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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 12
Skäl 1a (nytt)

(1a) Offentligt finansierad forskning måste 
i första hand inriktas på att tillgodose 
allmänna behov och prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 13
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 

(2) Den centrala roll som forskningen har 
bekräftades av Europeiska rådet i Lissabon 
som betonade kunskap och innovation som 
centrala områden och som satte upp ett nytt 
strategiskt mål för unionen inför nästa 
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för den ekonomiska utvecklingen liksom 
för en ökad sysselsättning i Europa.

decennium: att bli världens mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet 
till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och 
bättre arbetstillfällen och en högre grad av 
social sammanhållning.

Or. en

Motivering

”Lissabontriangeln” är värd att nämnas.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 14
Skäl 4a (nytt)

(4a) Inget gemenskapsstöd bör beviljas
forskningsverksamhet som kräver att 
mänskliga embryon förstörs eller som 
använder material som hämtats från 
mänskliga embryon genom ett förfarande 
som leder till att det aktuella embryot 
förstörs.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet har vid ett flertal tillfällen påtalat gemenskapens destruktiva strategi när 
det gäller forskning på mänskliga embryon och mänskliga embryonala stamceller.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 15
Skäl 4b (nytt)

(4b) Mot bakgrund av FN:s 
generalförsamlings resolution av den 
8 mars 2005 (A/59/516/Add. I) i vilken det 
uttryckligen anges att hälsorisker och 
utnyttjande av kvinnor skall förhindras, 
har Europaparlamentet betonat vikten av 
att dra tillbaka stöd och finansiering för
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kloning av människor inom ramen för alla
gemenskapsprogram.

Or. en

Motivering

Det är särskilt viktigt att fastställa etiskt motiverade gränser.

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 16
Skäl 9

(9) Den mänskliga potentialen inom 
forskning och teknik i Europa bör stärkas 
kvantitativt och kvalitativt.

(9) Särskilda åtgärder bör vidtas för att 
möjliggöra ett väsentligt ökat kvinnligt 
deltagande i forskningen. Både kvinnors 
och mäns olika kompetenser och 
erfarenheter måste tillvaratas även inom 
forskning.

Or. sv

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 17
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. Särskilda 
insatser bör därför göras för att se till att 
yrkesmeriter som förvärvats inom 
gemenskapens territorium och i 
tredjeländer snabbare skall bli ömsesidigt 
erkända.

Or. fr
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Motivering

För att uppmuntra europeiska forskare att stanna i Europa och locka hit utländska forskare 
är det viktigt att man skyndar på förfarandet med ömsesidigt erkännande av meriter som 
förvärvats i medlemsstaterna och i utlandet, så att forskarnas rörlighet inom gemenskapens
territorium inte förhindras.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 18
Skäl 14a (nytt)

(14a) Under ”Människor” bör barns 
nyfikenhet och intresse för vetenskap 
främjas i en omgivning som stimulerar 
nyfikenhet inför vetenskapen hos barn och 
ungdomar, genom att man lägger större 
vikt vid den vetenskapliga undervisningen
på alla nivåer (inklusive i skolan) samt 
främjar ungdomars intresse för och 
deltagande i vetenskaplig verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 19
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 och 
fullt ut utnyttja sina forskares potential 
utan någon form av diskriminering, 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 
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fördubbla EU:s forskningsbudget angeläget.

Or. fr

Motivering

Ett bättre utnyttjande av alla, både kvinnliga och manliga forskares potential på 
forskningsområdet bör prioriteras av Europeiska unionen.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 20
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 och 
Europarådets konvention om mänskliga 
rättigheter och biomedicin.

Or. en

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 21
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, i 
synnerhet den kvinnliga potentialen, för 
forskning och teknik i Europa skall stärkas 
kvantitativt och kvalitativt.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 16.
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 22
Artikel 2, punkt 6a (ny)

(6a) Jämställdhetsperspektivet och 
principerna om lika möjligheter och lika 
behandling av kvinnor och män samt om 
bekämpning av alla former av 
diskriminering skall beaktas inom all 
verksamhet som omfattas av programmet.

Or. fr

Motivering

Gemenskapen bör i enlighet med artikel 3.2 i fördraget sträva efter att undanröja 
ojämlikheter samt främja jämställdhet mellan kvinnor och män i all verksamhet, däribland de 
verksamheter som omfattas av sjätte ramprogrammet för forskning. Dessutom bör 
gemenskapen i enlighet med artikel 13 i fördraget sträva efter att undanröja alla former av 
diskriminering.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 23
Artikel 7, punkt 2, stycke 1

2. Två år efter det att detta ramprogram har 
avslutats skall kommissionen låta oberoende 
experter göra en extern utvärdering av dess 
motivering, genomförande och resultat. 

2. Två år efter det att detta ramprogram har 
avslutats skall kommissionen låta oberoende 
experter göra en extern utvärdering av dess 
motivering, genomförande och resultat, i 
synnerhet när det gäller att främja, 
utveckla och utnyttja kvinnlig kompetens 
och potential. 

Or. fr

Motivering

Utvärderingen av programmet bör även fokusera på framstegen när det gäller att stärka 
kvinnornas roll och kompetens på forskningsområdet.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 24
Bilaga I, Tema 1, 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, klamydia, 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. Epidemiologisk 
forskning bör inte bara bedrivas på 
genomnivå och molekylär nivå. 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 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, bland 
annat offentliga banker för stamceller från 
navelsträngsblod.

Or. en

Motivering

Klamydiainfektion är en vanlig bakteriell sjukdom som sprids på sexuell väg och som anses 
leda till sterilitet i en tredjedel av fallen, vilket gör den till den vanligaste orsaken till sterilitet 
på grund av infektion.

Epidemiologisk forskning måste bli betydligt mer fullständig med tanke på allmän hälsovård 
på samhällsnivå och bör inte bara bedrivas på genomnivå och molekylär nivå. Forskning om 
inrättandet av offentliga banker för stamceller från navelsträngsblod bör i detta sammanhang 
ges ökat stöd, så att man kan upprätta en förteckning som är så omfattande att så många 
mottagare som möjligt har rimliga chanser att få tillgång till en terapeutiskt effektiv enhet 
navelsträngsblod när en sådan är kliniskt motiverad.
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 25
Bilaga I, Tema 1, 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, 
mentala och neurologiska sjukdomar, 
framför allt de som är förknippade med 
åldrandet som t.ex. Alzheimers sjukdom,
Parkinsons sjukdom och osteoporos) 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. fr

Motivering

Osteoporos (benskörhet) är en sjukdom som drabbar enormt många kvinnor i Europa. Det är 
därför viktigt med klinisk forskning på detta område för att förbättra livskvaliteten för de 
kvinnor som lider av denna sjukdom.

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 26
Bilaga I, Tema 1, 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 

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 



AM\593551SV.doc 9/17 PE 367.635v01-00

SV

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.

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, samt hälsa ur ett
jämställdhetsperspektiv.

Or. sv

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 27
Bilaga I, Tema 1, 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. 
Tre frågor av strategisk betydelse, barns 
hälsa, kvinnors 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.

Or. en

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 28
Bilaga I, Tema 1, Hälsa, Verksamheter, 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; sällsynta 
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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; andra kroniska sjukdomar (t.ex. 
osteoartrit eller osteoporos). Att utveckla 
patientorienterade strategier från prevention 
till diagnos och behandling, inbegripet 
klinisk forskning och att ta hänsyn till 
könsrelaterade särdrag.

Or. fr

Motivering

Strategierna för förebyggande och behandling av sjukdomar bör ta hänsyn till de olikheter 
som finns mellan kvinnor och män.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 29
Bilaga I, Tema 1, Hälsa, Verksamheter, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4b (ny)

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 30
Bilaga I, Tema 2, Idéer, Verksamheter, stycke 3

Det vetenskapliga rådet skall bestå av 
företrädare för det europeiska 
forskarsamfundet på högsta nivå vilka skall 
agera som individer, oberoende av politiska 
eller andra intressen. Rådets medlemmar 

Det vetenskapliga rådet skall bestå av 
företrädare för det europeiska 
forskarsamfundet på högsta nivå vilka skall 
agera som individer, oberoende av politiska 
eller andra intressen. Andelen kvinnor bland 
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skall tillsättas av kommissionen efter ett 
oberoende urvalsförfarande. Det 
vetenskapliga rådet skall bl.a. övervaka 
beslut om vilken typ av forskning som skall 
finansieras och fungera som garant för 
verksamhetens kvalitet ur ett vetenskapligt 
perspektiv. Dess uppgifter skall framför allt 
omfatta utvecklingen av det årliga 
arbetsprogrammet, inrättandet av förfarandet 
för peer review liksom övervakning och 
kvalitetskontroll avseende programmets 
genomförande ur ett vetenskapligt 
perspektiv. 

medlemmarna i det vetenskapliga rådet får 
inte understiga 50 procent. Rådets 
medlemmar skall tillsättas av kommissionen 
efter ett oberoende urvalsförfarande. Det 
vetenskapliga rådet skall bl.a. övervaka 
beslut om vilken typ av forskning som skall 
finansieras och fungera som garant för 
verksamhetens kvalitet ur ett vetenskapligt 
perspektiv. Dess uppgifter skall framför allt 
omfatta utvecklingen av det årliga 
arbetsprogrammet, inrättandet av förfarandet 
för peer review liksom övervakning och 
kvalitetskontroll avseende programmets 
genomförande ur ett vetenskapligt 
perspektiv. 

Or. en

Motivering

Detta tillägg är nödvändigt för att se till att det europeiska forskningsrådet uppfyller EU:s 
mål om lika behandling.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 31
Bilaga I, Tema 1, Hälsa, Verksamheter, Integrering av teknik, strecksats 2

– Hemmiljö: kommunikation, övervakning, 
kontroll, assistans; skarvlös kompatibilitet 
och användning av all utrustning; interaktiva 
digitala innehåll och tjänster. 

– Hemmiljö: filtrering av olagligt innehåll, 
kommunikation, övervakning, kontroll, 
assistans; skarvlös kompatibilitet och 
användning av all utrustning; interaktiva 
digitala innehåll och tjänster. 

Or. fr

Motivering

Informations- och kommunikationstekniken bör göra det möjligt att filtrera sådant olagligt 
innehåll som pornografi eller barnpornografi som framför allt sprids på Internet.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 32
Bilaga I, Tema 3, Avsnitt 8, Samhällsvetenskap och humaniora, Syfte
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Att utveckla en djupgående och delad 
förståelse för de komplexa och inbördes 
relaterade socioekonomiska utmaningar 
Europa står inför, t.ex. tillväxt, 
sysselsättning och konkurrenskraft, social 
sammanhållning och hållbarhet, livskvalitet 
och ömsesidigt beroende på global nivå, 
framför allt i syfte att skapa en bättre 
kunskapsbas för strategier på de berörda 
områdena. 

Att utveckla en djupgående och delad 
förståelse för de komplexa och inbördes 
relaterade socioekonomiska utmaningar 
Europa står inför, t.ex. högkvalitativ
sysselsättning, en åldrande befolkning, 
social sammanhållning och hållbarhet, 
livskvalitet och ömsesidigt beroende på 
global nivå, framför allt i syfte att skapa en 
bättre kunskapsbas för strategier på de 
berörda områdena. 

Or. en

Motivering

Den åldrande befolkningen är en av de viktigaste framtidsutmaningarna.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 33
Bilaga I, Tema 3, Avsnitt 8, Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamheter, punktsats 1

• Tillväxt, sysselsättning och 
konkurrenskraft i ett kunskapssamhälle: 
utveckla och integrera forskning om frågor 
som rör tillväxt, sysselsättning och 
konkurrenskraft, från innovation, utbildning 
(inbegripet livslångt lärande) och betydelsen 
av vetenskaplig eller annan kunskap, till 
nationella institutionella sammanhang. 

• Miljömässigt hållbar ekonomisk 
utveckling, sysselsättning, social rättvisa 
och jämställdhet: utveckla och integrera 
forskning om frågor som rör sysselsättning,
från innovation, utbildning (inbegripet 
livslångt lärande) och betydelsen av 
vetenskaplig eller annan kunskap, till 
nationella institutionella sammanhang. 

Or. en

Motivering

Konkurrenskraft på alla samhällsområden bör inte bli ett önskvärt koncept.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 34
Bilaga I, Tema 3, Avsnitt 8, Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamheter, punktsats 3

• Viktigare tendenser i samhället och 
följderna av dem: t.ex. demografiska 
förändringar inbegripet åldrande och 

• Viktigare tendenser i samhället och 
följderna av dem: t.ex. demografiska 
förändringar inbegripet åldrande och 
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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. 

migration; livsstilar, arbete, familjer, 
förenande av yrkes- och familjeliv, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, hälsa 
och livskvalitet; kriminalitet; näringslivets 
roll i samhället, befolkningstäthet, kulturell 
samverkan och frågor kring skyddet av de 
grundläggande rättigheterna och kampen 
mot alla former av diskriminering, rasism 
och intolerans. 

Or. fr

Motivering

En av de största svårigheterna i det europeiska samhället är hur människor skall kunna 
kombinera yrkes- och familjeliv. Jämställdhet mellan kvinnor och män och kamp mot alla 
former av diskriminering tillhör också de problemområden som EU ställs inför.

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 35
Bilaga I, Tema 2, Idéer, Verksamheter, stycke 6

Europeiska kommissionen skall stå som 
garant för det europeiska forskningsrådets 
fulla självständighet och integritet.

Europeiska kommissionen skall stå som 
garant för det europeiska forskningsrådets 
fulla självständighet och integritet. 
Forskningsrådet bör aktivt arbeta för att 
integrera genusperspektivet i forskning och 
utvecklingsstöd. Det bör ge adekvat stöd till 
forskning med genusperspektiv. Att 
synliggöra genus i forskning utvecklar ny 
kunskap, stärker kvaliteten och berikar 
forskningen.

Or. sv

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 36
Bilaga I, Tema 3, Människor, Bakgrund, stycke 1

Rik tillgång på högt kvalificerade forskare är 
en nödvändig förutsättning för vetenskaplig 
utveckling och för att stödja innovativ 
verksamhet, men också en viktig faktor för 

Rik tillgång på högt kvalificerade forskare är 
en nödvändig förutsättning för vetenskaplig 
utveckling och för att stödja innovativ 
verksamhet, men också en viktig faktor för 
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att locka och hålla kvar offentliga och 
privata forskningsinvesteringar. Mot 
bakgrund av den ökande konkurrensen på 
global nivå är utvecklingen av en öppen 
europeisk arbetsmarknad för forskare och 
diversifieringen av kunskaper och 
karriärvägar för forskare av avgörande 
betydelse för att en fördelaktig rörlighet för 
forskare och deras kunskaper skall kunna 
gynnas, både inom Europa och globalt. 

att locka och hålla kvar offentliga och 
privata forskningsinvesteringar. Mot 
bakgrund av den ökande konkurrensen på 
global nivå är utvecklingen av en öppen 
europeisk arbetsmarknad för forskare som är
fri från alla former av diskriminering och 
diversifieringen av kunskaper och 
karriärvägar för forskare av avgörande 
betydelse för att en fördelaktig rörlighet för 
forskare och deras kunskaper skall kunna 
gynnas, både inom Europa och globalt. 

Or. fr

Motivering

Den europeiska forskningsmarknaden bör vara fri från alla former av diskriminering för att 
kunna locka till sig så många människor, bland annat kvinnor, som möjligt så att EU kan 
förbättra sin konkurrenskraft i enlighet med Lissabonmålen.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 37
Bilaga I, Tema 3, Människor, Verksamheter, Bakgrund, 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. 
Denna åtgärd genomförs både genom 
individuella stipendier som tilldelas direkt 
på gemenskapsnivå och genom 
delfinansiering av regionala, nationella eller 
internationella program. 

• 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, i synnerhet
efter mödraledighet eller föräldraledighet, 
och för (åter)integrering av forskare i en 
forskningstjänst på längre sikt i Europa, 
även i ursprungslandet, efter 
gränsöverskridande/internationell erfarenhet. 
Denna åtgärd genomförs både genom 
individuella stipendier som tilldelas direkt 
på gemenskapsnivå och genom 
delfinansiering av regionala, nationella eller 
internationella program. 
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Or. en

Motivering

Kvinnliga forskare har inte samma möjligheter att gå vidare inom forskningen som män. 
Därför bör sjunde ramprogrammet främja kvinnors möjligheter till yrkeskarriär. Det är också 
viktigt att skapa de förutsättningar som behövs för att kvinnor skall kunna återuppta sin 
verksamhet efter en period av mödraledighet eller för att kvinnor och män skall kunna börja 
arbeta efter perioder av föräldraledighet.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 38
Bilaga I, Tema 4, Kapacitet, Vetenskap i samhället, Verksamheter, punktsats 1

• Den europeiska forskningspolitiken
kommer bara att bli framgångsrik om det 
europeiska samhället och medlemsstaterna 
är övertygade om att deras betänkligheter
beaktas och att de legitima etiska gränser 
som de anser bör gälla för forskningen 
respekteras.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag ger intrycket av att huvudproblemet är att övertyga allmänheten. Det 
är emellertid också mycket viktigt att forskare tar hänsyn till samhällets oro och respekterar 
vissa gränser.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 39
Bilaga I, Tema 4, Kapacitet, Vetenskap i samhället, Verksamheter, punktsats 3a (ny)

• Kritisk reflexion kring 
forskningsverksamhet i syfte att fastställa 
normer för etiskt hållbar forskning och 
samtidigt ta hänsyn till grundläggande 
rättigheter.

Or. en
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Motivering

Det måste finnas en starkare betoning på etiska gränser inom forskningen och programmets 
samhällsaspekter.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 40
Bilaga I, Tema 4, Kapacitet, Vetenskap i samhället, Verksamheter, punktsats 4

• Genusforskning, med ett genusperspektiv 
på alla forskningsområden och kvinnors roll
i vetenskapen.

• Genusforskning, med ett genusperspektiv 
på alla forskningsområden och främjande av 
kvinnor i vetenskapen.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 20.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 41
Bilaga I, Tema 4, Kapacitet, Vetenskap i samhället, Verksamheter, punktsats 5

• Skapande av en omgivning som stimulerar 
nyfikenhet inför vetenskapen hos unga 
människor, genom att man lägger större vikt 
vid den vetenskapliga undervisningen på alla 
nivåer (inklusive skolor), samt främjande av 
de ungas intresse för och deltagande i 
vetenskaplig verksamhet.

• Skapande av en fördomsfri omgivning som 
stimulerar nyfikenhet inför vetenskapen hos 
unga människor, genom att man lägger 
större vikt vid den vetenskapliga 
undervisningen på alla nivåer (inklusive 
skolor och andra relevanta institutioner), 
samt främjande av de ungas intresse för och 
fulla deltagande i vetenskaplig verksamhet.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att skapa en ”vetenskaplig” fördomsfri omgivning så att både pojkar och flickor 
stimuleras till att delta fullt ut i vetenskaplig verksamhet samt att utöka undervisningen i 
vetenskapliga ämnen både i skolan och inom andra relevanta institutioner.



AM\593551SV.doc 17/17 PE 367.635v01-00

SV

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 42
Bilaga I, Tema 4, Kapacitet, Vetenskap i samhället, Verksamheter, punktsats 7a (ny)

• Garantera möjligheter till barnomsorg i 
enlighet med rådets överenskommelse i 
Barcelona 2002, enligt vilken 
medlemsstaterna senast 2010 skall 
tillhandahålla barnomsorg för minst
90 procent av barnen mellan tre års ålder 
och den obligatoriska skolåldern och för 
minst 33 procent av barnen under tre års 
ålder.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att det finns möjligheter till lämplig barnomsorg i tillräcklig omfattning, 
särskilt för förvärvsarbetande kvinnor med barn.


