom förbättrade och innovativa lösningar i fråga om tillgänglig 
design.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 146
Bilaga I, Del I, Teman, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamheter, Yttransport (på 

järnväg, väg och vatten), strecksats 3

– Hållbar rörlighet i städer: innovativa 
organisationsscheman, inbegripet rena och 
säkra fordon och rena transportmedel, nya 
typer av kollektivtrafik och rationalisering 
av privata transporter, 

– Hållbar rörlighet i städer: innovativa 
organisationsscheman, inbegripet rena och 
säkra fordon och rena transportmedel, 
förbättrade och innovativa lösningar för 
funktionshindrades tillgång till 
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kommunikationsinfrastruktur, integrering av 
stadsplanering och stadstransporter.

transportfordon och transportinfrastruktur, 
nya typer av kollektivtrafik och 
rationalisering av privata transporter, 
kommunikationsinfrastruktur, integrering av 
stadsplanering och stadstransporter.

Or. en

Motivering

Att funktionshindrade har tillgång till gängse transporttjänster är ett centralt inslag i 
transportpolitiken i de flesta medlemsstater. Europeiska forsknings- och utvecklingsinitiativ 
kan främja utvecklingen på detta område och exempelvis tillhandahålla jämförande uppgifter 
och studier om lönsamheten med lättillgängliga transporter, omfattande de mer övergripande 
sociala konsekvenserna, liksom förbättrade och innovativa lösningar i fråga om tillgänglig 
design.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 147
Bilaga I, Del I, Teman, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamheter, Yttransport (på 

järnväg, väg och vatten), strecksats 4

– Ökad säkerhet: som en del i 
transportsystemet, i transporter för förare, 
passagerare, besättning, cyklister och 
fotgängare, i konstruktionen av fordon och 
fartyg och inom hela transportsystemet.

– Ökad säkerhet: som en del i 
transportsystemet, i transporter för förare, 
passagerare, besättning, cyklister och 
fotgängare, i konstruktionen och driften av 
fordon och fartyg och inom hela 
transportsystemet, bland annat genom 
lämplig utbildning för användare och 
tredje part.

Or. en

Motivering

Inom yttransportforskning måste utbildnings- och driftsstöd läggas till. Även det bäst 
utformade system kräver utbildnings- och driftsstöd för att kunna utnyttjas på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 148
Bilaga I, Del I, Teman, Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamheter, punktsats 3

∙ Viktigare tendenser i samhället och ∙ Viktigare tendenser i samhället och 
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följderna av dem: t.ex. demografiska 
förändringar inbegripet åldrande och 
migration; livsstilar, arbete, familjer, 
jämställdhetsfrågor, hälsa och livskvalitet; 
kriminalitet; näringslivets roll i samhället, 
befolkningstäthet, kulturell samverkan och 
frågor kring skyddet av de grundläggande 
rättigheterna och kampen mot rasism och
intolerans. 

följderna av dem: t.ex. demografiska 
förändringar inbegripet åldrande och 
migration; livsstilar, arbete, familjer, 
jämställdhetsfrågor, hälsa och livskvalitet; 
kriminalitet; funktionshindrades situation 
och livskvalitet, i synnerhet situationen för 
funktionshindrade med komplexa 
stödbehov och funktionshindrade som är 
intagna på anstalter i Europa samt
situationen när det gäller system för 
oberoende boende runt om i Europa; 
näringslivets roll i samhället, 
befolkningstäthet, kulturell samverkan och 
frågor kring skyddet av de grundläggande 
rättigheterna och kampen mot rasism,
intolerans och alla former av 
diskriminering.

Or. en

Motivering

När det gäller initiativ för förbättring av livskvaliteten är det mycket viktigt att man ställer 
medel till förfogande för en omfattande och ingående utredning av situationen för 
funktionshindrade personer som är intagna på anstalter i Europa. En preliminär utredning 
som nyligen genomförts inom ramen för ett av kommissionen finansierat initiativ ger vid 
handen att det för tillfället finns mycket lite information om boendeinstitutioner och 
boendetjänster i Europa. I projektets slutrapport konstateras att ytterligare utredningar 
behövs på detta område och att eventuella problem bör tas upp i EU:s kommande 
ramprogram för forskning.

Dessutom krävs det mycket mer forskning för att man skall få fram jämförbara uppgifter om 
vad som erbjuds i de olika medlemsstaterna i EU samt i anslutningsländerna i fråga om 
personlig assistans för funktionshindrade, system för direktstöd och centrum för oberoende 
boende för funktionshindrade. Det behövs också forskning för att man skall kunna bedöma i 
vilken utsträckning funktionshindrade och deras familjer kan göra fria val när det gäller 
oberoende boende och tillgång till personlig assistans i motsats till det stöd som erbjuds 
genom systemen för institutionsvård.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 149
Bilaga I, Del I, Teman, punkt 9a (ny) Inrättande av en plattform för utbyte mellan innovatörer 

och företag
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9a. Inrättande av en plattform för utbyte 
mellan innovatörer och företag
Syfte
Att främja kontakter mellan forskningen
och företagen.
Bakgrund
Inom Europeiska unionen finns det många 
exempel på ofullbordade innovationer som 
utvecklats av europeiska forskare eller 
entreprenörer. Av organisatoriska, 
finansiella eller andra skäl saknar 
innovatörerna möjlighet att vidareutveckla 
sina idéer. Detta leder till mycket 
beklagliga förluster, eftersom forskarna 
ofta inte vet vem de skall vända sig till för 
att överlåta sin metod till en organisation
som skulle kunna integrera den i ett större 
forskningssammanhang eller omvandla 
den till en konkret industriell tillämpning. 
Europeiska unionen bör främja dessa
nödvändiga kontakter mellan innovatörer 
och företag.
Verksamheter
– Inrättande av en gemensam europeisk 
bas för utbud och efterfrågan.
– Förvaltning och övervakning av denna 
kontaktfrämjande åtgärd. 

Or. fr

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 150
Bilaga I, Del II, Idéer", Verksamheter, stycke 2

EU-verksamheten inom spetsforskningen 
skall genomföras av ett europeiskt 
forskningsråd bestående av ett vetenskapligt 
råd och som bistås av en särskild 
genomförandestruktur.

EU-verksamheten inom spetsforskningen 
skall genomföras av ett europeiskt 
forskningsråd bestående av ett vetenskapligt 
råd som skall inrättas i enlighet med 
artikel 171 i fördraget.

Or. pt
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Motivering

Det europeiska forskningsrådet bör inrättas på grundval av artikel 171 i fördraget, som är 
den enda rättsliga ram som kan garantera dess autonoma och oberoende vetenskapliga 
status. Kommissionen förslag att skapa en genomförandestruktur för forskningsrådet är en 
byråkratisk lösning som inte bidrar till att stimulera EU:s vetenskapspolitik.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 151
Bilaga I, Del II, Idéer", Verksamheter, stycke 4

Ansvaret för alla aspekter rörande 
genomförandet av programmet skall ligga 
på den särskild genomförandestrukturen, i 
enlighet med det årliga arbetsprogrammet. 
Genomförandet av förfarandet för peer 
review och urvalsförfarandet i enlighet med 
de principer som fastställts av det 
vetenskapliga rådet, liksom säkerställandet 
av den finansiella och vetenskapliga 
förvaltningen av anslagen skall framför allt 
ske inom ramen för denna struktur.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 152
Bilaga I, Del III, Människor, Verksamheter, punktsats 2

∙ Livslångt lärande och karriärutveckling
för att stödja erfarna forskares 
karriärutveckling. I syfte att komplettera 
eller förvärva ny kunskap och kompetens 
eller öka den tvärvetenskapliga rörligheten 
och/eller rörligheten mellan sektorer skall 
stöd ges till forskare med särskilda behov av 
ytterligare/kompletterande kompetens och 
kunskap, till forskare som återupptar en 
forskarkarriär efter ett uppehåll, och för 
(åter)integrering av forskare i en 
forskningstjänst på längre sikt i Europa, 
även i ursprungslandet, efter 
gränsöverskridande/internationell erfarenhet. 

∙ Livslångt lärande och karriärutveckling
för att stödja erfarna forskares 
karriärutveckling. I syfte att komplettera 
eller förvärva ny kunskap och kompetens 
eller öka den tvärvetenskapliga rörligheten 
och/eller rörligheten mellan sektorer skall 
stöd ges till forskare med särskilda behov av 
ytterligare/kompletterande kompetens och 
kunskap, till forskare som återupptar en 
forskarkarriär efter ett uppehåll, och för 
(åter)integrering av forskare i en 
forskningstjänst på längre sikt i Europa, 
även i ursprungslandet, efter 
gränsöverskridande/internationell erfarenhet. 
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Denna åtgärd genomförs både genom 
individuella stipendier som tilldelas direkt 
på gemenskapsnivå och genom 
delfinansiering av regionala, nationella 
eller internationella program.

Denna åtgärd genomförs både genom 
individuella stipendier som tilldelas direkt 
på gemenskapsnivå.

Or. pt

Motivering

Ramprogrammet bör inte användas för att stödja projekt som redan stöds på nationell nivå. 
En ökad finansiering av de stipendier som tilldelas på gemenskapsnivå bör prioriteras.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 153
Bilaga I, Del III, Människor, Verksamheter, punktsats 5

∙ Särskilda åtgärder till stöd för upprättandet 
av en verklig europeisk arbetsmarknad för 
forskare skall genomföras genom att hindren 
för rörlighet undanröjs och 
karriärmöjligheterna för forskare i Europa 
förbättras. Dessutom kommer priser att 
instiftas för att höja allmänhetens 
medvetenhet om Marie Curie-åtgärderna och 
målen för dessa.

∙ Särskilda åtgärder till stöd för upprättandet 
av en verklig europeisk arbetsmarknad för 
forskare skall genomföras genom att hindren 
för rörlighet undanröjs och 
karriärmöjligheterna för forskare i Europa 
förbättras. Nya arbetstillfällen med 
forskningsinriktning inom universitet, 
forskningscentrum och företag skall 
stödjas. Särskild vikt skall läggas vid 
kvinnliga forskares behov och det sociala 
stöd som är nödvändigt för att göra det 
möjligt att kombinera familjeliv och 
vetenskaplig karriär. Dessutom kommer 
priser att instiftas för att höja allmänhetens 
medvetenhet om Marie Curie-åtgärderna och 
målen för dessa.

Or. es

Motivering

Kvinnors svårigheter att göra vetenskaplig karriär beror ofta på att det är svårt för dem att 
kombinera familjeliv och yrkesliv.
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Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 154
Bilaga I, Del IV, Kapacitet, Forskningsinfrastruktur, Verksamheter, Stöd till befintliga 

infrastrukturer för forskning, strecksats 3

– Elektronisk forskningsinfrastruktur skall 
främjas genom vidare utveckling av 
högeffektiv grid- och 
kommunikationsinfrastruktur med hög 
kapacitet, stärkande av den mest avancerade 
europeiska datakapaciteten samt stimulation 
av användningen. Den globala betydelsen 
skall ökas och förtroendenivån höjas genom 
att man bygger på resultaten från 
infrastrukturerna för Geant och Grid.

– Elektronisk forskningsinfrastruktur skall 
främjas genom vidare utveckling av 
högeffektiv grid- och 
kommunikationsinfrastruktur med hög 
kapacitet, stärkande av den mest avancerade 
europeiska datakapaciteten samt stimulation 
av användningen. Den globala betydelsen 
skall ökas och förtroendenivån höjas genom 
att man bygger på resultaten från 
infrastrukturerna för Geant och Grid.

Främjande av bästa praxis när det gäller 
användarnas medverkan i forsknings- och 
utvecklingsprojekt.

Or. en

Motivering

En av svagheterna i tidigare EU-forskningsprogram har varit att användarna i så liten 
utsträckning varit delaktiga i förfarandena för urval, genomförande och utvärdering av 
projekt. På senare år har principen om användarnas medverkan börjat förverkligas och fått 
gehör inom forskning och utveckling. Detta positiva nytänkande bör även återspeglas i det nya 
ramprogrammet. För att resultaten inom forskning och utveckling skall finna praktisk 
tillämpning måste man först inse att användarnas medverkan är oumbärlig. Funktionshindrade 
användare vet bäst vilka behov de har och hur innovation i utvecklingen av produkter och 
tjänster på bästa sätt kan tillgodose deras behov i praktiken.

Principen om användarnas deltagande bör integreras i kriterierna för projektfinansiering 
inom det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling.

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 155
Bilaga I, Del IV, Kapacitet, Vetenskap i samhället, Bakgrund

Vetenskap och teknik får allt större 
betydelse för vårt dagliga liv. Trots att de är 
produkter av socialt liv och har formats av 
sociala och kulturella faktorer befinner sig 
vetenskapen och teknik långt ifrån både 
allmänhetens och beslutsfattarnas vardag, 
och förblir föremål för missförstånd och 

Vetenskap och teknik får allt större 
betydelse för vårt dagliga liv. Trots att de är 
produkter av socialt liv och har formats av 
sociala och kulturella faktorer befinner sig 
vetenskapen och teknik långt ifrån både 
allmänhetens och beslutsfattarnas vardag, 
och förblir föremål för missförstånd och 
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ogrundade farhågor och förhoppningar. 
Omtvistade frågor som rör kommande 
teknik bör behandlas av samhället på 
grundval av välgrundad information i en 
debatt som leder till sunda val och beslut. 

ogrundade farhågor och förhoppningar. 
Omtvistade frågor som rör kommande 
teknik bör behandlas av samhället på 
grundval av välgrundad information i en 
debatt som leder till sunda val och beslut. 

Den europeiska forskningspolitiken 
kommer att bli framgångsrik endast om 
samhället i Europa och i medlemsstaterna 
övertygas om att dess farhågor och 
berättigade etiska begränsningar 
respekteras. 

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag ger intrycket av att det största problemet är att övertyga allmänheten. 
Å andra sidan är det mycket viktigt att forskarna lyssnar till samhällets farhågor och 
respekterar begränsningarna.

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 156
Bilaga I, Del IV, Kapacitet, Vetenskap i samhället, Verksamheter, punktsats 2a (ny)

∙ Kritisk analys av 
forskningsverksamheten i syfte att sätta 
gränser för vad som är etiskt acceptabel 
forskning, med vederbörlig hänsyn till de 
grundläggande rättigheterna. 

Or. en

Motivering

En tydligare hänvisning till etiska begränsningar måste göras i den del av programmet som 
rör vetenskapen i samhället.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 157
Bilaga I, Del IV, Kapacitet, Vetenskap i samhället, Verksamheter, punktsats 4a (ny)

∙ Forskning om alla former av 
diskriminering, och införlivande i alla 
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forskningsområden av grupper som 
diskrimineras på de grunder som avses i 
artikel 13 i EG-fördraget. 

Or. en

Motivering

Med tanke på de fördelar som särskilda handikappinitiativ inom forskning och utveckling kan 
innebära för funktionshindrades sociala integration är det viktigt med särskilda insatser.

Samtidigt innebär handikappfrågornas övergripande natur att funktionshindrade även bör få 
generellt tillträde till alla berörda sektorer i programmet. I forsknings- och 
utvecklingsinitiativ över hela linjen bör man beakta och förstå funktionshindrens mångfald.

Det är viktigt och lämpligt att kommissionens stöd till forskningsprojekt kopplas till EU:s 
politiska målsättningar förutom till den potential och det mervärde som den europeiska 
forskningen utgör. För funktionshindrade handlar EU:s vikigaste politikområden om 
informations- och kommunikationsteknik, utbildning, transporter, sysselsättning och 
socialpolitik.

Vidare är det viktigt att forskningsverksamheten går bortom rent kommersiella prioriteringar 
och griper sig an forskningsluckor på det sociala området och samtidigt beaktar kraven från 
användarna, vilket även innefattar funktionshindrades behov.    

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 158
Bilaga I, Del IV, Kapacitet, Internationellt samarbete, stycke 3, strecksats 3

– Utvecklingsländer, med fokus på deras 
särskilda behov

– Utvecklingsländer, med fokus på deras 
särskilda behov, exempelvis stora och 
försummade sjukdomar

Or. en

Motivering

Stora och försummade sjukdomar har betydande hälsoeffekter i utvecklingsländerna. Att få 
bukt med dessa sjukdomar är ett viktigt led i kampen mot världsfattigdomen.



PE 364.923v01-00 62/68 AM\587815SV.doc

SV

Ändringsförslag från Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt och 
Peter Liese

Ändringsförslag 159
Bilaga I, Del IV, Kapacitet, Gemensamma forskningscentrets (gfc) icke-nukleära åtgärder, 

Verksamheter, Solidaritet och en ansvarsfull hantering av resurserna, strecksats 4a (ny)

– Att främja och förbättra utvecklingen och 
valideringen av alternativa teststrategier, i 
synnerhet metoder som inte omfattar 
djurförsök, inom alla berörda 
forskningsområden (säkerhetsbedömning, 
vaccintester, hälsorelaterad och 
biomedicinsk forskning m.m.).

Or. en

Motivering

I enlighet med kraven i protokollet om djurskydd och djurens välfärd, artikel 23 i rådets 
direktiv 86/609/EEG, artikel 7.2 a och b i gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram, det 
ändrade direktivet om kosmetiska produkter (76/768/EEG) samt målet att främja tester utan 
djurförsök enligt EU:s föreslagna kemikalieförordning bör utveckling och validering av 
alternativa teststrategier, i synnerhet metoder som inte omfattar djurförsök, ingå i 
Gemensamma forskningscentrets verksamhet.

Ändringsförslag från Peter Liese, Johannes Blokland och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 160
Bilaga I, slutet (nytt) 

1. I etiskt känsliga forskningsprojekt måste 
deltagarna inhämta godkännande eller 
tillstånd från nationella eller lokala etiska 
kommittéer innan de inleder sina projekt. 
Vidare skall kommissionen systematiskt 
granska projekten. I särskilda fall får den 
etiska granskningen göras under projektets 
gång. 
2. Följande forskningsområden omfattas 
inte av programmets finansiering:
– Metoder för kloning av mänskliga 
embryon.
– Ingrepp i mänskliga könsceller.
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– Forskningsprojekt som direkt eller 
indirekt innebär att mänskliga embryon 
förstörs.
Inom embryonal stammcellsforskning skall 
de nationella hälso- och 
sjukvårdsinstitutens erfarenheter utnyttjas 
och forskningen skall begränsas till 
embryonala stamceller som skapats före 
augusti 2001.

Or. en

Motivering

Nya rapporter om handeln med mänskliga äggceller och uppsägningen av den sydkoreanske 
forskaren och ordföranden i World Stem Cell Hub, Hwang Woo-Suk, visar att faran för 
exploatering av kvinnor som äggcellsdonatorer är mycket stor. Detta ändringsförslag innebär 
en specificering av föredragandens ändringsförslag och en anpassning till kommissionens 
text i de enskilda programmen. Det är nödvändigt att förlägga undantagen från finansiering 
till slutet av bilaga I i ramprogrammet eftersom de måste vara tillämpliga på all verksamhet 
inom det sjunde ramprogrammet för forskning. 

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik och Kathy Sinnott

Ändringsförslag 161
Bilaga I, slutet (nytt) 

1. I etiskt känsliga forskningsprojekt måste 
deltagarna inhämta godkännande eller 
tillstånd från nationella eller lokala etiska 
kommittéer innan de inleder sina projekt. 
Vidare skall kommissionen systematiskt 
granska projekten. I särskilda fall får den 
etiska granskningen göras under projektets 
gång.
2. Följande forskningsområden omfattas 
inte av programmets finansiering:
– Metoder för kloning av mänskliga 
embryon.
– Ingrepp i mänskliga könsceller.
– Forskningsprojekt som innebär att 
mänskliga embryon förstörs eller att 
mänskliga embryonala stammceller 
används.
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Or. en

Motivering

Nya rapporter om handeln med mänskliga äggceller och uppsägningen av den sydkoreanske 
forskaren och ordföranden i World Stem Cell Hub, Hwang Woo-Suk, visar att faran för 
exploatering av kvinnor som äggcellsdonatorer är mycket stor. Detta ändringsförslag innebär 
en specificering av föredragandens ändringsförslag och en anpassning till kommissionens 
text i de enskilda programmen. Det är nödvändigt att förlägga undantagen från finansiering 
till slutet av bilaga I i ramprogrammet eftersom de måste vara tillämpliga på all verksamhet 
inom det sjunde ramprogrammet för forskning.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 162
Bilaga II, Vägledande fördelning mellan programmen

(i miljoner euro) (i miljoner euro)
Samarbete*, 44432 Samarbete*, 47214
Hälsa 8317 Hälsa 9099
Livsmedel, jordbruk och 
bioteknik

2455 Livsmedel, jordbruk och 
bioteknik

2455

Informations- och 
kommunikationsteknik

12670 Informations- och 
kommunikationsteknik

11670

Nanovetenskap, nanoteknik, 
material och ny 
produktionsteknik

4832 Nanovetenskap, nanoteknik, 
material och ny 
produktionsteknik

4832

Energi 2931 Energi 3931
Miljö (inbegripet 
klimatförändringar)

2535 Miljö (inbegripet 
klimatförändringar)

3535

Transport (inbegripet 
flygteknik)

5940 Transport (inbegripet 
flygteknik)

5940

Samhällsvetenskap och 
humaniora

792 Samhällsvetenskap och 
humaniora

792

Säkerhets- och rymdforskning 3960 Säkerhets- och rymdforskning 3460
Idéer 11862 Idéer 10862
Människor 7129 Människor 7129

Kapacitet 7486 Kapacitet 7204
Forskningsinfrastruktur* 3961 Forskningsinfrastruktur* 3679
Forskning till förmån för små 1901 Forskning till förmån för små 1901
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och medelstora företag och medelstora företag
Kunskapsregioner 158 Kunskapsregioner 158

Forskningspotential 554 Forskningspotential 554
Vetenskap i samhället 554 Vetenskap i samhället 554

Internationellt samarbete 358 Internationellt samarbete 358
Gemensamma 
forskningscentrets icke-
nukleära åtgärder

1817 Gemensamma 
forskningscentrets icke-
nukleära åtgärder

1817

TOTALT 72726 TOTALT 72726

Or. de

Motivering

Förslagsställaren delar föredragandens uppfattning att medlen för hälsa, energi och miljö i 
det sjunde ramprogrammet för forskning måste höjas.
Tanken att på motsvarande sätt skära ner i Euroatomprogrammet är emellertid inte 
ändamålsenlig, eftersom parlamentet här saknar medbeslutande. Därför föreslås en 
omfördelning till förmån för miljö, hälsa och energi inom det sjunde ramprogrammet för 
forskning, som omfattas av medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 163
Bilaga II, Vägledande fördelning mellan programmen, Samarbete

Den vägledande uppdelning mellan 
programmen ser ut som följer 
(i miljoner euro):

Den vägledande fördelningen mellan 
programmen ser ut som följer 
(i miljoner euro):

Samarbete *, 44432 Samarbete *, 44432

Hälsa 8317 Hälsa och livsmedel 11827,73
Livsmedel, jordbruk 
och bioteknik 2455
Informations- och 
kommunikationsteknik

12670 Innovativ teknik 8332,73

Nanovetenskap, 
nanoteknik, material och 
ny produktionsteknik

4832

Energi 2931 Energi och transport 
(inklusive flygteknik) 

11563,4
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Miljö (inbegripet 
klimatförändringar)

2535 Miljö (inbegripet 
klimatförändringar),
jordbruk och fiske 

6045,73

Transport (inbegripet 
flygteknik)

5940

Samhällsvetenskap 
och humaniora

792

Säkerhets- och 
rymdforskning

3960 Säkerhets- och 
rymdforskning

6652,4

Or. nl

Motivering

Avsnittet om samarbete är indelat i fem teman. De ursprungliga beloppen för IKT (12670) 
och samhällsvetenskap (2534) är fördelade på dessa fem teman. Det ursprungliga temat 
livsmedel, jordbruk och bioteknik har delats på tre och spridits ut över tre nya teman. De 
ursprungliga beloppen för transport och energi har lagts samman.

Hälsa och livsmedel: 11827,73 = det ursprungliga beloppet för hälsa 8317 + livsmedel 
818,33 (en tredjedel av det ursprungliga beloppet på 2455 för livsmedel, jordbruk och fiske) 
+ 158,4 (en femtedel av det ursprungliga beloppet för samhällsvetenskap och humaniora) 
+ 2534 (en femtedel av det ursprungliga beloppet på 12670 för IKT).
Innovativ teknik: 8332,73 = det ursprungliga beloppet för nanovetenskap osv. på 4832 + 
818,33 + 158,4 + 2534 (se fördelningen ovan av dessa tre delbelopp).
Energi och transport: 11563,4 = energi 2931 + 818,33 +2534 + transport 5940.
Miljö, jordbruk och fiske: 6045,73 = det ursprungliga beloppet för miljö på 2535 + 
jordbruk 818,33 + 158,4 + 2534.
Säkerhets- och rymdforskning: 6652,4 = det ursprungliga beloppet 3960 + 158,4 + 2534.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 164
Bilaga II, Vägledande fördelning mellan programmen, Kapacitet

Kapacitet 7486 Kapacitet 7486
Forskningsinfrastruktur* 3961 Forskningsinfrastruktur* 3461
Forskning till förmån för 
små och medelstora 
företag

1901 Forskning till förmån för 
små och medelstora företag

2401

Kunskapsregioner 158 Kunskapsregioner 158
Forskningspotential 554 Forskningspotential 554
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Vetenskap i samhället 554 Vetenskap i samhället 554
Internationellt samarbete 358 Internationellt samarbete 358

Or. pt

Motivering

Syftet med de budgetmedel som skall göras tillgängliga bör vara att ge europeiska forskare 
större möjligheter att få tillgång till befintliga infrastrukturer och att se till att små och 
medelstora företag medverkar i ökad utsträckning.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 165
Bilaga III, Finansieringsmetoder, stycke 4, punkt 5

Stöd till forskarnas utbildning och 
karriärutveckling, främst för åtgärder inom 
ramen för Marie Curie.

Stöd till forskarnas utbildning och 
karriärutveckling i alla program, projekt 
och initiativ samt för åtgärder inom ramen 
för Marie Curie. Förutsättningar för att 
kvinnor lättare skall kunna påbörja och 
fullfölja en forskningskarriär skall främjas.

Or. es

Motivering

För verklig integration krävs det en övergripande politik och sociala åtgärder som 
barndaghem och stöd till ökad rörlighet.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 166
Bilaga III, Section "Legislative financial statement", "Characteristics and Objectives", Subled 

5.3, Subheading Samarbete, Led 1 "Health"

1. Health: Improving the health of European 
citizens and increasing the competitiveness 
of European health-related industries and
businesses, while addressing global health 
issues including emerging epidemics. 
Emphasis will be put on translational 
research (translation of basic discoveries in 
clinical applications), the development and 
validation of nytt therapies, methods for 

1. Health: Improving the physical and 
mental health of European citizens and 
increasing the competitiveness of European 
health-related industries and businesses, 
while addressing global health issues 
including emerging epidemics and neglected 
diseases. Emphasis will be put on 
translational research (translation of basic 
discoveries in clinical applications), the 
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health promotion and prevention, diagnostic 
tools and technologies, as well as sustainable 
and efficient healthcare systems.

development and validation of nytt 
therapies, methods for health promotion and 
prevention, diagnostic tools and 
technologies, as well as sustainable and 
efficient healthcare systems. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att framhålla att såväl psykisk som fysisk hälsa ingår som ett mål i det 
sjunde ramprogrammet. Vidare bör försummade sjukdomar lyftas fram eftersom de inte 
omfattas av läkemedelsindustrins forsknings- och utvecklingsverksamhet.


