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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten.
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.



PR\571052SV.doc 3/75 PE 360.033v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................68



PE 360.033v01-00 4/75 PR\571052SV.doc

SV



PR\571052SV.doc 5/75 PE 360.033v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska gemenskapens 
sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013)
(KOM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0119)1,

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 166.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0099/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för 
jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för transport och turism (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 3a (nytt)

(3a) För att attrahera privata 
investeringar på ett effektivare sätt och se 
till att forskning och utveckling verkligen 
bidrar till att främja Europas 
konkurrenskraft bör lämpliga åtgärder 
vidtas i ramprogrammet för att i ett tidigt 
skede av forskningsprocessen skydda 
immateriella rättigheter.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Det är viktigt att resultatet av den forskning och utveckling som finansieras och äger rum i 
EU omvandlas till inkomster inom unionen. Vi måste därför se till att forskningsresultat 
skyddas effektivt genom lämpliga rättsliga verktyg.

Ändringsförslag 2
Skäl 13

(13) Under Idéer bör verksamheten 
genomföras av ett europeiskt forskningsråd 
som bör vara mycket självständigt.

(13) Under Idéer bör verksamheten 
genomföras av ett europeiskt 
forskningsråd, en rättsligt oberoende 
struktur skall inrättas i enlighet med 
artikel 171 i fördraget, efter en kort 
övergångsperiod då kommissionen och ett 
vetenskapligt råd har ansvaret. Det 
europeiska forskningsrådet bör vara
ansvarigt inför sina finansiärer, men 
självständigt i sin verksamhet och vid 
valet av forskningsprojekt.

Motivering

Expertgruppen för Europeiska forskningsrådet, som leds av Federico Mayor, framhöll klart 
och tydligt i sin rapport att Europeiska forskningsrådet måste fungera som ett oberoende 
organ och att dess grundläggande expertis bör härröra från det internationella 
forskarsamfundet. Det är både förnuftigt och nödvändigt att utnyttja forskarsamfundets 
kapacitet till autonomi. Detta kommer att vara av avgörande betydelse för Europeiska 
forskningsrådets möjligheter att vinna förtroende och trovärdighet inför forskarsamfundet 
och samhället i stort. Europaparlamentet stöder till fullo denna rekommendation och är 
övertygat om att en sådan autonomi kan uppnås bara om både de vetenskapliga besluten och 
förvaltningen är verkligt oberoende av Europeiska kommissionen, rådet och parlamentet. 
Därför bör Europeiska forskningsrådet upprättas i enlighet med artikel 171 i EG-fördraget.

Europeiska forskningsrådet måste samtidigt vara ansvarigt inför Europeiska unionen och 
andra finansiärer, inte bara på grund av de medel som den beviljas och distribuerar, men 
också på grund av dess principer för finansiering, dess prioriteringar och åtgärder.

Ändringsförslag 3
Skäl 18a (nytt)

(18a) Det sjunde ramprogrammet bör leda 
till att ömsesidiga synergieffekter och 
komplementaritet skapas med 
programmet för konkurrenskraft och 
innovation, strukturfonder och andra 
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gemenskapsprogram.

Motivering

Detta är ett sätt att komma till rätta med Europas svagheter – ”den europeiska paradoxen”, 
man frambringar fantastisk vetenskaplig kunskap, men har inte den rätta förmågan att 
omvandla denna kunskap till innovation och kommersiella produkter. Sjunde ramprogrammet 
och programmet för konkurrenskraft och innovation måste därför integreras.

Ändringsförslag 4
Skäl 18b (nytt)

(18b) De europeiska teknikplattformarna 
och de gemensamma teknikinitiativen är 
av särskild betydelse för 
industriforskningen. Teknikplattformarna 
kan utvecklas till ett allmänt verktyg för 
att gynna Europas konkurrenskraft.

Motivering

Tekniska plattformar bör bidra till att uppnå målet från Barcelona om att privata investerare 
skall stå för två tredjedelar av de 3 procent av BNP som skall läggas på forskning. När 
teknikplattformarna väl har kommit igång skall de betraktas som potentiella skapare av 
gemensamma teknikinitiativ som omfattar vissa aspekter av deras områden.

Ändringsförslag 5
Skäl 18 c (nytt)

(18c) Det är viktigt att näringslivet deltar 
och att vetenskaplig kunskap och tekniska 
färdigheter utnyttjas kommersiellt för att 
garantera att ramprogrammet bidrar till 
Lissabonagendan och till att skapa tillväxt 
och arbetstillfällen.

Motivering

Detta är ett sätt att komma till rätta med Europas svagheter – ”den europeiska paradoxen”, 
man frambringar fantastisk vetenskaplig kunskap, men har inte den rätta förmågan att 
omvandla denna kunskap till innovation och kommersiella produkter. Sjunde ramprogrammet 
och programmet för konkurrenskraft och innovation måste därför integreras.

Ändringsförslag 6
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Skäl 20

(20) Med tanke på översynen efter halva 
tiden av användningen av nya instrument i 
sjätte ramprogrammet och 
femårsutvärderingen av ramprogrammet 
har ett nytt tillvägagångssätt utformats som 
bör göra det möjligt att lättare, effektivare 
och på ett mer flexibelt sätt uppnå de 
politiska målen för EU:s forskningspolitik. 
I detta syfte bör ett antal enklare 
”finansieringsmetoder” med större 
flexibilitet och frihet användas för stöd till 
de olika åtgärderna, var för sig eller 
tillsammans.

(20) Med tanke på översynen efter halva 
tiden av användningen av nya instrument i 
sjätte ramprogrammet och 
femårsutvärderingen av ramprogrammet 
har ett nytt tillvägagångssätt utformats som 
bör göra det möjligt att lättare, effektivare 
och på ett mer flexibelt sätt uppnå de 
politiska målen för EU:s forskningspolitik. 
I detta syfte bör ett antal enklare 
”finansieringsmetoder” med större 
flexibilitet och frihet användas för stöd till 
de olika åtgärderna, var för sig eller 
tillsammans och deltagarna bör 
garanteras större självständighet 
beträffande förvaltningen.

Motivering

Förenkling av finansieringsmetoderna behövs verkligen för att uppmuntra deltagande i 
ramprogrammet, i synnerhet för små grupper och små och medelstora företag. Detta måste 
gälla för alla faser i ett forskningsprojekt, från det att ett förslag till förvaltning av ett projekt 
lämnas in. Deltagare bör därför få välja mellan flera alternativ, i överenskommelse med 
kommissionen, när det gäller den administrativa och vetenskapliga förvaltningen av 
forskningsprojektet, förutsatt att ansvarsskyldighet garanteras.

Ändringsförslag 7
Skäl 24a (nytt) 

(24a) Ramprogrammet fyller en central 
funktion när det gäller att uppnå det 
strategiska målet från Lissabonmötet om 
att Europa skall bli världens mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomi. 
Kunskapstriangeln – utbildning, 
forskning och innovation – har erkänts 
som ett av de viktigaste redskapen för att 
uppnå detta mål.

Ändringsförslag 8
Skäl 25a (nytt)

(25a) Särskild uppmärksamhet måste 
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riktas mot unga forskare för att 
underlätta en vetenskaplig karriär under 
livets mest produktiva period. Unga 
forskare bör vara en stark drivkraft för 
vetenskapen i Europa. Konkreta åtgärder 
bör i detta avseende vidtas i alla 
verksamheter inom ramprogrammets 
följande program: ”samarbete”, ”idéer” 
och ”människor”.

Motivering

Europa måste få fram 700 000 unga forskare till 2010 för att uppnå målet om att 3 procent av 
investeringarna skall gå till forskning. Stödet till unga forskare i förslaget sträcker sig bara 
till förklaringar. Särskild uppmärksamhet och tydliga åtgärder är nödvändiga, inte bara på 
grund av den förväntade stora demografiska bristen på unga forskare med europeiskt 
ursprung, utan också för att skapa attraktiva, konkurrensmässiga villkor för unga 
vetenskapsmän från hela världen och för att öka konkurrenskraften i det europeiska 
forskningssystemet. EU-medel bör användas för att stödja de mest begåvade forskarna och 
öka antalet doktorander för att stävja kompetensflykten.

Ändringsförslag 9
Skäl 28a (nytt)

(28a) Förenklingen av förfarandena och 
bättre tillgång för deltagarna är mål som 
utgör en integrerad del av detta 
ramprogram och dess genomförande.

Ändringsförslag 10
Skäl 29a (nytt)

(29a) Funktionerna och uppgifterna för 
de nya genomförandeorganen för 
administrationen och förvaltningen av 
rörlighet som kommissionen föreslagit 
och de särskilda stödåtgärderna för små 
och medelstora företag kommer tydligt att 
definieras i reglerna för deltagande.

Motivering

Risk för behörighetskonflikt mellan berörda institutioner. Parlamentet gör en kritisk 
bedömning organens vidare utveckling.
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Ändringsförslag 11
Artikel 2, punkt 2, led i

(i) Säkerhets- och rymdforskning (i) Säkerhetsforskning

Motivering

Eftersom det inte finns så många tydliga kopplingar mellan rymd- och säkerhetsforskning 
skall de betraktas som två separata temaområden. 

Ändringsförslag 12
Artikel 2, punkt 2, led ia (nytt)

ia) Rymdforskning

Motivering

Eftersom det inte finns så många tydliga kopplingar mellan rymd- och säkerhetsforskning 
skall de betraktas som två separata temaområden.

Ändringsförslag 13
Artikel 7, punkt 1

1. Kommissionen skall, biträdd av externa 
experter, senast 2010 göra en preliminär 
utvärdering av detta ramprogram och de 
särskilda programmen med avseende på
den pågående forskningsverksamhetens 
kvalitet och framstegen med att uppnå 
målen. 

1. Kommissionen skall kontinuerligt och 
systematiskt övervaka genomförandet av 
ramprogrammet och de särskilda 
programmen och regelbundet rapportera 
om och sprida resultaten från denna 
övervakning. Kommissionen skall biträdd 
av externa experter två gånger under 
programmet, 2009 och 2011, göra en 
preliminär utvärdering av detta 
ramprogram och de särskilda programmen, 
baserad på efterhandsutvärderingen av 
det sjätte ramprogrammet. Denna 
utvärdering skall omfatta den pågående 
forskningsverksamhetens kvalitet samt 
kvaliteten på genomförandet och 
förvaltningen och framstegen med att 
uppnå målen. Slutsatserna av nya 
åtgärders och strukturers effektivitet, 
särskilt det europeiska forskningsrådets 
och de gemensamma teknikinitiativens, 
men även resultaten av förenklingen av 
förfarandena, skall presenteras för 
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Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

Motivering

Det är många nyheter i det sjunde ramprogrammet. För att se hur dessa fungerar måste de 
övervakas och revideras under sjuårsperioden. I tidigare ramprogram fanns det en 
halvtidsutvärdering under en fyraårsperiod, därför är ett krav på två utvärderingar under sju 
år rimligt. För övrigt kräver så många nya instrument som ännu inte har fått någon slutlig 
utformning (t.ex. europeiska forskningsrådet, genomförandeorganen, de gemensamma 
teknikinitiativen) utvärdering i ett tidigare skede för att korrigeringar och ändringar skall 
kunna göras.

Ändringsförslag 14
Bilaga I, stycke 1 

För att bidra till inrättandet av ett 
kunskapsbaserat samhälle skall sjunde 
ramprogrammet genomföras i linje med de 
allmänna målen i artikel 163 i fördraget 
och grundas på det europeiska området för 
forskningsverksamhet. Det skall stärka 
spetskompetensen inom vetenskaplig och 
teknisk forskning med hjälp av de fyra 
programmen samarbete, idéer, människor 
och kapacitet.

För att bidra till inrättandet av ett 
kunskapsbaserat samhälle skall sjunde 
ramprogrammet genomföras i linje med de 
allmänna målen i artikel 163 i fördraget 
och grundas på det europeiska området för 
forskningsverksamhet. Ramprogrammet 
stödjer följande två strategiska 
inriktningar:

– Utveckling av grund- och 
spetsforskning.
– Utveckling av tillämpad forskning i 
nära samarbete med ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation för att 
öka konkurrenskraften i det europeiska 
näringslivet.
Det europeiska forskningsrådet inrättas 
för att det första målet skall uppnås och 
kommer att ansvara för genomförandet av 
EU:s verksamhet inom grundforskningen.
Det andra målet skall uppnås genom att 
forskningsfasen integreras med 
demonstrationsfasen och 
kommersialiseringsfasen, som kommer att 
omfattas av ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation. Små och 
medelstora företags särskilda roll ges 
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vederbörlig hänsyn genom särskilda 
åtgärder.
De europeiska tekniska plattformarna 
fyller en viktig funktion när det gäller att 
utveckla det europeiska 
forskningsområdet och bidra till 
Lissabonstrategin. Ramprogrammet 
stärker kvaliteten på vetenskaplig och 
teknisk forskning genom följande fyra 
program: ”samarbete”, ”idéer”, 
”människor” och ”kapacitet”.

Motivering

Det krävs ett tydligt uttalande om sjunde ramprogrammets mål och åtgärder. Sjunde 
ramprogrammets syfte är att skapa ”vingar” och utvidga politikområdet, å ena sidan grund-
och spetsforskningen, å andra sidan den tillämpade forskningen, demonstrationen och en 
närmare integrering av innovationsverksamheten.

Ändringsförslag 15
Bilaga I, stycke 1a (nytt)

Med tanke på att kostnaden för de 
mänskliga resurserna varierar bör 
Europa fullt ut undersöka potentialen för 
en mer kvalitativ forskning till ett lägre 
pris. Trots att vetenskaplig excellens 
fortsätter att vara det primära 
utvärderingskriteriet för åtgärder som 
finansieras genom ramprogrammet skall 
kostnadseffektiva hänsyn beaktas då detta 
är möjligt.

Motivering

Man måste göra allt för att maximera programmets resultat. För att skapa ett europeiskt 
forskningsområde måste partners från olika länder och regioner delta i forskningsprojekt, 
både från så kallade kärnländer och från mindre utvecklade länder, inklusive från 
konvergensregioner. Detta kommer att ge skapandet av ett europeisk mervärde i projekt 
ytterligare en dimension och garantera deltagande på lika villkor och partnernas fulla 
integration.

Ändringsförslag 16
Bilaga I, avsnitt I ”Samarbete”, stycke 3, inledningen
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Följande nio teman omfattas av 
EU-åtgärder:

Följande tio teman omfattas av 
EU-åtgärder:

Motivering

Säkerhets- och rymdforskningen har delats upp i två separata temaområden.

Ändringsförslag 17
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, stycke 3, led 9

(9) Säkerhets- och rymdforskning (9) Säkerhetsforskning

(9a) Rymdforskning

Motivering

Säkerhets- och rymdforskningen har delats upp i två separata temaområden.

Ändringsförslag 18
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, stycke 5 

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

Säkerställande av en effektiv samordning 
mellan de temaområden och de 
vetenskapliga områden som omfattar flera 
teman, uppmärksammas särskilt.

Motivering

Mot bakgrund av den tvärvetenskapliga aspekten är det nödvändigt med gemensamma 
ansökningsomgångar eller särskilda åtgärder som griper över flera vetenskapliga 
temaområden.

Ändringsförslag 19
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, stycke 8a (nytt)

För att de europeiska teknikplattformarna 
skall fungera är ett aktivt engagemang 
från finansinstitutens sida av yttersta vikt 
eftersom förmågan att föra ut produkter 
på marknaden och tillgången på 
riskkapital är de viktigaste aspekterna för 
att föra samman forskning och 
innovation.
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Europeiska teknikplattformar skapar 
gynnsamma villkor för enskilda företag 
att investera i särskilda forskningsprojekt 
så att de kan förbättra sin 
konkurrenskraft och således göra stora 
framsteg i samverkan med 
produktinnovation. Dessa 
forskningsprojekt kommer att vara 
konkurrenskraftiga till sin natur och kan 
finansieras genom ramprogrammet i 
samverkan med strukturfonder, medel 
inom ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation och 
regionalfonder. 
Europeiska teknikplattformar skall 
utnyttja den stora erfarenhet som kluster 
inom Eureka har och som framgångsrikt 
har bidragit till tillväxten i de strategiska 
forskningsområdena i Europa.
Små och medelstora företag skall delta i 
tillräcklig utsträckning i de europeiska 
teknikplattformarnas beslutsprocess.
Den ”europeiska sociala och 
miljömässiga innovationsplattformen” 
samlar icke-vinstdrivande organisationer 
från det civila samhället, 
forskningsinstitut och lagstiftande 
myndigheter på europeisk nivå. 

Motivering

Europeiska teknikplattformar är nya enheter och de bör därför dra nytta av den erfarenhet 
som redan gjorts av aktörer som deltagit i liknande verksamheter och kombinera flera 
tillgängliga finansieringskällor. Små och medelstora företags deltagande och funktion skall 
garanteras för att på så sätt uppmuntra deras engagemang och underlätta deras deltagande i 
projekt.

Att skapa den ”europeiska sociala och miljömässiga innovationsplattformen” bör ses som ett 
komplement till de teknikinriktade plattformarnas verksamhet, eftersom detta viktiga 
forskningsområde inte får utelämnas.

Ändringsförslag 20
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, stycke 8 

De nio temaområdena omfattar också De tio temaområdena omfattar också sådan 
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sådan forskning som krävs för att 
underbygga utformningen, genomförandet 
och utvärderingen av EU:s politik, t.ex. på 
följande områden: hälsa, säkerhet, 
konsumentskydd, energi, miljö, 
utvecklingsbistånd, fiske, maritima frågor, 
jordbruk, djurskydd, transport, utbildning, 
sysselsättning, socialpolitik, 
sammanhållning samt rättsliga och inrikes 
frågor liksom även standardförberedande 
forskning och forskning som bedrivs 
samtidigt med standardiseringsarbete som 
kan bidra till att förbättra kvaliteten på 
standarder och genomförandet av dem.

forskning som krävs för att underbygga 
utformningen, genomförandet och 
utvärderingen av EU:s politik, t.ex. på 
följande områden: hälsa, säkerhet, 
konsumentskydd, energi, miljö, 
utvecklingsbistånd, fiske, maritima frågor, 
jordbruk, djurskydd, transport, IKT, 
utbildning, sysselsättning, socialpolitik, 
sammanhållning samt rättsliga och inrikes 
frågor liksom även standardförberedande 
forskning och forskning som bedrivs 
samtidigt med standardiseringsarbete som 
kan bidra till att förbättra kvaliteten på 
standarder och genomförandet av dem.

Motivering

Säkerhets- och rymdforskningen har delats upp i två separata temaområden.

IKT återfinns i alla andra områden och kan därför inte uteslutas från dessa politikområden.

Ändringsförslag 21
Bilaga I, Avsnitt 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. Särskild 
uppmärksamhet riktas mot att säkerställa 
små och medelstora företags deltagande i 
gränsöverskridande samarbete. Konkreta 
åtgärder, inklusive särskilda calls, 
”nationella forskarpris” och stödåtgärder 
för att underlätta små och medelstora 
företags deltagande, kommer att vidtas 
under hela programmet ”samarbete” för 
varje temaområde. För att optimera de 
tillgängliga resurserna kommer en 



PE 360.033v01-00 16/75 PR\571052SV.doc

SV

kostnadseffektivitetsanalys att införas som 
ett tilläggskriterium för att garantera att 
korrekta resurser avsätts för uppgifterna. 
Inom alla forskningsområden kommer 
jämlikhet mellan kvinnor och män att 
beaktas samt behovet av att underlätta 
unga forskares deltagande. 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. 

Motivering

Utvecklingen av det europeiska forskningsområdet och resultatet av sjunde ramprogrammet 
skall i större utsträckning främjas på nationell nivå.

Hinder för små och medelstora företag när det gäller att få delta i sjunde ramprogrammet 
finns fortfarande. Det skall finnas flera åtgärder som underlättas deras deltagande.

Ett projekts kvalitet är alltid det viktigaste kriteriet, men en kostnadseffektivitetsanalys kan 
behövas för att maximera programmets resultat. Detta kommer att ge skapandet av ett 
europeisk mervärde i projekt ytterligare en dimension och garantera deltagande på lika 
villkor och partnernas fulla integration, även de från konvergensregioner.

Unga forskare gynnas ännu inte tillräckligt i ramprogrammen. Dessa båda aspekter, dvs. 
kvinnors och unga forskares deltagande, skall vara övergripande teman och omfatta all 
verksamhet.

Ändringsförslag 22
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, stycke 10a (nytt) 

Eftersom så många olika verksamheter 
finansieras genom ramprogrammet måste 
verksamheterna verkligen integreras och 
samordnas. För att undvika 
fragmentering och överlappning och för 
att garantera integration med nationella 
och regionala åtgärder utökas ”nätverken 
för vetenskaplig excellens”. För en bättre 
integration av verksamheterna är det 
viktigt att europeiska teknikplattformar 
upprätthåller nära band med nationella 
forskningsprogram och initiativ, t.ex. med 
nationella teknikplattformar, för att skapa 
synergieffekter vid utvecklingen av ny 
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avancerad teknik.

Motivering

Sjunde ramprogrammet inför ett antal instrument såsom Europeiska forskningsrådet, 
teknikplattformar, gemensamma teknikinitiativ, stora projekt inom forskningssamverkan, 
stora nationella forskningsprogram koordinerade av nätverken för ett europeiskt 
forskningsområde, stora infrastrukturer, gemensamma forskningscentrets åtgärder och 
EURATOM-programmet och dessa kan kanske skadas av fragmentering, överlappning och 
brist på integration. Det är inte klart hur dessa separata program kommer att interagera med 
varandra. För övrigt är det fortfarande oklart hur man skall kunna garantera att 
ansträngningar görs på europeisk, nationell och regional nivå för att dessa integreras. En 
möjlighet är att stärka den roll som nätverken för vetenskaplig excellens spelar genom att 
dem fler uppgifter rörande samordning och integration.

Ändringsförslag 23
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Forskningssamverkan”, stycke 1a (nytt)

För att stödja utvecklingen av det 
europeiska forskningsområdet och 
undvika fragmentering och upprepning 
av forskningsinsatser samt för att stärka 
samordningen mellan projekt och initiativ 
som faller under programmet 
”samarbete” samt under andra särskilda 
program inom ramprogrammet och 
annan forskning som bedrivs på nationell 
och regional nivå införs det nytt 
nätverkssamarbete och nya 
integrationsuppgifter i 
spetsforskningsnätverkens 
ansvarsområde. 

Motivering

Spetsforskningsnätverken som hittills har riktats mot att inrätta virtuella institut och integrera 
kärngruppers verksamhet borde vara mer öppna och bedriva nätverkssamarbete med 
teknikplattformar, nätverk för ett europeiskt forskningsområde, gemensamma teknikinitiativ 
och andra initiativ i deras intressesfär och på så sätt bli mer av ”forskningsnätverk”. De 
skulle kunna bidra till informationsutbyte, skapande av gemensamma initiativ och en effektiv 
integration av forskning och kommersiell verksamhet.

Ändringsförslag 24
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Forskningssamverkan”, stycke 2
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Detta kommer att åstadkommas genom 
stöd till forskningssamverkan med hjälp av 
en rad olika finansieringsmetoder, t.ex. 
samarbetsprojekt, expertnätverk samt stöd-
och samordningsåtgärder (se bilaga III).

Dessa mål kommer att åstadkommas 
genom stöd till forskningssamverkan med 
hjälp av en rad olika finansieringsmetoder, 
t.ex. samarbetsprojekt, expertnätverk samt 
stöd- och samordningsåtgärder (se bilaga 
III).
Samarbetsprojekt bör omfatta forsknings-
och demonstrationsverksamhet som för 
resultat närmare marknaden och kopplar 
ihop denna åtgärd med instrument inom 
programmet för konkurrenskraft och 
innovation. 

Ändringsförslag 25
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Gemensamma teknikinitiativ”, stycke 2, 

inledningen

Möjliga gemensamma teknikinitiativ 
kartläggs på grundval av bl.a. följande 
kriterier:

Möjliga gemensamma teknikinitiativ 
kartläggs på grundval av en öppen 
utvärderingsprocess bl.a. med följande 
klara kriterier:

Motivering

Efter att teknikplattformarna blivit mer etablerade skall den öppna utvärderingsprocessen 
garantera att dessa betraktas som potentiella skapare av gemensamma teknikinitiativ som 
omfattar vissa aspekter av deras områden.

Ändringsförslag 26
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Gemensamma teknikinitiativ”, stycke 2, 

strecksats 1

– Vilket mervärde åtgärden har på 
europeisk nivå.

– Vilket mervärde åtgärden har på 
europeisk nivå skall bl.a. mätas utifrån 
dess kostnadseffektivitet.

Motivering

Man måste göra allt för att maximera programmets resultat. För att skapa ett europeiskt 
forskningsområde måste partners från olika länder och regioner delta i forskningsprojekt, 
både från så kallade kärnländer och från mindre utvecklade länder samt från 
konvergensregionerna. Detta kommer att ge skapandet av ett europeisk mervärde i projekt 
ytterligare en dimension och garantera deltagande på lika villkor och partnernas fulla 
integration.
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Ändringsförslag 27
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Gemensamma teknikinitiativ”, stycke 2, 

strecksats 1a (ny)

– Hur stark den europeiska dimensionen 
är och små och medelstora företags 
engagemang.

Motivering

Gemensamma teknikinitiativ bör faktiskt ha en europeisk dimension och genomföra teknik så 
att alla medlemsstater kan ta del av denna, samt främja och sprida ny teknik. För att detta 
skall fungera krävs en jämn fördelning (även från konvergensregionerna) och engagemang 
från små och medelstora företag eller deras organisationer.

Ändringsförslag 28
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Gemensamma teknikinitiativ”, stycke 2, 

strecksats 7a (ny)

– Hur många forskare som har gått från 
privat till offentlig verksamhet och vice 
versa och vilken kvalitet 
utbildningsprogrammen har.

Motivering

Gemensamma teknikinitiativ skall bidra till forskares rörlighet mellan den privata och 
offentliga sektorn och vice versa.

Ändringsförslag 29
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Gemensamma teknikinitiativ”, stycke 3

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

Med tanke på de gemensamma 
teknikinitiativens stora omfattning och 
speciella komplexitet görs särskilda 
ansträngningar för att se till att deras 
verksamhet präglas av insyn enligt 
principerna för excellens, kostnad, 
effektivitet och konkurrens. Särskild 
uppmärksamhet ägnas den övergripande 
samstämmigheten och samordningen 
mellan gemensamma teknikinitiativ och 
nationella program och projekt inom 
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samma områden.

Motivering

Gemensamma teknikinitiativ bör faktiskt ha en europeisk dimension och genomföra teknik så 
att alla medlemsstater kan ta del av denna, samt främja och sprida ny teknik. För att detta 
skall fungera krävs en jämn fördelning (även från konvergensregionerna) och att små och 
medelstora företag är engagerade eller deras organisationer.

Ändringsförslag 30
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete” underrubrik ”Samordning av forskningsprogram som inte 

finansieras av gemenskapen”, stycke 2, strecksats 2

– Ytterligare finansiellt stöd från EU ges
till de deltagare som upprättar en
gemensam fond för gemensamma 
ansökningsomgångar för sina respektive 
nationella och regionala program 
(”ERA-NET PLUS”).

– I ett begränsat antal fall ges ytterligare 
finansiellt stöd från EU till de deltagare 
som upprättar en resurspool för 
gemensamma ansökningsomgångar för 
sina respektive nationella och regionala 
program (”ERA-NET PLUS”).

Motivering

Ytterligare finansiellt stöd till ERA-NET PLUS skall inte vara någon form av subvention för 
nationell forskning. Stöd skall ges i vissa utvalda fall till de ERA-NET PLUS- initiativ som
verkligen har en europeisk dimension och är integrerade med annan verksamhet inom sjunde 
ramprogrammet.

Ändringsförslag 31
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete” underrubrik ”Samordning av forskningsprogram som inte 

finansieras av gemenskapen”, stycke 2, strecksats 2a (ny)

– I ett antal begränsade fall tillämpas det 
framgångsrika ERA-STAR, ett system för 
samarbete mellan europeiska regioner 
och medelstora medlemsstater, i samband 
med administrationen av program som 
Global övervakning för miljö och säkerhet 
(GMES).

Motivering

ERA-STAR är ett ERA-nätverksprojekt där europeiska regioner och små och medelstora 
medlemsstater deltar och samarbetar med varandra på ett sätt som ser lovande ut. Detta 
system passar särskilt bra vid ledningen av program såsom GMES där behoven av europeiska 
regioner skall beaktas.
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Ändringsförslag 32
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete” underrubrik ”Samordning av forskningsprogram som inte 

finansieras av gemenskapen”, stycke 3, inledningen

Gemenskapens deltagande i nationella 
forskningsprogram som genomförs 
gemensamt på grundval av artikel 169 är 
särskilt relevant för europeiskt samarbete i 
stor skala ”med variabel geometri” mellan 
medlemsstater med gemensamma behov 
och/eller intressen. Sådana artikel 
169-initiativ tas på områden som kartläggs 
i nära samarbete med medlemsstaterna, 
inbegripet eventuellt samarbete med 
mellanstatliga program, på grundval av 
följande kriterier:

Gemenskapens deltagande i nationella 
forskningsprogram som genomförs 
gemensamt på grundval av artikel 169 är 
särskilt relevant för europeiskt samarbete i 
stor skala ”med variabel geometri” mellan 
medlemsstater med gemensamma behov 
och/eller intressen. I vissa väldefinierade 
fall tas sådana artikel 169-initiativ på 
områden som kartläggs i nära samarbete 
med medlemsstaterna, inbegripet eventuellt 
samarbete med mellanstatliga program, på 
grundval av följande kriterier:

Motivering

Initiativ ”med variabel geometri” som tas av några medlemsstater är till viss utsträckning 
motsägelsefulla om man vill uppnå en europeisk dimension. Stödet kommer endast att beviljas 
i väldefinierade och motiverade fall som gagnar alla medlemsstater ekonomiskt.

Ändringsförslag 33
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Internationellt samarbete”, stycke 2a (nytt)

En övergripande strategi för 
internationellt samarbete inom 
ramprogrammet skall utarbetas där mål, 
europeiska intressen och särskilda 
samarbetsområden med varje grupp av 
länder fastställs. Strategin anger de 
områden där tredje lands deltagande skall 
vara begränsat, t.ex. i 
säkerhetsforskningen.

Motivering

Strategin garanterar samstämmighet för det omfattande området som internationellt 
samarbete utgör och förbättrar effektiviteten. Vad gäller säkerhet är begränsad tillgång till 
information nödvändig. 

Ändringsförslag 34
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Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 1 ”Hälsa”, underrubrik 
”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, respiratoriska, 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.

Motivering

Orsakerna till reumatiska sjukdomar är genetiska. Dessa sjukdomar innebär en stor börda 
för våra sociala system och vår hälsovård. 

Vikten av forskning inom reumatiska sjukdomar underströks genom antagandet av en skriftlig 
förklaring den 13 oktober 2005, nr. 389 (förfarande enligt artikel 116 i arbetsordningen).

Ändringsförslag 35
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 1 ”Hälsa”, underrubrik 

”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 

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 
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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).

läkemedelssektorn, i synnerhet för att 
maximera framgångarna inom den kliniska 
forskningen. I detta syfte främjas 
genomförandet av MICE-programmet 
(Medicines Investigation for the Children 
in Europe, dvs. studier om läkemedel för 
Europas barn). 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).

Motivering

Förordning om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) 
nr 1768/92, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004. 

Ändringsförslag 36
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 1 ”Hälsa”, underrubrik 

”Verksamheter” punktsats 1, 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, inbegripet barns 
sjukdomar och störningar.

Ändringsförslag 37
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 1 ”Hälsa”, underrubrik 

”Verksamheter” punktsats 2, strecksats 4

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

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

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

Motivering

Vikten av forskning inom reumatiska sjukdomar underströks genom antagandet av en skriftlig 
förklaring den 13 oktober 2005, nr. 389 (förfarande enligt artikel 116 i arbetsordningen).

Ändringsförslag 38
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 1 ”Hälsa”, underrubrik 

”Verksamheter” punktsats 3, strecksats 3

– Förbättrad sjukdomsprevention och 
bättre läkemedelsanvändning. Att ta fram 
åtgärder för folkhälsan och ta itu med 
allmänna faktorer som påverkar hälsan 
(t.ex. stress, kost eller miljö). Att kartlägga 
framgångsrika åtgärder inom olika 
arrangemang för hälsovård i syfte att 
förbättra ordineringen av läkemedel och få 
patienterna att använda läkemedel på ett 
bättre sätt (inbegripet aspekter som rör 
säkerhetsövervakning av läkemedel).

– Förbättrad sjukdomsprevention och 
bättre läkemedelsanvändning. 
Immunologiska, toxikologiska och 
epidemiologiska studier för att främja 
omfattande förebyggande hälsovård. 
Forskning om hur etablerade läkemedel 
skall användas på barn. Att ta fram 
åtgärder för folkhälsan och ta itu med 
allmänna faktorer som påverkar hälsan 
(t.ex. stress, kost eller miljö). Att kartlägga 
framgångsrika åtgärder inom olika 
arrangemang för hälsovård i syfte att 
förbättra ordineringen av läkemedel och få 
patienterna att använda läkemedel på ett 
bättre sätt (inbegripet aspekter som rör 
säkerhetsövervakning av läkemedel).

Motivering

Förebyggande och rådgivande hälsovård är inte bara mindre kostsamt, utan också effektivare 
och viktigare för människors välbefinnande.

Ändringsförslag 39
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 2 ”Livsmedel, jordbruk och 

bioteknik”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 1

• Hållbar produktion och förvaltning av 
biologiska resurser från land-, skogs- och 
vattenmiljöer: Att möjliggöra forskning om 

• Hållbar produktion och förvaltning av 
biologiska resurser från land-, skogs- och 
vattenmiljöer: Att möjliggöra forskning om 
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teknik på t.ex. områdena genomik, 
proteomik, och metabolomik samt 
systembiologi och konvergerande teknik 
för mikroorganismer, växter och djur, 
inbegripet utnyttjande av deras biologiska 
mångfald; bättre grödor och 
produktionssystem, inbegripet ekologiskt 
jordbruk, program för kvalitetsproduktion 
och effekter av GMO; hållbart, 
konkurrenskraftigt och multifunktionellt 
jordbruk samt skogsbruk; 
landsbygdsutveckling; djurskydd, djuravel 
och animalieproduktion; växtskydd; 
hållbart och konkurrenskraftigt fiske och 
vattenbruk; infektionssjukdomar hos djur, 
även zoonoser; bortskaffande av animaliskt 
avfall på ett säkert sätt; bevarande, 
förvaltning och utnyttjande av de levande 
akvatiska resurserna, utveckling av de 
verktyg som politiska beslutsfattare och 
andra aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling behöver (metoder för 
landskaps- och markförvaltning osv.).

teknik på t.ex. områdena genomik, 
proteomik, och metabolomik samt 
systembiologi och konvergerande teknik 
för mikroorganismer, växter och djur, 
inbegripet bevarande och hållbar 
användning av deras biologiska mångfald; 
bättre grödor och produktionssystem, 
inbegripet ekologiskt jordbruk, program för 
kvalitetsproduktion och effekter av GMO; 
hållbart, konkurrenskraftigt och 
multifunktionellt jordbruk samt skogsbruk; 
integrerad landsbygdsutveckling, inklusive 
aspekter av det civila samhällets 
deltagande i planering och 
beslutsprocesser; djurskydd, djuravel och 
animalieproduktion; alternativa
teststrategier och metoder som inte 
innefattar djur, växtskydd; hållbart och 
konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk; 
infektionssjukdomar hos djur, även 
zoonoser; bortskaffande av animaliskt 
avfall på ett säkert sätt; bevarande, 
förvaltning och utnyttjande av de levande 
akvatiska resurserna, utveckling av de 
verktyg som politiska beslutsfattare och 
andra aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling behöver (metoder för 
landskaps- och markförvaltning osv.).

Motivering

Hållbar livsmedelsproduktion och resursförvaltning är den främsta prioriteringen för denna 
verksamhet.

I enlighet med kraven i protokollet om djurskydd och djurens välfärd, i artikel 23 i 
rådets direktiv 86/609/EEG, i artikel 7.2, punkt a och b i gemenskapens sjätte 
miljöhandlingsprogram och i målen i förslaget till EU:s kemikalieförordning om att förorda 
icke-animaliska testmetoder bör utvecklingen och valideringen av alternativa teststrategier 
och framför allt icke-animaliska tester ingå i åtgärder som berör miljö och hälsa. 

Ändringsförslag 40
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 2 ”Livsmedel, jordbruk och 

bioteknik”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 2

• ”Från gaffel till gård” – livsmedel, hälsa 
och välbefinnande: aspekter av livsmedel 
och foder som rör konsumenter, samhälle 

• ”Från gaffel till gård” – livsmedel, hälsa 
och välbefinnande: aspekter av livsmedel 
och foder som rör konsumenter, samhälle 
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och industri, inbegripet beteendevetenskap 
och kognitiv vetenskap; näringslära, 
kostrelaterade sjukdomar och störningar, 
inbegripet fetma; teknik för framställning 
av innovativa livsmedel och foder 
(inbegripet förpackning); bättre kvalitet 
och högre säkerhet när det gäller livsmedel, 
drycker och foder, både i kemiskt och 
mikrobiologiskt avseende; kontinuitet i 
(och kontroll av) livsmedelskedjan; hur 
livsmedels- och foderkjedjan påverkar och 
påverkas av miljön; begreppet hela 
livsmedelskedjan (inklusive fisk och 
skaldjur); spårbarhet.

och industri, inbegripet beteendevetenskap 
och kognitiv vetenskap; näringslära, 
kostrelaterade sjukdomar och störningar, 
inbegripet fetma och allergier, 
hälsovinster genom vissa livsmedel och 
viss kosthållning, teknik för framställning 
av innovativa livsmedel och foder 
(inbegripet förpackning); bättre kvalitet 
och högre säkerhet när det gäller livsmedel, 
drycker och foder, både i kemiskt och 
biologiskt avseende; kontinuitet och 
hållbarhet i (och kontroll av) 
livsmedelskedjan; hur livsmedels- och 
foderkedjan påverkar och påverkas av 
miljön; begreppet hela livsmedelskedjan 
(inklusive fisk och skaldjur); spårbarhet.

Ändringsförslag 41
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 3 ”Informations- och 

kommunikationsteknik”, underrubrik ”Bakgrund”, stycke 1 

Informations- och 
kommunikationstekniken är avgörande för 
Europas framtid och stärker genomförandet 
av Lissabonstrategin. Hälften av 
produktivitetsvinsterna inom den 
ekonomiska verksamheten beror på 
effekterna av IKT på produkter, tjänster 
och affärsprocesser. IKT är den viktigaste 
faktorn för att hjälpa fram innovation och 
kreativitet och för att kontrollera 
förändringar i värdekedjor inom olika 
industri- och tjänstesektorer. IKT är av 
avgörande betydelse för att man skall 
kunna möta den ökade efterfrågan på 
hälso- och sjukvård samt social vård och 
modernisera tjänster på områden av 
allmänt intresse som t.ex. utbildning, 
säkerhet, energi, transport och miljö. IKT 
har också en katalysatoreffekt för 
framstegen på andra områden inom 
vetenskap och teknik eftersom den 
förändrar sättet på vilket forskare bedriver 
sin forskning, samarbetar och finner nya 
vägar.

Informations- och 
kommunikationstekniken är avgörande för 
Europas framtid och stärker genomförandet 
av Lissabonstrategin. Hälften av 
produktivitetsvinsterna inom den 
ekonomiska verksamheten beror på 
effekterna av IKT på produkter, tjänster 
och affärsprocesser. IKT är den viktigaste 
faktorn för att hjälpa fram innovation och 
kreativitet och för att kontrollera 
förändringar i värdekedjor inom olika 
industri- och tjänstesektorer. IKT skall 
främja tillgänglighet och insyn i 
förvaltningen och vid utarbetandet av 
politik. IKT är av avgörande betydelse för 
att man skall kunna möta den ökade 
efterfrågan på hälso- och sjukvård samt 
social vård och modernisera tjänster på 
områden av allmänt intresse som t.ex. 
utbildning, säkerhet, energi, transport och 
miljö. IKT har också en katalysatoreffekt 
för framstegen på andra områden inom 
vetenskap och teknik eftersom den 
förändrar sättet på vilket forskare bedriver 
sin forskning, samarbetar och finner nya 
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vägar.

Ändringsförslag 42
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 3 ”Informations- och 

kommunikationsteknik”, underrubrik ”Bakgrund”, stycke 2 a (nytt)

Den forskningsverksamhet inom IKT som 
grundas på en utvecklingsmodell med 
”öppen källkod” har visat sig användbar 
som källa till innovation och förstärkt 
samverkan. Det kan vara idé att 
undersöka huruvida denna modell för 
samarbete och innovation också kan 
fungera i andra verksamheter inom 
ramprogrammet.

Motivering

Såsom den används i mjukvara är utvecklingsmodellen med öppen källkod baserad på 
föreningssamverkan. Den är mycket utbredd, tillgänglig och resultaten kan återanvändas med 
mycket få restriktioner. Denna utvecklingsmodell uppmuntrar granskning, inbördes 
utvärdering, återanvändning, anpassning och förbättring av programvara som utvecklas och 
släpps i en öppen förening. Utvecklingen med öppen källkod är mycket användbar vid 
innovation på området för informations- och kommunikationsteknik och bidrar till både 
tekniska framsteg och större konkurrens. Både stora och små europeiska företag, universitet 
och enskilda är de första i världen att bidra till utvecklingen av öppen källkod i mjukvara.

Ändringsförslag 43
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 3 ”Informations- och 

kommunikationsteknik”, underrubrik ”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 

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, 
fotonik, robotteknik och programvara, 
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gridteknik. tjänster och gridteknik.

Motivering

Europeiska teknikplattformar om fotonik får inte utelämnas. 

Ändringsförslag 44
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 3 ”Informations- och 

kommunikationsteknik”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 3, strecksats 1, strecksats 5

– För myndigheter: effektivitet, öppenhet 
och ansvar, för en offentlig förvaltning i 
världsklass och förbindelser med 
medborgare och näringsliv, demokratistöd.

– För myndigheter och städer: effektivitet, 
öppenhet och ansvar, för en offentlig 
förvaltning i världsklass och förbindelser 
med medborgare och näringsliv, 
demokratistöd.

Motivering

Forsknings- och demonstrationsprojekt behövs för att fastställa vilken politik och vilka 
strategier som är de mest pratiska och effektiva för städer när de skall stimulera användning 
av informations- och kommunikationsteknik och underlätta för lokala bidrag till 
moderniseringen av tjänster som erbjuds europeiska medborgare och företag samt som finns i 
offentliga områden såsom utbildning och säkerhet.

Ändringsförslag 45
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 3 ”Informations- och 

kommunikationsteknik”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 3, strecksats 1, strecksats 5a 
(ny)

– För säkerhet i enlighet med de riktlinjer 
som anges i temat ”säkerhets- och 
rymdforskning”.

Motivering

Förteckningen skulle se ofullständig ut utan en hänvisning till säkerhet, även om detta tema 
omfattas av ett annat område i ramprogrammet.

Ändringsförslag 46
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 3 ”Informations- och 

kommunikationsteknik”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 3, strecksats 4

– IKT för förtroende och tillit: 
identitetshantering; autentisering och 

– IKT för förtroende och tillit: 
identitetshantering; autentisering och 
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tillståndsgivning; teknik för att öka skyddet 
av privatlivet; förvaltning av rättigheter 
och tillgångar; skydd mot digitala hot.

tillståndsgivning; teknik för att öka skyddet 
av privatlivet; förvaltning av rättigheter 
och tillgångar; skydd mot digitala hot, 
övervakning av säkerhet/skydd av 
personlig integritet.

Motivering

Personlig integritet riskerar att förbises om inte en särskild kommitté bildas för att garantera 
detta. Gemensamma forskningscentret är den EU-myndighet som ser ut att kunna ta initiativ 
till en sådan kommitté eftersom det är den myndighet som under de senaste åren har varit 
ansvarig för säkerhet/skydd av personlig integritet.

Ändringsförslag 47
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 4 ”Nanovetenskap, nanoteknik, 

material och ny produktionsteknik”, underrubrik ”Bakgrund”, stycke 3

Europeiska teknikplattformar på t.ex. 
områdena nanoelektronik, tillverkning, 
stål, kemi, transportindustri, konstruktion, 
arbetarskydd, textil, massa och papper 
bidrar till att gemensamma prioriteringar 
och mål för forskningen kan fastställas. 
Utöver dessa för industrin relevanta 
forskningsprioriteringar och integreringen 
av dem i tillämpningar inom olika sektorer 
kommer frågor av relevans för politiska 
strategier, reglering, standardisering och 
följdverkningar att tas upp, även genom att 
reagera på ett flexibelt sätt inför behov av 
nya strategier.

Europeiska teknikplattformar på t.ex. 
områdena nanoelektronik, nanomedicin, 
fotonik, tillverkning, stål, kemi, 
transportindustri, konstruktion, 
arbetarskydd, textil, massa och papper 
bidrar till att gemensamma prioriteringar 
och mål för forskningen kan fastställas. 
Utöver dessa för industrin relevanta 
forskningsprioriteringar och integreringen 
av dem i tillämpningar inom olika sektorer 
kommer frågor av relevans för politiska 
strategier, reglering, standardisering och 
följdverkningar att tas upp, även genom att 
reagera på ett flexibelt sätt inför behov av 
nya strategier.

Motivering

Europeiska teknikplattformar om fotonik och nanomedicin får inte utelämnas.

Ändringsförslag 48
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 5 ”Energi”, underrubrik ”Syfte”, 

Att omvandla dagens fossilbränslebaserade 
energisystem till ett som är mer hållbart 
och som bygger på många olika 
energikällor och energibärare, i 
kombination med bättre energieffektivitet. 

Att omvandla dagens fossilbränslebaserade 
energisystem till en ekonomi som är mer 
energieffektiv och släpper ut mindre 
koldioxid; en sådan hållbar
energiekonomi skall bygga på många olika 
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Syftet är att kunna hantera de allt större 
utmaningarna i fråga om 
försörjningstrygghet och klimatförändring 
och samtidigt öka den europeiska 
energiindustrins konkurrenskraft.

energikällor och energibärare, där 
förnybara energikällor skall 
uppmärksammas särskilt, i kombination 
med bättre energieffektivitet och 
energibevarande. Syftet är att kunna 
hantera de allt större utmaningarna i fråga 
om försörjningstrygghet och 
klimatförändring och samtidigt öka den 
hållbara europeiska energiindustrins 
konkurrenskraft.

Motivering

Verksamheter inom sjunde ramprogrammet skall stämma överens med EU:s energipolitik som 
syftar till mångfald bland de primära energikällorna, bättre energieffektivitet och minskning 
av antropogeniska koldioxidutsläpp. 

Ändringsförslag 49
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 5 ”Energi”, underrubrik 

”Bakgrund”, stycke 3

Att radikalt omvandla energisystemen 
kräver ny teknik som är förknippad med 
för höga risker och för osäkra vinster för 
att privata företag skall göra alla de 
investeringar som krävs för forskning, 
utveckling, demonstration och 
uppbyggnad. Den offentliga sektorn bör 
därför spela en nyckelroll i uppbådandet av 
privata investeringar, och europeiska 
insatser och resurser bör kombineras på ett 
sammanhängande och mer effektivt sätt så 
att man skall kunna konkurrera med 
ekonomier som gör stora och regelbundna 
investeringar i liknande teknik. Europeiska 
teknikplattformar har en viktig roll i detta 
avseende genom att på ett samordnat sätt 
uppbåda de forskningsinsatser som krävs. 
De verksamheter som skall bidra till att 
uppfylla målet beskrivs nedan. En särskild 
verksamhet avseende kunskap för 
energipolitiskt beslutsfattande ingår. Den 
kan också bidra i samband med 
uppkommande behov av nya strategier, 
t.ex. i fråga om den europeiska 
energipolitikens roll i utvecklingen av 

Att radikalt omvandla energisystemen till 
ett hållbart och intelligent energisystem
kräver ny teknik som är förknippad med 
för höga risker och för osäkra vinster för 
att privata företag skall göra alla de 
investeringar som krävs för forskning, 
utveckling, demonstration och 
uppbyggnad. Den offentliga sektorn bör 
därför spela en nyckelroll i uppbådandet av 
privata investeringar, och europeiska 
insatser och resurser bör kombineras på ett 
sammanhängande och mer effektivt sätt så 
att man skall kunna konkurrera med 
ekonomier som gör stora och regelbundna 
investeringar i liknande teknik. Europeiska 
teknikplattformar har en viktig roll i detta 
avseende genom att på ett samordnat sätt 
uppbåda de forskningsinsatser som krävs. 
De verksamheter som skall bidra till att 
uppfylla målet beskrivs nedan. En särskild 
verksamhet avseende kunskap för 
energipolitiskt beslutsfattande ingår. Den 
kan också bidra i samband med 
uppkommande behov av nya strategier, 
t.ex. i fråga om den europeiska 
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internationella åtgärder mot 
klimatförändringar, och instabilitet eller 
avbrott med avseende på energiförsörjning 
och energipris.

energipolitikens roll i utvecklingen av 
internationella åtgärder mot 
klimatförändringar, och instabilitet eller 
avbrott med avseende på energiförsörjning 
och energipris.

Motivering

Verksamheter inom sjunde ramprogrammet skall stämma överens med EU:s energipolitik som 
syftar till mångfald bland de primära energikällorna, bättre energieffektivitet och minskning 
av antropogeniska koldioxidutsläpp. Detta kallas normalt sett för ett intelligent energisystem.

Ändringsförslag 50
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 5 ”Energi”, underrubrik 

”Verksamheter”, punktsats 7

Att öka effektiviteten, säkerheten och 
tillförlitligheten hos system och nät för el 
och gas i Europa genom att t.ex. omvandla 
de befintliga elnäten till ett interaktivt 
(kunder/operatörer) servicenät och att 
undanröja hinder för storskalig utbyggnad 
och effektiv integrering av distribuerade 
och förnybara energikällor.

Att öka effektiviteten, säkerheten och 
tillförlitligheten hos system och nät för el 
och gas i Europa genom att t.ex. omvandla 
de befintliga elnäten till ett interaktivt 
(kunder/operatörer) servicenät, genom att 
utveckla alternativ för energilagring och 
att undanröja hinder för storskalig 
utbyggnad och effektiv integrering av 
distribuerade och förnybara energikällor.

Motivering

Det är viktigt att utveckla lagringsalternativ för el, särskilt för el som genereras av vindkraft. 
Vätgas och bränsleceller är t.ex. lagringsalternativ.

Ändringsförslag 51
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 6 ”Miljö (inbegripet 

klimatförändringar)”, underrubrik ”Bakgrund”, stycke 2

Forskning på EU-nivå krävs för 
genomförande av internationella åtaganden 
som t.ex. Kyotoprotokollet, 
FN-konventionen om biologisk mångfald, 
målen från världstoppmötet om hållbar 
utveckling 2002, inbegripet EU:s 
vatteninitiativ, och för bidrag till 
Mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar och initiativet för 
jordobservation. Dessutom finns 

Forskning på EU-nivå krävs för 
genomförande av internationella åtaganden
som t.ex. Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC) och dess Kyotoprotokoll, 
FN-konventionen om biologisk mångfald, 
målen från världstoppmötet om hållbar 
utveckling 2002, inbegripet EU:s 
vatteninitiativ, och för bidrag till 
Mellanstatliga panelen för 
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omfattande forskningsbehov till följd av 
befintliga och nya strategier på EU-nivå, 
genomförandet av sjätte 
miljöhandlingsprogrammet och därmed 
förknippade temastrategier, 
åtgärdsplanerna för miljöteknik och miljö 
och hälsa samt till följd av direktiv som 
t.ex. ramdirektivet om vatten. 

klimatförändringar och initiativet för 
jordobservation. Dessutom finns 
omfattande forskningsbehov till följd av 
befintliga och nya strategier på EU-nivå, 
genomförandet av sjätte 
miljöhandlingsprogrammet och därmed 
förknippade temastrategier, 
åtgärdsplanerna för miljöteknik och miljö 
och hälsa samt till följd av direktiv som 
t.ex. ramdirektivet om vatten. 

Motivering

Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar hanterar åtgärderna efter Kyoto 
och denna kan inte förbises.

Den så kallade ”Community strategy on Mercury” är också relevant för 
miljöhandlingsplanen.

Ändringsförslag 52
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 6 ”Miljö (inbegripet 

klimatförändringar)”, underrubrik ”Bakgrund”, stycke 3

EU måste stärka sin ställning på 
världsmarknaden för miljöteknik. Sådan 
teknik bidrar till att skapa en hållbar 
tillväxt, genom att tillhandahålla 
miljöeffektiva lösningar på miljöproblem 
av olika omfattning, och till att skydda vårt 
kulturarv. Miljökrav stimulerar innovation 
och kan leda till affärsmöjligheter. 
Europeiska teknikplattformar för 
vattenförsörjning och renhållning och för 
hållbar kemiindustri bekräftar behovet av 
åtgärder på EU-nivå. Forskningsagendorna 
för dessa teknikplattformar beaktas i 
verksamheterna nedan. Andra plattformar 
(t.ex. för konstruktion och för skogsbruk) 
tar delvis itu med frågor kring miljöteknik, 
och dessa beaktas också.

EU måste stärka sin ställning på 
världsmarknaden för miljöteknik. Sådan
teknik medverkar till en hållbar
konsumtion och produktion och bidrar till 
att skapa en hållbar tillväxt, genom att 
tillhandahålla miljöeffektiva lösningar på 
miljöproblem av olika omfattning, och till 
att skydda vårt kulturarv. Miljökrav 
stimulerar innovation och kan leda till 
affärsmöjligheter. Europeiska 
teknikplattformar för vattenförsörjning och 
renhållning och för hållbar kemiindustri 
bekräftar behovet av åtgärder på EU-nivå. 
Forskningsagendorna för dessa 
teknikplattformar beaktas i verksamheterna 
nedan. Andra plattformar (t.ex. för 
konstruktion och för skogsbruk) tar delvis 
itu med frågor kring miljöteknik, och dessa 
beaktas också.

Ändringsförslag 53
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 6 ”Miljö (inbegripet 
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klimatförändringar)”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 1, 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; anpassningsåtgärder och 
begränsande åtgärder; föroreningar och 
förebyggande av 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, inbegripet konsekvenserna av 
den stigande havsnivån vid värdefulla 
kustområden och kuststäder.

Motivering

I och med ändringsförslaget skulle ramprogrammet omfatta förslag rörande hanteringen av 
föroreningsproblem som grundas på fossilenergi, både vid källan och vid eventuell spridning 
i miljön, vare sig det handlar om föroreningar orsakade av människan eller av naturliga 
orsaker.

Den stigande havsnivån är tveklöst en konsekvens av de globala förändringarna och 
anpassningsåtgärder och begränsande åtgärder har redan vidtagits för att bevara städer och 
kustområden. De kombinerade effekterna av den stigande havsnivån och de begränsade 
åtgärderna måste beaktas i alla aspekter.

Ändringsförslag 54
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 6 ”Miljö (inbegripet 

klimatförändringar)”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 2, 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, laguner
och kustområden, åtgärder mot 
ökenspridning och markförstörelse; 
bevarande av landsbygden,
skogsförvaltning; hållbar förvaltning och 
planering av stadsmiljöer, historiska 
resurser och kulturarvet samt av turism, 
datahantering och informationstjänster; 
bedömning och framsyn avseende naturliga 
processer.
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Motivering

Laguner är ovanliga gränsöverskridande miljöer med stor miljömässig betydelse och de är 
mycket känsliga för globala förändringar. De fungerar ofta som buffertzoner mellan land och 
hav, sötvatten och saltvatten och de hotas av en stigande havsnivå och andra effekter av de 
globala förändringarna. I Europa i synnerhet har laguner exploaterats genom mänsklig 
aktivitet sedan århundraden tillbaka och därför finns det anledning att inkludera nuvarande 
sociala och kulturella hänsyn i deras hållbara förvaltning.

Forskning om bevarandet av landsbygden och om hållbar förvaltning av historiska resurser 
och kulturarvet samt av turismen måste få fortsätta inom sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag 55
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 6 ”Miljö (inbegripet 

klimatförändringar)”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 2, strecksats 2

– Utvecklingen av marina miljöer: Effekter 
av mänsklig aktivitet på den marina miljön 
och dess resurser; förorening och 
eutrofiering i innanhav och kustområden; 
ekosystem till havs; bedömning av trender 
avseende den biologiska mångfalden i 
marina miljöer, processer i ekosystem och 
av havsströmmarna; havsbottnens geologi.

– Utvecklingen av marina miljöer: Effekter 
av mänsklig aktivitet på den marina miljön 
och dess resurser; förorening och 
eutrofiering i innanhav, laguner och 
kustområden; ekosystem till havs; 
bedömning av trender avseende den 
biologiska mångfalden i marina miljöer, 
processer i ekosystem och av 
havsströmmarna; havsbottnens geologi.

Motivering

Laguner är ovanliga gränsöverskridande miljöer med stor miljömässig betydelse och de är 
mycket känsliga för globala förändringar. De fungerar ofta som buffertzoner mellan land och 
hav, sötvatten och saltvatten och de hotas av en stigande havsnivå och andra effekter av de 
globala förändringarna. I Europa i synnerhet har laguner exploaterats genom mänsklig 
aktivitet sedan århundraden tillbaka och därför finns det anledning att inkludera nuvarande 
sociala och kulturella hänsyn i deras hållbara förvaltning.

Ändringsförslag 56
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 7 ”Transport (inbegripen

flygteknik)”, underrubrik ”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 

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 
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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.

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. En 
stark teknisk grund för en 
konkurrenskraftig industri för 
bränsleceller och vätgas i EU för 
transporttillämpningar är särskilt viktig.
Att utveckla teknik till stöd för Galileo och 
detta systems tillämpningar är också 
avgörande för genomförandet av 
europeiska strategier.

Motivering

Tillämpning av bränsleceller i transporter bör få finansiering också från detta prioriterade 
temaområde.

Ändringsförslag 57
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 7 ”Transport (inbegripen

flygteknik)”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 2, strecksats 1

– Miljövänligare yttransporter: mindre 
miljöföroreningar och buller; utveckling av 
rena och effektiva motorer, inbegripet 
hybridteknik och användande av 
alternativa bränslen för 
transporttillämpningar; strategier för 
uttjänta fordon och fartyg.

– Miljövänligare yttransporter: mindre 
miljöföroreningar och buller; utveckling av 
rena och effektiva motorer, inbegripet 
hybridteknik och användande av 
alternativa bränslen för 
transporttillämpningar, särskilt vätgas och 
bränsleceller; strategier för uttjänta fordon 
och fartyg.

Motivering

Tillämpning av bränsleceller i transporter bör få finansiering också från detta prioriterade 
temaområde.
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Ändringsförslag 58
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 7 ”Transport (inbegripet 

flygteknik)”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 2, 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, 
kommunikationsinfrastruktur, integrering 
av stadsplanering och stadstransporter.

– Hållbar rörlighet i städer: innovativa 
organisationsscheman, inbegripet rena och 
säkra fordon och rena transportmedel, även 
baserade på vätgas och bränsleceller, 
förbättrade och innovativa lösningar i 
transportfordon och infrastruktur genom 
att dessa görs tillgängliga för 
funktionshindrade, nya typer av 
kollektivtrafik och rationalisering av 
privata transporter, 
kommunikationsinfrastruktur, integrering 
av stadsplanering och stadstransporter.

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.

Tillämpning av bränsleceller i transporter bör få finansiering också från detta prioriterade 
temaområde

Ändringsförslag 59
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 7 ”Transport (inbegripet 

flygteknik)”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 3

• Stöd till det europeiska globala 
satellitnavigeringssystemet (Galileo): 
tjänster för exakt navigering och 
tidmätning för användning inom olika 
sektorer; effektiv användning av 
satellitnavigering och stöd till 
utformningen av andra generationens 
teknik.

• Stöd till det europeiska globala 
satellitnavigeringssystemet (Galileo): 
tjänster för exakt navigering och 
tidmätning för användning inom olika 
sektorer; effektiv användning av 
satellitnavigering och stöd till 
utformningen av andra generationens 
teknik. Ökad konvergens mellan Galileo 
och alla andra befintliga transportsystem.
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Motivering

Det är viktigt att understryka vikten av att Galileo anpassas till nuvarande trend mot ett 
”kvadruppel-koncept” där röst, data, video, mobilkommunikation ingår så att den allmänna 
principen om utbreddhet kan förbättras och omfatta transport- och kommunikationssystem.

Ändringsförslag 60
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 8 ”Samhällsvetenskap och 

humaniora”, underrubrik ”Bakgrund”, stycke 3

De verksamheter som kan stödjas beskrivs 
nedan. De förväntas bidra avsevärt till att 
förbättra utformningen, genomförandet, 
effekterna och utvärderingen av strategier 
på ett stort antal områden, t.ex. ekonomi, 
det sociala området, utbildning, företag, 
internationell handel, konsumenter, yttre 
förbindelser, rättsliga och inrikes frågor 
samt strategier för officiell statistik. 
Dessutom finns möjligheter att inrikta sig 
på nya socioekonomiska utmaningar och 
att forska om nya eller oförutsedda behov 
av strategier.

De verksamheter som kan stödjas beskrivs 
nedan. De förväntas bidra avsevärt till att 
förbättra utformningen, genomförandet, 
effekterna och utvärderingen av strategier 
på ett stort antal områden, t.ex. ekonomi, 
det sociala området, utbildning, kulturarv, 
företag, internationell handel, 
konsumenter, yttre förbindelser, rättsliga 
och inrikes frågor samt strategier för 
officiell statistik. Icke vinstdrivande civila 
samhällsorganisationer kommer att 
engageras i verksamhet för forskning och 
teknisk utveckling. Dessutom finns 
möjligheter att inrikta sig på nya 
socioekonomiska utmaningar och att forska 
om nya eller oförutsedda behov av 
strategier.

Motivering

Man bör fortsätta forskningen om kulturarvet inom sjunde ramprogrammet. 

Kulturarvet bör sammankopplas med utbildning och sociala frågor. Civila 
samhällsorganisationers engagemang i verksamhet för forskning och teknisk utveckling 
kommer att öka allmänhetens medvetenhet om vetenskapliga frågor och forskningsfrågor och 
underlätta uppnåendet av målen under programmet ”Kapacitet” i sjunde ramprogrammet. I 
detta sammanhang bör horisontellt samarbete ske med samhället så att idén bakom 
”Vetenskapen i samhället” kan förverkligas.

Ändringsförslag 61
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 8 ”Samhällsvetenskap och 

humaniora”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 1

• Tillväxt, sysselsättning och 
konkurrenskraft i ett kunskapssamhälle: 
utveckla och integrera forskning om frågor 

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

som rör tillväxt, sysselsättning och 
konkurrenskraft, från innovation, 
utbildning (inbegripet livslångt lärande) 
och betydelsen av vetenskaplig eller annan 
kunskap, till nationella institutionella 
sammanhang; den centrala roll som 
kunskap och immateriella produkter 
spelar för skapandet av ekonomisk, social 
och kulturell välfärd samt för det sociala 
och miljömässiga välbefinnandet. 

Motivering

Man bör betona kunskapens betydelse för uppnåendet av Lissabonmålen när det gäller att 
skapa en kunskapsbaserad ekonomi och sålunda säkra konkurrenskraften och tillväxten i 
Europa. Detta kommer också att främja den miljömässiga, sociala och kulturella välfärden. 

Vad gäller forskning och utveckling, samhällsvetenskap och humaniora kan kunskap och 
immateriella produkter främja forskning och utveckling, särskilt genom att stärka unga 
forskares intresse för vetenskap och öka medvetenheten om de största utmaningarna inom den 
europeiska forskningen.

Ändringsförslag 62
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 8 ”Samhällsvetenskap och 

humaniora”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 3

• Viktigare tendenser i samhället och 
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. 

• Viktigare tendenser i samhället och 
följderna av dem: t.ex. demografiska 
förändringar inbegripet åldrande och 
migration; livsstilar, arbete, familjer, 
jämställdhetsfrågor, hälsa och livskvalitet; 
funktionshindrades situation och 
livskvalitet; stadsområden som komplexa 
ekosystem; städernas konkurrenskraft; 
offentliga och privata aktörer i 
utvecklingen av planering av städer och 
stadsområden; växande ojämlikhet; 
kriminalitet; näringslivets roll i samhället, 
befolkningstäthet, kulturell samverkan och 
frågor kring skyddet av de grundläggande 
rättigheterna och kampen mot rasism och 
intolerans. 

Motivering

Vad gäller initiativ för förbättring av livskvalitet är det mycket viktigt att man ställer medel 
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till förfogande för en omfattande och ingående utredning av situationen för funktionshindrade 
personer som bor 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 på områdena 
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.  

Ändringsförslag 63
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 8 ”Samhällsvetenskap och 

humaniora”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 5

• Medborgaren i Europeiska unionen: 
frågor i samband med EU:s framtida 
utveckling om hur en känsla av att 
behärska demokratin och vara aktivt 
deltagande skall kunna skapas bland 
människorna i Europa; effektiva och 
demokratiska styrelseformer, inbegripet 
ekonomiska styrelseformer; utveckla en 
gemensam förståelse och respekt för 
Europas mångfald och gemensamhet med 
avseende på kultur, institutioner, historia, 
språk och värderingar. 

• Medborgaren i Europeiska unionen: 
frågor i samband med EU:s framtida 
utveckling om hur en känsla av att 
behärska demokratin och vara aktivt 
deltagande skall kunna skapas bland 
människorna i Europa; kontinuerlig 
uppbyggnad av det civila samhället i ett 
utvidgat Europa; effektiva och 
demokratiska styrelseformer, inbegripet 
ekonomiska styrelseformer; utveckla en 
gemensam förståelse och respekt för 
Europas mångfald och gemensamhet med 
avseende på kultur, institutioner, historia, 
språk och värderingar. 

Motivering
Man bör fortsätta forskningen om uppbyggandet av det civila samhället inom sjunde 
ramprogrammet.

Ändringsförslag 64
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 8 ”Samhällsvetenskap och 

humaniora”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 7a (ny)

• Utvidgningen av Europeiska unionen: 
forskning som syftar till att tackla 
problemen i samband med EU:s 
utvidgning, inklusive ekonomisk 
omvandling, utlokalisering av företag, 
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demografiska förändringar, migration, 
demokratisk utveckling, utveckling av 
självstyre och kulturarv.

Motivering

Det pågår många omfattande förändringsprocesser som vi ännu inte har tillräcklig kunskap 
om. 

Man bör fortsätta forskningen om EU:s utvidgning inom sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag 65
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 9 ”Säkerhets- och 

rymdforskning” rubrik och underrubrik ”Syfte”, stycke 2

9. Säkerhets- och rymdforskning 9. Säkerhet
Syfte Syfte
Att utveckla den teknik och kunskap som 
krävs för utvecklingen av den förmåga som 
behövs för att skydda medborgarna mot hot 
som t.ex. terrorism och brottslighet, och 
samtidigt respektera de grundläggande 
mänskliga rättigheterna. Att säkerställa att 
den teknik som finns används optimalt och 
samordnat på ett sätt som gynnar 
säkerheten i Europa samt att stimulera 
samarbetet mellan tillhandahållare och 
användare av säkerhetslösningar.

Att utveckla den teknik och kunskap som 
krävs för utvecklingen av den förmåga som 
behövs för att skydda medborgarna mot hot 
som t.ex. terrorism och brottslighet, och 
samtidigt respektera de grundläggande 
mänskliga rättigheterna. Att säkerställa att 
den teknik som finns används optimalt och 
samordnat på ett sätt som gynnar 
säkerheten i Europa samt att stimulera 
samarbetet mellan tillhandahållare och 
användare av säkerhetslösningar.

Stödja ett europeiskt rymdprogram med 
inriktning på tillämpningar som t.ex. 
GMES, till nytta för medborgarna och för 
den europeiska rymdindustrins 
konkurrenskraft. Detta skall bidra till 
utvecklingen av en europeisk rymdpolitik 
som kompletterar de insatser som görs av 
medlemsstaterna och av andra 
nyckelaktörer, inbegripet Europeiska 
rymdorganisationen. 

(Den strukna texten kommer att utgöra texten i den nya punkt 10 ”Rymdteknik”)

Motivering

Den strukna texten kommer att utgöra texten i den nya punkt 10 ”Rymdteknik”. 
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Ändringsförslag 66
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 9.1 ”Säkerhet”, rubriken

9.1 Säkerhet utgår

Ändringsförslag 67
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 9.2. ”Rymdteknik”

9.2 Rymdteknik 10. Rymdteknik

Syfte
Stödja ett europeiskt rymdprogram med 
inriktning på tillämpningar som t.ex. 
GMES, till nytta för medborgarna och för 
den europeiska rymdindustrins 
konkurrenskraft. Detta skall bidra till 
utvecklingen av en europeisk rymdpolitik 
som kompletterar de insatser som görs av 
medlemsstaterna och av andra 
nyckelaktörer, inbegripet Europeiska 
rymdorganisationen.

(Texten i den nya punkt 10 ”Rymdteknik” motsvarar den strukna texten i punkt 9.)

Motivering

Texten i den nya punkt 10 ”Rymdteknik” motsvarar den strukna texten i punkt 9.

Ändringsförslag 68
Bilaga I, Avsnitt I ”Samarbete”, underrubrik ”Teman”, punkt 9.2. ”Rymdteknik”, underrubrik 

”Verksamheter”, punktsats 1, strecksats 3a (ny)

– Utveckling av rymdbaserade system för 
riskförebyggande arbete och 
riskhantering och för alla typer av 
nödsituationer samt förbättring av 
konvergensen med icke rymdbaserade 
system.

Motivering

Detta ändringsförslag stöder ändringsförslaget ovan om Galileosystemets konvergens och 
betonar att det är viktigt att man inriktar sig på risker och civilskydd i utformningen av 
rymdbaserade tjänster.
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Ändringsförslag 69
Bilaga I, Avsnitt II ”Idéer”, underrubrik ”Bakgrund”, stycke 3

En europatäckande konkurrenskraftig 
finansieringsmekanism för spetsforskning 
som verkställs av enskilda forskarlag är ett 
nyckelinslag i det europeiska området för 
forskningsverksamhet och kompletterar 
annan verksamhet på EU-nivå och 
nationell nivå. Den kan bidra till att göra 
Europa mer dynamiskt och attraktivt för de 
mest framstående forskarna från både 
Europa och tredjeländer samt för 
industriinvesteringar.

En europatäckande konkurrenskraftig 
finansieringsstruktur för spetsforskning 
som verkställs av enskilda forskarlag är ett 
nyckelinslag i det europeiska området för 
forskningsverksamhet och kompletterar 
annan verksamhet på EU-nivå och 
nationell nivå. Den kan bidra till att göra 
Europa mer dynamiskt och attraktivt för de 
mest framstående forskarna från både 
Europa och tredjeländer samt för 
industriinvesteringar.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att undvika eventuella missförstånd när det gäller Europeiska 
forskningsrådets skyldighet att fungera som ett oberoende organ, varför det är bättre att 
hänvisa till det som en ”struktur” som bör vara rättsligt oberoende och upprättad i enlighet 
med artikel 171 i EG-fördraget.

Ändringsförslag 70
Bilaga I, Avsnitt II ”Idéer”, underrubrik ”Bakgrund”, stycke 3a (nytt)

Europeiska forskningsrådets medverkan i 
forskningssamarbete samt samverkan 
med ERA-NET och nationella program 
skall klargöras i reglerna för deltagande 
för att man skall kunna eliminera 
dubbelfinansiering av forskning på 
EU-nivå och nationell nivå.

Ändringsförslag 71
Bilaga I, Avsnitt II ”Idéer”, underrubrik ”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, en rättsligt oberoende 
struktur upprättad i enlighet med artikel 
171 i fördraget. Det skall bestå av ett 
vetenskapligt råd och en styrelse. 
Förvaltningen av Europeiska 
forskningsrådet skall skötas av personal 
som antingen har anställts särskilt för 
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detta ändamål eller flyttats från EU:s 
institutioner och kommer endast att täcka 
de faktiska administrativa behoven. 

Motivering

Expertgruppen för Europeiska forskningsrådet, som leds av Federico Mayor, framhöll klart 
och tydligt i sin rapport att Europeiska forskningsrådet måste fungera som ett oberoende 
organ och att dess grundläggande expertis bör härröra från det internationella 
forskarsamfundet. Det är både förnuftigt och nödvändigt att utnyttja forskarsamfundets 
kapacitet till autonomi. Detta kommer att vara av avgörande betydelse för Europeiska 
forskningsrådets möjligheter att vinna förtroende och trovärdighet inför forskarsamfundet 
och samhället i stort. Europaparlamentet stöder till fullo denna rekommendation och är 
övertygat om att en sådan autonomi kan uppnås bara om både de vetenskapliga besluten och 
förvaltningen är verkligt oberoende av Europeiska kommissionen, rådet och parlamentet. 
Därför bör Europeiska forskningsrådet upprättas i enlighet med artikel 171 i EG-fördraget.

Europeiska forskningsrådet kommer att ledas av en styrelse och ett vetenskapligt råd som 
består av vetenskapsmän på hög nivå. Ett världsomfattande nätverk av expertgranskare bör 
inrättas för utvärdering av förslag.

Ändringsförslag 72
Bilaga I, Avsnitt II ”Idéer”, underrubrik ”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 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. 

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 skall väljas av 
vetenskapssamfundet med tillämpning av 
allmänna kriterier som fastställts av den 
europeiska lagstiftaren enligt 
medbeslutandeförfarandet och skall 
formellt tillsättas av styrelsen. 
Medlemmarna av det vetenskapliga rådet 
skall inneha posten under en begränsad 
tidsperiod på fem år som kan förnyas en 
gång för högst fem år i ett roterande 
system som skall garantera kontinuiteten i 
det vetenskapliga rådets arbete. Det 
vetenskapliga rådet skall bl.a. till fullo 
ansvara för 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 
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det årliga arbetsprogrammet, inrättandet av 
förfarandet för Peer Review liksom 
övervakning och kvalitetskontroll avseende 
programmets genomförande ur ett 
vetenskapligt perspektiv. 

Motivering

Det vetenskapliga rådet kommer att bestå av vetenskapsmän på hög nivå som valts ut av 
vetenskapssamfundet på oberoende grund. De kommer att leda rådets verksamhet under en 
begränsad tidsperiod på fem år som kan förnyas en gång för högst fem år. Under 
urvalsförfarandet skall man följa de allmänna regler som Europeiska rådet och parlamentet 
fastställer på förslag av kommissionen i enlighet med medbeslutandeförfarandet. Eftersom 
styrelsen kommer att bära det rättsliga ansvaret för alla åtgärder som vidtas av Europeiska 
forskningsrådet kommer den också att formellt tillsätta medlemmarna av det vetenskapliga 
rådet.

För att man skall kunna garantera kontinuiteten i det vetenskapliga rådets arbete, något som 
skulle vara omöjligt om alla medlemmar avgick samtidigt, kommer ett roterande system att 
tillämpas för förnyandet av rådets medlemmar.

Ändringsförslag 73
Bilaga I, Avsnitt II ”Idéer”, underrubrik ”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.

Styrelsen skall bära det rättsliga ansvaret 
för alla åtgärder som vidtas av Europeiska 
forskningsrådet. Den skall ansvara för 
alla administrativa och finansiella
aspekter rörande genomförandet av 
programmet, i enlighet med det årliga 
arbetsprogrammet. Den skall framför allt 
ansvara för genomförandet av förfarandet 
för peer review och urvalsförfarandet i 
enlighet med de principer som fastställts av 
det vetenskapliga rådet, liksom för 
säkerställandet av den finansiella och 
vetenskapliga förvaltningen av anslagen.

Motivering

Utöver av det vetenskapliga rådet, som kommer att vara fullt ansvarigt för alla vetenskapliga 
beslut, kommer Europeiska forskningsrådet att ledas av en styrelse som kommer att bära det 
rättsliga ansvaret för alla åtgärder som vidtas av Europeiska forskningsrådet, samt 
organisera och ansvara för alla administrativa och finansiella aspekter rörande 
genomförandet av programmet.
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Ändringsförslag 74
Bilaga I, Avsnitt II ”Idéer”, underrubrik ”Verksamheter”, stycke 5 

Genomförandet och förvaltningen av 
verksamheten skall ses över och utvärderas 
regelbundet vid lämpliga tillfällen i syfte 
att bedöma resultaten och ändra och 
förbättra förfarandena utifrån 
erfarenheterna.

Genomförandet och förvaltningen av 
Europeiska forskningsrådets verksamhet 
skall regelbundet ses över och utvärderas 
av ett förtroenderåd vid lämpliga tillfällen 
i syfte att bedöma resultaten och ändra och 
förbättra förfarandena utifrån 
erfarenheterna.

Motivering

Europeiska forskningsrådets verksamhet, särskilt i fråga om finansieringsförfaranden, 
kommer regelbundet att övervakas av ett förtroenderåd med representanter från parlamentet, 
rådet och kommissionen. Denna periodiska översyn kommer avsevärt att främja Europeiska 
forskningsrådets möjligheter att vinna förtroende och trovärdighet inför forskarsamfundet 
och det civila samhället.

Ändringsförslag 75
Bilaga I, Avsnitt II ”Idéer”, underrubrik ”Verksamheter”, stycke 6 

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

Under en övergångsperiod på högst två år 
skall Europeiska kommissionen anta 
styrelsens roll och garantera det 
vetenskapliga rådets fulla självständighet. 
Samtidigt skall Europeiska kommissionen 
vidta alla nödvändiga åtgärder, genom ett 
medbeslutandeförfarande, för att inrätta
Europeiska forskningsrådet som en 
rättsligt oberoende struktur som grundar 
sig på artikel 171 i fördraget. Denna 
organisation skall fastställa sina slutliga 
förfaranden med stöd av sin egen 
behörighet och den skall inleda sin 
verksamhet senast den 1 januari 2009.

Motivering

För att Europeiska forskningsrådet skall kunna inleda sin verksamhet så snabbt som möjligt 
kommer Europeiska kommissionen under en kort övergångsperiod att fungera som styrelse. 
Denna period bör inte sträcka sig över mer än två år och under denna tid bör kommissionen 
lägga fram ett förslag till parlamentet och rådet om ett verkligt inrättande av Europeiska 
forskningsrådet som en oberoende struktur som grundar sig på artikel 171 i fördraget. Denna 
struktur kommer som sagt att ledas av en styrelse och ett vetenskapligt råd och den kommer 
att inleda sin verksamhet senast den 1 januari 2009. När Europeiska forskningsrådet väl har 
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inrättats måste det arbeta i enlighet med sina egna beslut, vilket innebär att det kommer att 
fastställa sina slutliga förfaranden med stöd av sin egen behörighet.

Ändringsförslag 76
Bilaga I, Avsnitt III ”Människor”, underrubrik ”Bakgrund”, stycke 1a (nytt)

Särskilda åtgärder för att uppmuntra 
unga forskare och erbjuda stöd i början 
av den vetenskapliga karriären samt 
åtgärder för att minska kompetensflykten, 
till exempel bidrag för återintegrering, 
skall införas.

Motivering

Det krävs särskilda och tydliga åtgärder, inte bara med tanke på det förväntade dramatiska 
demografiska underskottet på forskare av europeiskt ursprung utan också för att man skall 
kunna skapa attraktiva, konkurrenskraftiga villkor för unga vetenskapsmän från hela världen.

Ändringsförslag 77
Bilaga I, Avsnitt III ”Människor”, underrubrik ”Bakgrund”, stycke 2

Rörlighet, både över nationsgränser och 
mellan sektorer, samt stimulans av 
industriellt deltagande och öppnande av 
forskningskarriärer och akademiska poster 
på europeisk nivå är viktiga komponenter 
för det europeiska området för 
forskningsverksamhet, och nödvändiga för 
att den europeiska forskningskapaciteten 
och de europeiska forskningsresultaten 
skall kunna stärkas. 

Rörlighet, både över nationsgränser och 
mellan sektorer, samt stimulans av 
industriellt deltagande och öppnande av 
forskningskarriärer och akademiska poster 
på europeisk nivå är viktiga komponenter 
för det europeiska området för 
forskningsverksamhet, och nödvändiga för 
att den europeiska forskningskapaciteten 
och de europeiska forskningsresultaten 
skall kunna stärkas. Programmet 
”Människor” kommer att samordnas nära 
med utbildningsprogrammen samt med 
andra delar av ramprogrammet.

Motivering

Forskarutbildning ges en framträdande roll i ”expertnätverk”, programmet ”Människor” och 
vissa utbildningsprogram. Samordning och gemensamma åtgärder kommer att främja ett 
effektivt utnyttjande av forskarnas rörlighet. En synlig koppling till utbildningsprogrammen
måste upprättas i syfte säkra en kontinuerlig utveckling av unga människors vetenskapliga 
karriär.
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Ändringsförslag 78
Bilaga I, Avsnitt III ”Människor”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 1, stycke 2

Genomförandet skall ske genom Marie 
Curie-nätverk där huvudsyftet är att 
forskarnas grundutbildning och 
karriärutveckling skall stärkas på europeisk 
nivå och inte splittras upp. Medlemmarna i 
gränsöverskridande nätverk skall utnyttja 
sina kompletterande kunskaper med hjälp 
av integrerade utbildningsprogram. Stödet 
omfattar rekrytering av forskare i början av 
sin yrkesbana, organisering av utbildning 
som även är öppen för forskare utanför 
nätverket och högre ämbeten och/eller 
positioner inom industrin för 
kunskapsöverföring och övervakning. 

Genomförandet skall ske genom Marie 
Curie-nätverk där huvudsyftet är att 
forskarnas grundutbildning och 
karriärutveckling skall stärkas på europeisk 
nivå och inte splittras upp. Nätverk för 
partnersamverkan som förutsätter en 
närmare integrering av ett fåtal partner 
skall upprättas i enlighet med 
Erasmussystemet. Medlemmarna i 
gränsöverskridande nätverk skall utnyttja 
sina kompletterande kunskaper med hjälp 
av integrerade utbildningsprogram. Stödet 
omfattar rekrytering av forskare i början av 
sin yrkesbana, organisering av utbildning 
som även är öppen för forskare utanför 
nätverket och högre ämbeten och/eller 
positioner inom industrin för 
kunskapsöverföring och övervakning. 
Unga forskare skall beviljas bidrag för 
återintegrering efter deras 
grundutbildning. Dessutom skall det 
upprättas en permanent mekanism för 
horisontell samordning mellan 
programmet ”Människor” i sjunde 
ramprogrammet och programmet 
”Erasmus” för högre utbildning.

Motivering

Genom nätverk för partnersamverkan kan man främja unga forskares rörlighet mellan ett 
fåtal center som är specialiserade på samma område och stärka förbindelserna mellan 
personalen i dessa center. Nätverken kommer att ge unga forskare möjlighet att få utbildning 
utomlands via en moderinstitution.

För att sjunde ramprogrammet skall anpassas bättre till unga forskare krävs det att man 
tillämpar samma system för återintegrering på alla forskare.

Det är viktigt att man fullständigt genomför integreringen av utbildning och forskning som en 
del av kunskapstriangeln. Till exempel med tanke på att områdena för högre utbildning och 
forskning kan överlappa varandra (genom att doktorandstudier kan utgöra en del av det ena 
eller det andra området) kommer det att vara nödvändigt att nära samordna eventuella 
åtgärder med utbildningsprogrammen.

Ändringsförslag 79
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Bilaga I, Avsnitt III ”Människor”, underrubrik ”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. 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 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 de bästa doktoranderna, vilka skulle 
kunna delta i väletablerade 
forskningsteam för att arbeta på sina 
doktorsavhandlingar, 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 internationella program. 
Samtidigt skall en pilotfas för 
delfinansiering av nationella och 
regionala rörlighetsprogram inledas.

Motivering

Möjligheterna till grundutbildning bör vara begränsade enbart till institutioner som 
samarbetar under Marie Curie-nätverk. Genom individuella stipendier skulle man kunna 
stödja de mest begåvade unga forskarna.

Det finns en risk för olika behandling om inte alla länder/regioner har rörlighetsprogram. 
Eventuella administrativa, formella och rättsliga hinder kan förekomma.

Ändringsförslag 80
Bilaga I, Avsnitt ”Människor”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 3

• Partnerskap och förbindelser mellan 
industrin och den akademiska världen: 
Stöd till program för samarbete på längre 
sikt mellan organisationer från den 
akademiska världen och industrin, i 
synnerhet små och medelstora företag. 
Syftet är att öka spridningen av kunskap 

• Partnerskap och förbindelser mellan 
industrin och den akademiska världen: 
Stöd till program för samarbete på längre 
sikt mellan organisationer från den 
akademiska världen och industrin, i
synnerhet små och medelstora företag. 
Syftet är att öka spridningen av kunskap 
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med hjälp av gemensamma partnerskap för 
forskning som grundas på rekrytering av 
erfarna forskare till partnerskapet, utbyte 
av personal mellan båda sektorerna och på 
organisering av arrangemang. 

med hjälp av gemensamma partnerskap för 
forskning som grundas på rekrytering av 
erfarna forskare och unga forskare till 
partnerskapet, utbyte av personal mellan 
båda sektorerna och på organisering av 
arrangemang. 

Motivering

Även unga forskare bör erbjudas möjlighet att arbeta inom industrin.

Ändringsförslag 81
Bilaga I, Avsnitt III ”Människor”, underrubrik ”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. Incitament 
skall ges till offentliga institutioner som 
främjar sina forskares rörlighet, kvalitet 
och yrkesprofil. Dessutom kommer priser 
att instiftas för att höja allmänhetens 
medvetenhet om Marie Curie-åtgärderna 
och målen för dessa.

Motivering

Offentliga institutioner som främjar rörlighet för sina forskare förtjänar att uppmuntras att 
ytterligare utveckla denna typ av åtgärder, även med hjälp av finansiella incitament.

Ändringsförslag 82
Bilaga I, Avsnitt III ”Människor”, underrubrik ”Verksamheter”, stycke 1 (nytt)

I syfte att främja rörlighet mellan 
regioner (även inom ett och samma land) 
skall den verksamhet som sker inom 
ramen för strukturfonderna och andra 
fonder samordnas med verksamheten 
inom ramen för ramprogrammet.

Motivering

Rörlighet mellan regioner är en viktig del av rörligheten inom ett land och mellan olika 
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länder, men få finansieringssystem möjliggör sådan rörlighet.

Ändringsförslag 83
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, stycke 1, strecksats 6

– Övergripande åtgärder skall vidtas för att 
stödja det internationella samarbetet.

– Övergripande åtgärder skall vidtas för att 
stödja det gränsöverskridande och 
internationella samarbetet.

Motivering

Samma princip som gäller för det internationella samarbetet måste tillämpas på det 
gränsöverskridande och interregionala samarbetet.

Ändringsförslag 84
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, stycke 2, strecksats 3

– Samordning av forskningspolitik, även 
gränsöverskridande samarbetsinitiativ på 
nationell eller regional nivå i frågor av 
allmänt intresse.

– Samordning av forskningspolitik, även 
gränsöverskridande samarbetsinitiativ på 
nationell eller regional nivå i frågor av 
allmänt intresse. Särskild vikt kommer att 
läggas vid en samverkansmetod vid 
utvecklingen av forskningspotential i 
kombination med innovationsdrivna 
strukturfondsprogram och andra 
program.

Motivering

Forsknings- och innovationsaspekterna inom strukturfonderna, sjunde ramprogrammet och 
programmet för konkurrenskraft och innovation måste komplettera varandra.

Ändringsförslag 85
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Forskningsinfrastruktur”, underrubrik 

”Bakgrund”, stycke 2

Utarbetandet av ett europeiskt 
förhållningssätt gentemot 
forskningsinfrastruktur, bland annat datorer 
och elektronisk kommunikation, och 
verksamhet på unionsnivå kan ha stor 
betydelse för tillväxten av europeisk 
forskning och användandet av den. 

Utarbetandet av ett europeiskt 
förhållningssätt gentemot 
forskningsinfrastruktur, bland annat datorer 
och elektronisk kommunikation, och 
verksamhet på unionsnivå kan ha stor 
betydelse för tillväxten av europeisk 
forskning och användandet av den samt 
bidra till utvecklingen av det europeiska 
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området för forskningsverksamhet. 

Motivering

Forskningsinfrastrukturer spelar en avgörande roll inte bara för själva forskningen utan 
också för innovation på det högteknologiska området.

Ändringsförslag 86
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Forskningsinfrastruktur”, underrubrik 

”Bakgrund”, stycke 3

EU både kan och bör agera katalysator och 
hävstång genom att se till att tillträde till 
och användning av infrastrukturer i de 
olika medlemsstaterna garanteras. Detta 
kan ske genom att utvecklingen av 
infrastrukturerna stimuleras på ett 
samordnat sätt och att man banar väg för 
ny forskningsinfrastruktur av europeiskt 
intresse på medellång och lång sikt. 

EU både kan och bör agera katalysator och 
hävstång genom att se till att tillträde till 
och användning av infrastrukturer i de 
olika medlemsstaterna garanteras. Detta 
kan ske genom att utvecklingen av 
infrastrukturerna stimuleras på ett 
samordnat sätt och att man banar väg för 
ny forskningsinfrastruktur av europeiskt 
intresse på medellång och lång sikt. I detta 
hänseende spelar Europeiska strategiska 
forumet för forskningsinfrastruktur 
(ESFRI) en viktig rådgivande roll när det 
gäller att fastställa behov och lägga fram 
förslag om en inledande plan för 
uppbyggnad av europeisk 
forskningsinfrastruktur. Den slutliga 
beslutsrätten ligger hos medlemsstaterna.

Motivering

Man bör förtydliga ESFRI:s roll och ange vilken den beslutsfattande enheten är. Det krävs 
större öppenhet och tydliga kriterier för utformning av färdplanen för infrastruktur.

Ändringsförslag 87
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Forskningsinfrastruktur”, underrubrik 

”Bakgrund”, stycke 3a (nytt)

Konvergensregionernas 
forskningspotential får inte försummas då 
beslut fattas om ny infrastruktur eftersom 
de kan erbjuda ekonomiskt förmånliga 
driftsvillkor. Utvecklingen av 
infrastrukturer skall samordnas nära med 
strukturfonderna och andra finansiella 
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instrument som finns tillgängliga på 
europeisk och nationell nivå.  

Motivering

Vissa konvergensregioner har hög forskningspotential. Denna kan stärkas avsevärt genom 
stöd från strukturfonderna, vilket skulle vara till förmån för det europeiska området för 
forskningsverksamhet. En sådan åtgärd kan bidra till utvecklingen av storskalig infrastruktur 
utanför ”kärnländerna”. Inom sjunde ramprogrammet bör ytterligare medel (motsvarande 
medel) anslås för investeringar med en europeisk dimension och man bör se till att dessa 
integreras i det europeiska området för forskningsverksamhet.

Ändringsförslag 88
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Forskningsinfrastruktur”, underrubrik 

”Verksamheter”, punktsats 1, strecksats 1

– Gränsöverskridande tillträde så att 
europeiska forskare kan få tillgång till de 
bästa infrastrukturerna och kan bedriva sin 
forskning, oberoende av var infrastrukturen 
finns.

– Gränsöverskridande tillträde så att 
europeiska forskare, inbegripet forskare 
från industrin och små och medelstora 
företag, kan få tillgång till de bästa 
infrastrukturerna och kan bedriva sin 
forskning, oberoende av var infrastrukturen 
finns.

Motivering

Syftet är att undvika oklarheter och garantera lika behandling av alla forskare oberoende av 
var de arbetar.

Ändringsförslag 89
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Forskningsinfrastruktur”, underrubrik 

”Verksamheter”, punktsats 2, stycke -1 (nytt)

I båda fallen skall EU-stödets omfattning 
(som procentuell andel av 
totalkostnaderna) anges tydligt i reglerna 
för deltagande.

Motivering

EU-stödets omfattning bör framgå tydligt för dem som lämnar in förslag. Detta skulle 
underlätta den ekonomiska planeringen från första början.

Ändringsförslag 90
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Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Forskningsinfrastruktur”, underrubrik 
”Verksamheter”, punktsats 2, stycke 1, strecksats -1 (ny)

– Vetenskaplig excellens 

Motivering

Detta kriterium är absolut nödvändigt för alla forskningsprojekt.

Ändringsförslag 91
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Forskningsinfrastruktur”, underrubrik 

”Verksamheter”, punktsats 2, stycke 1, strecksats 5

– Möjligheter till europeiskt partnerskap 
och de viktigaste aktörernas insatser

– Möjligheter till europeiskt partnerskap 
och de viktigaste aktörernas, Europeiska 
investeringsbankens och 
strukturfondernas insatser

Motivering

De viktigaste aktörerna bör ge ett avsevärt finansiellt bidrag till utvecklingen av ny 
infrastruktur. För att uppnå större effekt bör man även beakta motsvarande medel från 
strukturfonderna, EIB och andra källor.

Ändringsförslag 92
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Forskningsinfrastruktur”, underrubrik 

”Verksamheter”, punktsats 2, stycke 1, strecksats 6

– Utvärdering av bygg- och driftskostnader – Genomförbarhet av bygg- och 
driftskostnader, samt den ekonomiska 
hållbarhet som kunnat fastställas i en 
lönsamhetsanalys 

Motivering

Båda kriterierna är nödvändiga för att man skall kunna fatta rätt beslut.

Ändringsförslag 93
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet” underrubrik ”Forskning till förmån för små och medelstora 

företag”, underrubrik ”Syften”

Att stärka europeiska små och medelstora 
företags innovationskraft liksom deras 
bidrag till utveckling av nya tekniska 

Att stärka europeiska små och medelstora 
företags innovationskraft liksom deras 
bidrag till utveckling av nya tekniska 
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produkter och marknader genom att hjälpa 
dem att lägga ut forskning på entreprenad, 
öka forskningsansträngningarna, utvidga 
nätverk, bättre utnyttja forskningsresultat 
och förvärva teknisk know-how.

produkter och marknader genom att hjälpa 
dem att lägga ut forskning på entreprenad, 
öka forskningsansträngningarna, få 
tillgång till finansiering före såddfasen, 
utvidga nätverk, bättre utnyttja 
forskningsresultat och förvärva teknisk 
know-how.

Motivering

Innan ett nystartat teknikföretag kan få tillgång till såddkapital måste det först klara av den 
mer krävande uppgiften att säkra finansieringen före såddfasen. De medel som erhålls före 
såddfasen används till att finansiera verksamhet som syftar till att bevisa för investerare att 
en ny teknik har relativt god kommersiell och teknisk genomförbarhet. Denna verksamhet 
omfattar ofta a) genomförande av en marknadsbedömning, b) skapande av en arbetsprototyp 
och c) annan verksamhet såsom anlitande av konsulter, åtaganden att betala för inledande 
personalutvecklingskostnader, stöd till sammanställning av bidragsansökningar och stöd i att 
söka investerare. Det är mycket viktigt att företag får tillgång till finansiering före såddfasen i 
rätt tid. Utbudet på sådan finansiering är mycket begränsat jämfört med utbudet på 
såddfinansiering.

Ändringsförslag 94
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet” underrubrik ”Forskning till förmån för små och medelstora 

företag”, underrubrik ”Bakgrund”

De små och medelstora företagen är kärnan 
i europeiskt näringsliv. De bör vara en 
nyckelkomponent i innovationssystemet 
och i den kedja som leder från kunskap till 
nya produkter, processer och tjänster. 
Europas små och medelstora företag står 
inför ökad konkurrens både på den 
inhemska marknaden och världsmarknaden 
och måste därför öka sitt kunnande och sin 
forskning, utöka sin verksamhet på större 
marknader och internationalisera sina 
kunskapsnätverk. De flesta åtgärder i 
medlemsstaterna som avser små och 
medelstora företag varken främjar eller 
stödjer gränsöverskridande 
forskningsamarbete eller tekniköverföring. 
Det krävs åtgärder på EU-nivå för att 
komplettera och förbättra effekterna av 
åtgärder som vidtagits på nationell och 
regional nivå. Utöver åtgärderna nedan 
kommer små och medelstora företags 

De små och medelstora företagen är kärnan 
i europeiskt näringsliv. De bör vara en 
nyckelkomponent i innovationssystemet 
och i den kedja som leder från kunskap till 
nya produkter, processer och tjänster. 
Europas små och medelstora företag står 
inför ökad konkurrens både på den 
inhemska marknaden och världsmarknaden 
och måste därför öka sitt kunnande och sin 
forskning, utveckla projekt som 
underlättar forskningsprodukters 
marknadstillträde, utöka sin verksamhet 
på större marknader och internationalisera 
sina kunskapsnätverk. De flesta åtgärder i 
medlemsstaterna som avser små och 
medelstora företag varken främjar eller 
stödjer gränsöverskridande 
forskningsamarbete eller tekniköverföring. 
Det krävs åtgärder på EU-nivå för att 
komplettera och förbättra effekterna av 
åtgärder som vidtagits på nationell och 
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deltagande att uppmuntras och underlättas 
och hänsyn kommer att tas till företagens 
behov. Detta förhållningssätt präglar hela 
ramprogrammet.

regional nivå. Utöver åtgärderna nedan 
kommer små och medelstora företags 
deltagande att uppmuntras och underlättas 
och hänsyn kommer att tas till företagens 
behov. Detta förhållningssätt präglar hela 
ramprogrammet. Synergieffekterna mellan 
ramprogrammet och Eureka kan utnyttjas 
till att stödja partnerskap mellan 
storföretag och små och medelstora 
företag.

Motivering

I syfte att förbättra små och medelstora företags konkurrenskraft bör man nära integrera 
forskningsverksamhet med demonstrationsverksamhet och andra åtgärder såsom förbättring 
av marknadens upptagningsförmåga i enlighet med reglerna för statligt stöd till forskning och 
innovation. Som ett nästa steg bör dessa verksamheter kopplas till de instrument som erbjuds 
av programmet för konkurrenskraft och innovation, vilket skulle främja en kommersialisering 
av produkter.

De erfarenheter som har gjorts inom Eureka kan vara till nytta för små och medelstora 
företag i och med att de kan uppmuntra företagens medverkan och underlätta deras 
deltagande i projekt. 

Ändringsförslag 95
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet” underrubrik ”Forskning till förmån för små och medelstora 

företag”, underrubrik ”Verksamheter”, stycke 1, inledningen

Särskilda åtgärder som stöd till små och 
medelstora företag tas fram för små och 
medelstora företag eller sammanslutningar 
av sådana företag som behöver lägga ut 
forskning på entreprenad till universitet 
och forskningscentrer. Detta gäller främst 
låg- och medelhögtekniska små och 
medelstora företag med liten eller 
obefintlig forskningskapacitet. Även 
forskningsintensiva små och medelstora 
företag som behöver lägga forskning på 
entreprenad för att komplettera sin 
huvudsakliga forskningskapacitet får delta. 
Åtgärder kommer att vidtas på hela det 
vetenskapliga och tekniska området. 
Ekonomiska medel kommer att tilldelas 
på två vägar:

Särskilda åtgärder som stöd till små och 
medelstora företag tas fram för små och 
medelstora företag eller sammanslutningar 
av sådana företag som behöver lägga ut 
forskning på entreprenad till universitet 
och forskningscentrer. Detta gäller främst 
låg- och medelhögtekniska små och 
medelstora företag med liten eller 
obefintlig forskningskapacitet. Även 
forskningsintensiva små och medelstora 
företag som behöver lägga forskning på 
entreprenad för att komplettera sin 
huvudsakliga forskningskapacitet får delta. 
De får också fungera som 
forskningsleverantörer för andra 
projektpartner. Stöd kommer även att ges 
till skapandet av spin-off-effekter som ett 
sätt att kommersialisera 
forskningsresultat. Åtgärder kommer att 
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vidtas på hela det vetenskapliga och 
tekniska området. Åtgärderna kommer att 
omfatta forsknings- och 
demonstrationverksamhet, vilket kommer 
att föra resultaten närmare marknaden 
och koppla denna typ av åtgärder till de 
instrument som erbjuds av programmet 
för konkurrenskraft och innovation.

Motivering

I syfte att förbättra små och medelstora företags konkurrenskraft bör man nära integrera 
forskningsverksamhet med demonstrationsverksamhet och andra åtgärder såsom förbättring 
av marknadens upptagningsförmåga. Som ett nästa steg bör dessa verksamheter kopplas till 
de instrument som erbjuds av programmet för konkurrenskraft och innovation, vilket skulle 
främja en kommersialisering av produkter.

Ändringsförslag 96
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet” underrubrik ”Forskning till förmån för små och medelstora 

företag”, underrubrik ”Verksamheter”, stycke 1, strecksats 1 a (ny)

– Förberedelsefasen: För att hjälpa 
forskare att få tillgång till finansiering 
före såddfasen så att de kan genomföra en 
marknadsbedömning, utveckla pilot- och 
demonstrationsprojekt och en 
arbetsprototyp, samt sätta igång med all 
annan härmed sammanhängande 
verksamhet som leder till grundande av 
ett företag. För att bistå små och 
medelstora företag i kommersialiseringen 
av nya forskningsprodukter.

Motivering

Innan ett nystartat teknikföretag kan få tillgång till såddkapital måste det först klara av den 
mer krävande uppgiften att säkra finansieringen före såddfasen. De medel som erhålls före 
såddfasen används till att finansiera verksamhet som syftar till att bevisa för investerare att 
en ny teknik har relativt god kommersiell och teknisk genomförbarhet. Denna verksamhet 
omfattar ofta a) genomförande av en marknadsbedömning, b) skapande av en arbetsprototyp 
och c) annan verksamhet såsom anlitande av konsulter, åtaganden att betala för inledande 
personalutvecklingskostnader, stöd till sammanställning av bidragsansökningar och stöd i att 
söka investerare. Det är mycket viktigt att företag får tillgång till finansiering före såddfasen i 
rätt tid. Utbudet på sådan finansiering är mycket begränsat jämfört med utbudet på 
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såddfinansiering.

Ändringsförslag 97
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet” underrubrik ”Forskning till förmån för små och medelstora 

företag”, underrubrik ”Verksamheter”, stycke 1 a (nytt)

Dessa två system kommer att ersätta den 
forskningssamverkan och kollektiva 
forskning som genomförs för små och 
medelstora företag i sjätte 
ramprogrammet. Inga ändringar kommer 
på grund av detta att göras i de 
administrativa och förvaltningsmässiga 
reglerna förutom då det är nödvändigt för 
att åstadkomma en förenkling.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att garantera kontinuitet och förenkling, vilket bör göra 
programmet mer användarvänligt.

Ändringsförslag 98
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet” underrubrik ”Forskning till förmån för små och medelstora 

företag”, underrubrik ”Verksamheter”, stycke 1 b (nytt) 

Dessutom kommer stöd att ges till system 
med ”nationella priser för ny forskning” 
som ställer finansiella medel till 
förfogande för små och medelstora 
företag eller deras branschorganisationer 
för att de skall kunna utarbeta förslag till 
ramprogrammet.

Motivering

För att avlägsna ett av de befintliga hindren bör man på europeisk nivå främja nationella 
åtgärder för att stödja små och medelstora företag i deras inledande förberedelser för att 
delta i sjunde ramprogrammet. Nationella priser för ny forskning bör till exempel kunna 
täcka kostnaderna för expertmöten och utarbetandet av förslag.

Ändringsförslag 99
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet” underrubrik ”Forskning till förmån för små och medelstora 

företag”, underrubrik ”Verksamheter”, stycke 2
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Genom programmet för konkurrenskraft 
och innovation kommer stöd att ges till 
nätverk av ”mellanhänder” och nationella 
åtgärder för att främja och underlätta de 
små och medelstora företagens deltagande i 
ramprogrammet.

Genom programmet för konkurrenskraft 
och innovation kommer stöd att ges till 
nätverk av ”mellanhänder” och nationella 
åtgärder för att främja och underlätta de 
små och medelstora företagens deltagande i 
ramprogrammet. Det kommer att införas 
enkla och korta projekt som följer snabba 
förfaranden och inte belastas av 
invecklade finansiella principer och 
onödig rapportering. Gemensamma 
principer avseende ansökningar och 
kontrakt kommer i mån av möjlighet att 
tillämpas både i ramprogrammet och i 
programmet för konkurrenskraft och 
innovation.

Motivering

Syftet är att göra båda programmen mer användarvänliga. På detta sätt kommer man att 
minska små och medelstora företags svårigheter att utarbeta projekt och underlätta deras 
ledning och finansiella förvaltning, vilket kommer att leda till ett ökat deltagande av små och 
medelstora företag i programmen för forskning och innovation. EU-programmen kommer att 
väcka intresse hos små och medelstora företag då projekten kännetecknas av tre viktiga 
element: pengar, snabba beslut och enkla ansökningsförfaranden. 

Ändringsförslag 100
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Kunskapsregioner”, underrubrik ”Bakgrund”, 

stycke 2

Åtgärderna på detta område kommer att 
göra det möjligt för Europas regioner att 
förbättra sin förmåga att investera i FoTU 
och genomföra forskningsverksamhet, 
samtidgt som de maximerar sina 
möjligheter att framgångsrikt delta i 
europeiska forskningsprojekt. 

Åtgärderna på detta område kommer att 
göra det möjligt för Europas regioner att 
förbättra sin förmåga att investera i FoTU 
och genomföra forskningsverksamhet, 
samtidigt som de maximerar sina 
möjligheter att framgångsrikt delta i 
europeiska forskningsprojekt. Åtgärderna 
kommer att främja upprättandet av 
regionala center/kluster, vilket kommer 
att bidra till utvecklingen av det 
europeiska området för 
forskningsverksamhet. Särskild vikt 
kommer att läggas vid utvecklingen av 
gränsöverskridande kluster.
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Motivering

För att potentialen hos det europeiska området för forskningsverksamhet skall kunna 
utvecklas fullt ut bör regionala kluster och center i alla EU:s regioner utvecklas på grundval 
av principen om en nära integrering av utbildning och forskning.   

Institutioner i angränsande regioner i två länder kan vara intresserade av att skapa 
gemensamma kluster. 

Ändringsförslag 101
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Kunskapsregioner”, underrubrik 

”Verksamheter”, stycke 1

Initiativet Kunskapsregioner kommer att 
föra samman regionala aktörer som är 
verksamma inom forskning: universitet, 
forskningscentrer, industri, myndigheter 
(regionala myndigheter eller regionala 
utvecklingsorgan). Projekten kommer att 
innefatta gemensamma analyser av de 
regionala klustrens forskning (i 
samordning med annan, bredare, 
verksamhet som rör de regionala 
innovationsklustren) och utarbetande av en 
rad instrument för särskild forskning, även 
genom mentorsverksamhet i regioner som 
inte har satsat så mycket på forskning som 
andra. Detta kommer att innefatta åtgärder 
som syftar till att förbättra 
forskningsnätverkens arbete, tillträdet till 
finansiering av forskning och integrationen 
av aktörer och institutioner inom 
forskningen i de regionala ekonomierna. 
Denna verksamhet kommer att genomföras 
med hänsyn till EU:s regionalpolitik och 
programmet för konkurrenskraft och 
innovation samt utbildningsprogrammen. 

Initiativet Kunskapsregioner kommer att 
föra samman regionala aktörer som är 
verksamma inom forskning: universitet, 
forskningscentrer, industri, myndigheter 
(regionala myndigheter eller regionala 
utvecklingsorgan). Projekten kommer att 
innefatta åtgärder till stöd för 
genomförandet av regionala 
innovationsstrategier, gemensamma 
analyser av de regionala eller 
gränsöverskridande klustrens forskning (i 
samordning med annan, bredare, 
verksamhet som rör de regionala 
innovationsklustren) och utarbetande av en 
rad instrument för särskild forskning, även 
genom mentorsverksamhet i regioner som 
inte har satsat så mycket på forskning som 
andra och genom direkt stöd till 
framväxande kunskapsregioner. Detta 
kommer att innefatta åtgärder som syftar 
till att förbättra forskningsnätverkens 
arbete, tillträdet till finansiering av 
forskning och integrationen av aktörer och 
institutioner inom forskningen i de 
regionala ekonomierna. Denna verksamhet 
kommer att genomföras med hänsyn till 
EU:s regionalpolitik (användning av 
strukturfonder) och programmet för 
konkurrenskraft och innovation samt 
utbildningsprogrammen. 

Motivering

Den framgångsrika utformningen av regionala innovationsstrategier i femte och sjätte 
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ramprogrammet gör det nu möjligt att gå över till genomförandefasen. Institutioner i 
angränsande regioner i två länder kan vara intresserade av att skapa gemensamma kluster.

Ändringsförslag 102
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Forskningspotential”, underrubrik ”Syfte”

Att stimulera genomförandet av det 
utvidgade EU:s hela forskningspotential 
genom att frigöra och utveckla 
forskningspotentialen i EU:s 
konvergensregioner och yttersta 
randområden ), samt bidra till att stärka 
forskarnas förmåga att framgångsrikt 
delta i forskningsverksamhet på EU-nivå.

Att stimulera genomförandet av det 
utvidgade EU:s hela forskningspotential 
genom att frigöra och utveckla 
forskningspotentialen i EU:s 
konvergensregioner och yttersta 
randområden ), samt bidra till att stärka 
kapaciteten hos center med hög potential 
och göra det möjligt för deras forskare att 
framgångsrikt delta i forskningsverksamhet 
på EU-nivå.

Motivering

Skapandet av starka europeiska forskningsmiljöer i femte ramprogrammet och center för 
kunskapsöverföring i sjätte ramprogrammet var en sann framgång. Denna typ av verksamhet 
bör fortsättas i sjunde ramprogrammet. Eftersom de bästa centren betecknas med många 
olika namn (starka forskningsmiljöer, kompetenscenter osv.) och tanken om deras 
”förträfflighet” ibland anses framträda för starkt föreslås här införandet av ett neutralt namn 
för dem, nämligen ”center med hög potential”.

Ändringsförslag 103
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Forskningspotential”, underrubrik ”Bakgrund”

Europa utnyttjar inte till fullo sin 
forskningspotential, i synnerhet inte i 
mindre gynnade områden långt bort från 
kärnan i Europas forskning och industriella 
utveckling. Forskare och institutioner i 
dessa regioner behöver hjälp för att kunna 
bidra till europeisk forskning samtidigt 
som man drar nytta av den kunskap och de 
erfarenheter som finns i andra europeiska 
regioner. Syftet med denna åtgärd är därför 
att skapa villkor som gör det möjligt för 
dessa forskare och institutioner att utnyttja 
hela sin potential och fullt ut skapa ett 
europeiskt område för 
forskningsverksamhet i den utvidgade 
unionen. 

Europa utnyttjar inte till fullo sin 
forskningspotential, i synnerhet inte i 
mindre gynnade områden långt bort från 
kärnan i Europas forskning och industriella 
utveckling. Forskare och center med hög 
potential (med befintlig eller framväxande 
excellens) i dessa regioner behöver hjälp 
för att kunna bidra fullt ut till europeisk 
forskning samtidigt som man drar nytta av 
den kunskap och de erfarenheter som finns 
i andra europeiska regioner. Syftet med 
denna åtgärd är därför att skapa villkor som 
gör det möjligt för dessa forskare och 
institutioner att utnyttja hela sin potential 
och fullt ut skapa ett europeiskt område för 
forskningsverksamhet i den utvidgade 
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unionen. Åtgärderna skall bygga på 
tidigare och befintliga åtgärder såsom 
starka europeiska forskningsmiljöer och 
center för kunskapsöverföring.

Motivering

Skapandet av starka europeiska forskningsmiljöer i femte ramprogrammet och center för 
kunskapsöverföring i sjätte ramprogrammet var en sann framgång. Denna typ av verksamhet 
bör fortsättas i sjunde ramprogrammet. Eftersom de bästa centren betecknas med många 
olika namn (starka forskningsmiljöer, kompetenscenter osv.) och tanken om deras 
”förträfflighet” ibland anses framträda för starkt föreslås här införandet av ett neutralt namn 
för dem, nämligen ”center med hög potential”.

Ändringsförslag 104
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Forskningspotential”, underrubrik 

”Verksamheter”, stycke 1, punktsats 1

• Gränsöverskridande utbyte av forskare 
mellan utvalda organisationer i 
konvergensregionerna och en eller flera 
partnerorganisationer. Utvalda centrer
rekryterar erfarna forskare från andra 
EU-länder.

• Gränsöverskridande utbyte av forskare 
och chefer mellan utvalda center med hög 
potential i konvergensregionerna och en 
eller flera partnerorganisationer. Utvalda 
center rekryterar erfarna forskare och 
chefer från medlemsstater, associerade 
länder och tredjeländer.

Motivering

För att man skall kunna utveckla center med hög potential är det också viktigt att rekrytera 
chefer (exempelvis genom ett halvt års uppdrag för en högt uppsatt chef från ett framstående 
europeiskt forskningsinstitut). Inga ytterligare begränsningar behövs; cheferna kan komma 
även från tredjeländer.

Ändringsförslag 105
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Forskningspotential”, underrubrik 

”Verksamheter”, stycke 1, punktsats 2

• Förvärvande och utveckling av 
forskningsutrustning och utveckling av en 
omgivning som gör det möjligt att fullt ut 
utnyttja den intellektuella potential som 
finns på de utvalda centrerna i 
konvergensregionerna. 

• Förvärvande och utveckling av 
forskningsutrustning och utveckling av en 
omgivning som gör det möjligt att fullt ut 
utnyttja den intellektuella potential som 
finns på de utvalda centren med hög 
potential i konvergensregionerna. 
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Motivering

Skapandet av starka europeiska forskningsmiljöer i femte ramprogrammet och center för 
kunskapsöverföring i sjätte ramprogrammet var en sann framgång. Denna typ av verksamhet 
bör fortsättas i sjunde ramprogrammet. Eftersom de bästa centren betecknas med många 
olika namn (starka forskningsmiljöer, kompetenscenter osv.) och tanken om deras 
”förträfflighet” ibland anses framträda för starkt föreslås här införandet av ett neutralt namn 
för dem, nämligen ”center med hög potential”.

Ändringsförslag 106
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Forskningspotential”, underrubrik 

”Verksamheter”, stycke 1, punktsats 4

• Utvärderingsmöjligheter för 
forskningscentrer i konvergensregioner 
som behöver internationell oberoende 
expertutvärdering av nivån på deras 
allmänna forskningskvalitet och 
infrastrukturer.

utgår

Motivering

Man kan inte påvisa vetenskaplig excellens genom en allmän utvärdering av forskningscenter. 
Det skulle uppstå en rad praktiska problem i samband med genomförandet. Intresserade 
center kan ordna med en utvärdering helt enkelt genom att bjuda in lämpliga experter. För 
sådana åtgärder bereds utrymme ovan.

Ändringsförslag 107
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Forskningspotential”, underrubrik 

”Verksamheter”, stycke 2 

Man kommer att sträva efter att samordna 
åtgärderna med EU:s regionalpolitik. 
Genom åtgärderna under denna rubrik 
kommer behov och möjligheter att 
fastställas för stärkande av 
forskningskapacitet för kommande och 
befintliga spetsforskningscentrer i 
konvergensregioner för eventuellt stöd från 
struktur- och sammanhållningsfonderna. 

Man kommer att sträva efter att samordna 
åtgärderna med EU:s regionalpolitik. 
Genom åtgärderna under denna rubrik 
kommer behov och möjligheter att 
fastställas för stärkande av 
forskningskapacitet för center med hög 
potential i konvergensregioner för 
eventuellt stöd från struktur- och 
sammanhållningsfonderna. 

Enkla administrativa, organisatoriska och 
finansiella mekanismer och 
stödstrukturer kommer att upprättas för 
att göra det lättare att sammanföra medel 
från olika källor. Reglerna för 
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kompletterande finansiering från 
strukturfonderna kommer att grundas på 
tidigare erfarenheter, till exempel 
erfarenheterna från finansieringssystemet 
Bonus.

Motivering

Problem som projektsamordnare ställs inför då de försöker använda medel från olika 
program.

Ändringsförslag 108
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Vetenskap i samhället”, underrubrik 

”Verksamheter”, stycke 1, punktsats 7

• Förbättrad kommunikation mellan den 
vetenskapliga världen och den bredare 
publiken bestående av beslutsfattare, media 
och allmänheten, genom att 
vetenskapsmännen får hjälp att föra ut sitt 
arbete och genom att stödja 
vetenskapsinformation och -media.

• Förbättrad ömsesidig förståelse mellan 
den vetenskapliga världen och den bredare 
publiken bestående av beslutsfattare, media 
och allmänheten, genom att 
vetenskapsmännen får hjälp att föra ut sitt 
arbete och genom att stödja 
vetenskapsinformation och -media.

Motivering

Kommunikation avser här ett enkelriktat förhållande. Det är mycket viktigt att samhället 
involveras.

Ändringsförslag 109
Bilaga I, Avsnitt IV ”Kapacitet”, underrubrik ”Gemensamma forskningscentrets (gfc) icke-

nukleära åtgärder”, underrubrik ”Verksamheter”, punktsats 2, strecksats 3a (ny)

– Att förse det kommande systemet för 
styrning av GMES-programmet med all 
nödvändig forskning och alla nödvändiga 
tjänster, i enlighet med kommissionens 
centrala roll i programmet.

Motivering

Europeiska kommissionen bör spela en central roll i den framtida styrningen av GMES, med 
stark medverkan av Gemensamma forskningscentret. Gemensamma forskningscentret har i 
själva verket mycket omfattande erfarenheter av GMES. Därför bör Gemensamma 
forskningscentrets samordning av GMES-tjänsteleverantörer stå i centrum för styrningen av 
GMES, utan att man för den skull glömmer bort betydelsen av alla andra organ som bidrar 
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till GMES.

Ändringsförslag 110
Bilaga III, stycke 4, led a, led 1, stycke 1a (nytt)

De två instrumenten i sjätte 
ramprogrammet, nämligen integrerade 
projekt och särskilda riktade 
forskningsprojekt (STREP), kommer att 
ersättas av samarbetsprojekt. Inga 
ändringar kommer på grund av detta att 
göras i de administrativa och 
förvaltningsmässiga reglerna, förutom då 
det är nödvändigt för att åstadkomma en 
förenkling.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att garantera kontinuitet och förenkling, vilket bör göra 
programmet mer användarvänligt.

Ändringsförslag 111
Bilaga III, stycke 4, led a, led 2, stycke 1a (nytt)

Målet för expertnätverk som redan 
etablerats under ramprogrammet kommer 
att höjas successivt från att omfatta 
integrering mellan partner till att även 
omfatta uppnående av ytterligare 
specifika forskningsmål.

Motivering

Genom sjunde ramprogrammet införs ett antal instrument (till exempel Europeiska 
forskningsrådet, teknikplattformar (TP), gemensamma teknikinitiativ (JTI), breda 
samarbetsprojekt inom forskning, breda nationella forskningsprogram som samordnas av 
ERA-NET, bred infrastruktur, verksamhet vid det gemensamma forskningscentret och 
Euratomprogram) vilkas resultat riskerar att skadas av fragmentering, överlappande insatser 
och bristande integration. Det framgår inte tydligt hur dessa åtskilda program skall samverka 
med varandra. Det framgår inte heller hur integrationen av insatser på EU nivå samt på 
nationell och regional nivå skall gå till. En möjlig lösning är att utvidga expertnätverkens 
samordnade och integrerande roll. 

Ändringsförslag 112
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Bilaga III, stycke 4, led a, led 4

Stöd till projekt som genomförs av 
enskilda forskarlag. Denna metod kommer 
främst att användas för att stödja 
forskardrivna spetsforskningsprojekt som 
finansieras via Europeiska forskningsrådet.

Stöd till projekt som genomförs av 
enskilda forskarlag. Denna metod kommer 
främst att användas för att stödja 
forskardrivna spetsforskningsprojekt som 
finansieras genom överförbart stöd via 
Europeiska forskningsrådet.

Motivering

Stödavtal ingås mellan kommissionen och ett annat rättssubjekt. Om den ansvarige forskaren 
flyttar till en annan forskningsorganisation bör dock stödet följa med honom eller henne.

Ändringsförslag 113
Bilaga III, stycke 4, led a, led 6

Stöd till forskningsprojekt där större delen 
av forskningen bedrivs av universitet, 
forskningscentrer eller andra rättssubjekt 
till förmån för särskilda grupper, särskilt 
små och medelstora företag och 
sammanslutningar av sådana. 

Stöd till forskningsprojekt där större delen 
av forskningen bedrivs av universitet, 
forskningscentrer eller andra rättssubjekt 
till förmån för särskilda grupper, särskilt 
små och medelstora företag och 
sammanslutningar av sådana. 
Ansträngningar kommer att göras för att 
frigöra ytterligare medel från 
EIB-gruppen.

Motivering

Innan ett nystartat teknikföretag kan få tillgång till såddkapital måste det först klara av den 
mer krävande uppgiften att säkra finansieringen före såddfasen. De medel som erhålls före 
såddfasen används till att finansiera verksamhet som syftar till att bevisa för investerare att 
en ny teknik har relativt god kommersiell och teknisk genomförbarhet. Denna verksamhet 
omfattar ofta a) genomförande av en marknadsbedömning, b) skapande av en arbetsprototyp 
och c) annan verksamhet såsom anlitande av konsulter, åtaganden att betala för inledande 
personalutvecklingskostnader, stöd till sammanställning av bidragsansökningar och stöd i att 
söka investerare. Det är mycket viktigt att företag får tillgång till finansiering före såddfasen i 
rätt tid. Utbudet på sådan finansiering är mycket begränsat jämfört med utbudet på 
såddfinansiering.

Ändringsförslag 114
Bilaga III, stycke 4, led b, stycke 1, fotnot 25

25 Eller av rådet i samråd med 
Europaparlamentet.

utgår



PE 360.033v01-00 66/75 PR\571052SV.doc

SV

Motivering

Stödåtgärder bör genomföras i enlighet med medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 115
Bilaga III, stycke 4, led b, punktsats 2

• Ekonomiskt bidrag från gemenskapen till 
gemensamma teknikinitiativ för att uppnå 
mål som inte kan uppnås genom de 
finansieringsmetoder som anges i punkt 1. 
De gemensamma teknikinitiativen kommer 
att omfatta en kombination av olika typer 
av finansiering från olika källor, både 
privata och offentliga från både EU och 
medlemsländerna. Finansieringen kan se ut 
på olika sätt: stöd från ramprogrammet, lån 
från Europeiska investeringsbanken, stöd 
till riskkapital. Beslut om och 
genomförande av gemensamma 
teknikinitiativ får ske på grundval av 
artikel 171 i fördraget (även skapande av 
gemensamma företag) eller genom beslut 
om särskilda program. Gemenskapsstöd 
kommer att betalas ut efter fastställande av 
en övergripande finansieringsteknisk plan, 
baserad på formella åtagande från alla 
berörda parter. 

• Ekonomiskt bidrag från gemenskapen till 
gemensamma teknikinitiativ för att uppnå 
mål som inte kan uppnås genom de 
finansieringsmetoder som anges i punkt 1. 
De gemensamma teknikinitiativen kommer 
att omfatta en kombination av olika typer 
av finansiering från olika källor, både 
privata och offentliga från både EU och 
medlemsländerna. Finansieringen kan se ut 
på olika sätt: stöd från ramprogrammet, lån 
från Europeiska investeringsbanken, stöd 
till riskkapital. Beslut om och 
genomförande av gemensamma 
teknikinitiativ får ske på grundval av 
artikel 171 i fördraget (även skapande av 
gemensamma företag) eller genom beslut 
om särskilda program. Gemenskapsstöd 
kommer att betalas ut efter fastställande av 
en övergripande finansieringsteknisk plan, 
baserad på formella åtagande från alla 
berörda parter. Reglerna för deltagande 
kommer att inbegripa särskilda åtgärder 
för att, när det gäller genomförandet av 
gemensamma teknikinitiativ, uppmuntra 
och stödja små och medelstora företags 
och små forskningsgruppers tillträde och 
deltagande samt deras medverkan i 
beslutsprocesserna. Denna aspekt av de 
gemensamma teknikinitiativen måste 
beaktas i den regelbundna utvärdering 
som skall ske efter deras inrättande.

Ändringsförslag 116
Bilaga III, stycke 4, led b, stycke 4a (nytt)

Gemenskapen kommer att stödja 
tekniköverföring och bidra till att 
överbrygga klyftan mellan forskning och 
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dess kommersialisering genom att ställa 
finansiella medel till förfogande för 
Europeiska investeringsfonden (EIF) i 
syfte att förvalta en 
”tekniköverföringsfacilitet”. 
I enlighet med detaljerade arrangemang 
som skall fastställas i den förordning som 
antas enligt artikel 167 i fördraget och 
rådets beslut om antagande av särskilda 
program, kommer denna facilitet att 
finansiera tekniköverföring från 
universitet, forskningscenter eller andra 
rättssubjekt som är verksamma på 
området tekniköverföring.

Motivering

Tekniköverföringssektorn i Europa är behäftad med ett antal strukturella svagheter som har 
fastställts i olika undersökningar (t.ex. i en undersökning om påskyndande av 
tekniköverföring (Techology transfer accelerator study) från GD Forskning och det brittiska 
ordförandeskapets EU-arbetsgrupp för bioteknik). För att åtgärda denna brist på marknaden 
är det nödvändigt att utforma en särskild facilitet som skulle kunna spela en viktig roll i 
utvecklingen av projekt från universitet eller forskningscenter till ett stadium där man kan 
sätta in exempelvis riskkapital.

I dagsläget finns det inga gemenskapsinstrument som tar itu med denna särskilda brist som 
på ett avgörande sätt påverkar den europeiska ekonomins konkurrenskraft och 
kommersialiseringen av forskning. Med tanke på den betydelse som denna brist har skulle 
tekniköverföringsfaciliteten kunna genomföras inom ramen för sjunde ramprogrammet för 
forskning och förvaltas av Europeiska investeringsfonden (EIF) som skulle ha kapacitet att 
överbrygga klyftan mellan programmet för konkurrenskraft och innovation och 
ramprogrammet för forskning. 



PE 360.033v01-00 68/75 PR\571052SV.doc

SV

MOTIVERING

Europa förtjänar bättre

Vid toppmötet i Lissabon uttrycktes stöd för inrättandet av ett europeiskt område för 
forskningsverksamhet (ERA) i syfte att integrera forsknings- och innovationsverksamheten 
inom EU, medan Europeiska rådet vid sitt möte i Barcelona enades om att de totala utgifterna 
för forskning och utveckling (FoU) inom unionen skulle höjas så att de senast 2010 närmar 
sig 3 procent av BNP, varvid den privata sektorn bör stå för två tredjedelar av dessa 
nyinvesteringar.

I sin rapport om Lissabonstrategin angav högnivågruppen under ledning av Wim Kok1

utvecklingen av ett kunskapsbaserat samhälle som ett av fem högprioriterade politikområden. 
Följande åtgärder rekommenderades: ”Att inrätta ett område för forskning och innovation, att 
öka utgifterna för forskning och utveckling till 3 procent av BNP, att göra Europa mer 
lockande för dess mest framstående forskare samt att främja ny teknik.”

I sin resolution om vetenskap och teknik – politiska riktlinjer för forskningsstöd i 
Europeiska unionen (Locatelli-betänkadet)2, instämde Europaparlamentet i kommissionens 
meddelande om samma fråga3, och ansåg att budgeten för det sjunde ramprogrammet måste 
fördubblas för att dessa mål skall kunna nås. I linje med denna strategi har kommissionen lagt 
fram ett förslag för det sjunde ramprogrammet om att totalbeloppet för gemenskapens 
finansiella deltagande skall uppgå till 72,7 miljarder euro. Den föreslagna budgeten fick starkt 
stöd från Europaparlamentet i dess resolution om politiska utmaningar och budgetmedel i ett 
utvidgat EU 2007–2013 (Böge-betänkandet)4.

Locatelli-betänkandet innehåller, förutom budgetfrågorna, ett antal högprioriterade områden 
som parlamentet fortfarande anser vara ytterst viktiga. I kommissionens förslag för det 
sjunde ramprogrammet tillgodoses de flesta av de föreslagna rekommendationerna och målen. 
Det sjunde ramprogrammet får därför ett brett godkännande av Europaparlamentet.

Trots detta är det viktigt att betona att det enda sättet att se till att de nedannämnda målen 
genomförs är att bibehålla den ursprungliga finansieringsnivå som har angetts av 
Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Alla nedskärningar i budgeten för det 
sjunde ramprogrammet strider mot Lissabonstrategin och mot alla förklaringar från 

  
1 Internet: http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf.
2 Antagna texter, P6_TA(2005)0077.
3 KOM(2004)0353.
4 Antagna texter, P6_TA(2005)0224.
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Europeiska unionens ledare. Följaktligen krävs en tydlig vision och ett starkt ledarskap. Vi 
förväntar oss att båda dessa faktorer ingår i Europeiska rådets beslut.

Det är viktigt att fokusera på grundforskning och att stödja ”forskardrivna” 
grundforskningsprojekt som väljs utifrån ett enda kriterium: högsta möjliga vetenskapliga 
nivå. Detta kommer att ge grundforskningen ett europeiskt mervärde och kommer att främja 
kreativitet på högsta nivå genom EU-omfattande konkurrens. Forskningsprocessen inom detta 
område är ofta lång och komplex. Endast en kritisk massa av finansiering kan därför leda till 
en slutlig framgång.

I programmet ”Människor” förnyas tonvikten på stöd till forskares yrkesutbildning och 
karriärutveckling (på alla karriärsteg), och detta program mottogs särskilt varmt av 
Europaparlamentet. Med tanke på att EU saknar minst 700 000 forskare om målet på 
3 procent investeringar i forskning och utveckling skall kunna nås till 2010, måste unga 
forskare få starkt stöd.

Förutom dessa nya åtgärder är det nödvändigt att bibehålla en hög grad av kontinuitet med det 
sjätte ramprogrammet inom den särskilda verksamheten för små och medelstora företag, 
nämligen forskning för små och medelstora företag och sammanslutningar av sådana företag 
inom hela det vetenskapliga och tekniska området.

Inom programmet ”Samarbete” har man följt de rekommendationer som lämnats av 
högnivågruppens expertpanel under ledning av professor Ramon Marimon1, med resultatet att 
detta program i hög grad följer det sjätte ramprogrammet när det gäller tematiska 
prioriteringar. En rad nya viktiga instrument och korrigerande åtgärder införs också. 
Europaparlamentet anser att det är viktigt att garantera lämpliga budgetmedel för alla 
områden som omfattas av detta program, i syfte att främja och konsolidera 
forskningsinsatserna på EU-nivå. Detta kommer att vara av avgörande vikt för att höja 
livskvaliteten samt främja tillväxten, konkurrenskraften och sysselsättningen inom EU. Det är 
dock nödvändigt att särskilt uppmärksamma de områden där långsiktig forskningsverksamhet 
speciellt behövs, och stöd från den offentliga sektorn är följaktligen viktigare för dessa 
områden. Man kan inte ens föreställa sig hur starkt eventuella budgetnedskärningar skulle 
kunna påverka så känsliga områden som till exempel hälsa (med tanke på den åldrande 
befolkningen och flera farliga sjukdomar som har uppkommit), energi (med hänsyn till att 

  
1 Internet: http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/
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energiproblemen har blivit mer brådskande) eller miljön (för att möta de utmaningar som 
klimatförändringen medför).

Det sjunde ramprogrammets mål

1. Att stärka samarbetet inom det europeiska området för forskningsverksamhet, däribland 
samarbete inom grundforskning, som skall fungera som en hävstång för att öka de nationella 
forskningsbudgetarna och därigenom förbättra forskarnas villkor.

2. Att bidra till hållbar utveckling av det europeiska forskningsområdet inom alla 
EU-regioner, utveckla en ny, storskalig infrastruktur, utnyttja befintlig potential optimalt, 
sammanföra forskare från mer utvecklade regioner med forskare från konvergensregionerna 
och utforska möjligheterna att utnyttja strukturfonderna för att utveckla FoU-kapaciteten inom 
ramen för det europeiska området för forskningsverksamhet.

3. Att utveckla högt kvalificerade mänskliga resurser, göra forskningskarriären mer attraktiv 
för unga forskare och underlätta deras deltagande i det sjunde ramprogrammet, öka 
rörligheten för forskare inom det europeiska området för forskningsverksamhet, göra EU mer 
attraktivt för utländska forskare, och särskilt uppmärksamma kvinnors tillträde till och 
karriärmöjligheter inom forskningsområdet.

4. Att överbrygga klyftan mellan forskning och innovation genom att stimulera privata 
investeringar inom områden som är centrala för konkurrenskraft, främja offentlig-privata 
partnerskap och stimulera små och medelstora företags deltagande i gemenskapens 
FoU-verksamhet.

5. Att inrätta ”kunskapstriangeln”: stödja Lissabonmålen genom gemenskapsfinansierad 
forskningsverksamhet och fokusera på uppbyggandet av den europeiska kunskapsbaserade 
ekonomin och samhället.

6. Att införa enklare och öppna administrativa förfaranden för att underlätta deltagande i det 
sjunde ramprogrammet.
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Instrument för det sjunde ramprogrammet – att stärka det europeiska området för 
forskningsverksamhet

Utvecklingen av det europeiska området för forskningsverksamhet stöds på många olika sätt 
inom ramen för det sjunde ramprogrammet. Alla dessa insatser måste vara en fortsättning på 
insatserna inom det sjätte ramprogrammet för att förstärka genomförandet av det europeiska 
området för forskningsverksamhet. För att minska fragmentering och överlappning och 
garantera att nationella och regionala åtgärder integreras kommer expertnätverkens funktion 
att utökas. ERA-nätverken och Europeiska programmet för forskningssamordning (Eureka) 
bör ha ansvaret för den viktiga uppgiften att integrera FoU-verksamheten inom EU.

Grundforskning – det europeiska forskningsrådet

Inrättandet av det europeiska forskningsrådet är centralt för den ekonomiska utvecklingen. 
Det europeiska forskningsrådet kommer att stödja grundforskning på EU-nivå, vilket ger ett 
mervärde för Europa genom Europaomfattande konkurrens och främjande av vetenskaplig 
kompetens på högsta nivå. Det europeiska forskningsrådet måste finansieras med EU-medel 
på lämpligt sätt, ha självbestämmanderätt och vara oberoende i sin verksamhet. Rådet 
kommer att stödja forskningsprojekt som kommer att väljas utifrån vetenskapliga meriter och 
omfatta ämnesområden som väljs av forskarna själva, genom en nedifrån och upp-taktik. Ett 
individuellt stipendiesystem kommer att införas, för att hjälpa antingen enskilda forskarlag 
eller kombinerade forskarlag.

Industridriven forskning – gemensamma teknikinitiativ

För att möta utmaningarna med den globala konkurrensen kommer det europeiska näringslivet 
att stödjas av ett brett urval av forsknings- och demonstrationsprojekt som sträcker sig från 
små samarbetsprojekt till stora gemensamma teknikinitiativ. De sistnämnda projekten 
kommer att dra fördelar av långsiktiga offentlig-privata partnerskap och vara resultatet av de 
europeiska teknikplattformarnas verksamhet, som är ett viktigt instrument för att sammanföra 
alla berörda aktörer (forskningsinstitutioner, näringslivet, små och medelstora företag, 
finansiella institutioner och beslutsfattare) från hela Europa. Det är viktigt att de europeiska 
teknikplattformarna bidrar till att integrera det europeiska området för forskningsverksamhet 
genom att utarbeta en gemensam långsiktig vision för att bemöta en specifik utmaning och 
skapa en sammanhängande strategi för att nå denna vision. Nationella och regionala strategier 
bör även integreras i de europeiska teknikplattformarna, särskilt de som utarbetas av 
nationella teknikplattformar och regionala kluster.
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De små och medelstora företagens särskilda funktion bör framhävas genom direkt, omfattande 
deltagande i samarbetsprojekt och gemensamma teknikinitiativ samt speciella stödåtgärder, 
såsom särskilda anbudsinfordringar för små och medelstora företag, system för ”nationella 
forskningspriser” för att tillhandahålla finansiella medel till små och medelstora företag eller 
sammanslutningar av sådana företag för att de skall kunna utarbeta förslag till 
ramprogrammet.

Mänsklig potential

Att utveckla mänskliga resurser och garantera flexibel rörlighet genom en ”massrörelse” 
bland vetenskapsmän, underlätta unga forskares vetenskapliga karriär, utveckla kvinnornas 
ställning inom forskningen och öppna EU för internationellt samarbete är de huvudsakliga 
målen för programmet ”Människor”. Kraftfulla åtgärder bör införas för att locka till sig och 
behålla världsledande forskare i Europa.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt integrering av ett jämställdhetsperspektiv – frågor om 
barnledighet och barnomsorg bör övervägas allvarligt. Att skapa en jämställd utgångspunkt 
för kvinnor och män inom vetenskapen kommer att göra det möjligt att fortlöpande frigöra
mänsklig potential på forskningsområdet.

Särskilda åtgärder för att främja unga forskares deltagande och uppmuntra dem att genomgå 
sin forskarutbildning inom EU införs inom ramen för alla åtgärder inom det 
sjunde ramprogrammet. Inom programmet ”Idéer” införs t.ex. särskilda anbudsinfordringar 
för unga forskare med så kallade kompetensbidrag för unga forskare. Inom programmet 
”Människor” föreslås det att ”nätverk för samverkan” skall inrättas för att närmare integrera 
några få partner, med särskilda erbjudanden för nya forskare. Dessutom tillhandahålls olika 
typer av återintegreringsstöd för unga forskare.

Infrastruktur

För att utveckla det europeiska området för forskningsverksamhet är det av avgörande vikt att 
öka tillgängligheten, samordningen och tillträdet när det gäller europeisk vetenskaplig och 
teknisk infrastruktur på högsta nivå. Utvecklingen av ny infrastruktur kommer att nära 
samordnas med strukturfonderna och andra finansiella instrument som finns tillgängliga på 
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EU-nivå och på nationell nivå. Programmet ”Kapacitet” kan till exempel bidra till utveckling 
av storskalig infrastruktur på nationell nivå, särskilt via stöd från strukturfonderna, genom att 
garantera att infrastrukturen är tillgänglig och genom nätverksarbete inom ramen för det 
europeiska området för forskningsverksamhet.

Kunskapsregioner

Åtgärder kommer att införas för att underlätta inrättandet av kunskaps- och 
innovationsregioner (genom att utforska alla triangelåtgärder inom utbildning, forskning och 
innovation), vilket kommer att bidra till utvecklingen av det europeiska området för 
forskningsverksamhet. Detta kommer att omfatta ”mentorsverksamhet” som högt utvecklade 
regioner driver i mindre utvecklade regioner, samt direktstöd till kunskaps- och 
innovationsregioner under utveckling. Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra tillträdet 
för små och medelstora företag.

Forskningspotential

Forskningspotentialen är den viktigaste faktorn för att genomföra det europeiska området för 
forskningsverksamhet fullt ut inom den utvidgade unionen. Det är nödvändigt att stödja 
befintliga center och center under utveckling som har hög potential, såsom 
spetsforskningscenter och center för kunskapsöverföring i konvergensregioner. De bör 
omorienteras med hjälp av fullskaligt nätverksarbete och integreras inom det europeiska 
området för forskningsverksamhet. Även deras omvandling bör få stöd från strukturfonderna.

Kunskapstriangeln

För att framgångsrikt genomföra det sjunde ramprogrammets mål krävs en hållbar utveckling 
av kompetenta mänskliga resurser, grundforskning och ny teknik som leder till 
kommersialisering och bidrar till att öka den europeiska industrins konkurrenskraft. Därför är 
det nödvändigt att skapa en integrerad kunskapstriangel: utbildning – forskning – innovation. 
Hållbar utveckling av alla delar i kunskapstriangeln, djupgående integrering av dessa och 
nätverksarbete genom sömlös samordning kommer att vara nyckelfaktorer för att nå framgång 
inom detta område.
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Utbildning – forskning

För att främja ungdomars karriärmöjligheter inom forskningen är det nödvändigt att förstärka 
universitetens roll. Unga forskare är en av de viktigaste aspekterna av det 
sjunde ramprogrammet. Utbildning är huvudsakligen ett nationellt politikområde, men några 
åtgärder bör införas för att koppla ihop det sjunde ramprogrammet med programmen för 
utbildning och yrkesinriktad utbildning inom det europeiska området för högre utbildning, i 
syfte att utveckla flexibla forskarkarriärer för unga.

Forskning – innovation

Sambandet mellan forskning och innovation bör även upprätthållas med hjälp av 
gemensamma teknikinitiativ och europeiska teknikplattformar. De kan bidra till att integrera 
verksamheten inom sjunde ramprogrammet med programmet för konkurrenskraft och 
innovation (CIP) i syfte att underlätta ett kontinuerligt stöd i alla skeden av 
teknikutvecklingen, från forskning, via demonstrationsstadiet till kommersialisering. Ett mer 
långsiktigt samarbete planeras mellan organisationer från den akademiska världen och 
näringslivet, särskilt små och medelstora företag, med målet att öka kunskapsdelningen 
genom gemensamma forskarpartnerskap, vilket skall ske genom utbyte av personal mellan 
båda sektorerna. Några åtgärder bör utökas för att stödja kontakter mellan industrianställda 
forskare och forskningsverksamhet som bedrivs av personer från industrin.

Den tvärvetenskapliga forskningen bör stödjas kraftfullt eftersom den ligger till grund för 
forskning om så ledande vetenskapsgrenar som bioteknik och nanoteknik. Dessutom bör 
immateriella rättigheter skyddas på lämpligt sätt för att garantera ekonomisk avkastning på 
forskningsresultaten. Detta är en central fråga, särskilt inom en så viktig och dynamisk sektor 
som informations- och kommunikationsteknik (IKT), där även en utvecklingsmodell med 
öppna källkoder i kombination med andra modeller har visat sig fungera som en grund för 
innovation, genom att samarbetet och kunskapsspridningen ökas.

Framtidsutsikter för forsknings- och innovationspolitiken

Det sjätte ramprogrammet var inriktat på att utveckla det europeiska området för 
forskningsverksamhet och många framgångsrika initiativ inleddes och utvecklades. Det 
sjunde ramprogrammet kommer att slutgiltigt förstärka det europeiska området för 
forskningsverksamhet genom att nya instrument införs och gamla instrument integreras. 
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Inrättandet av det europeiska forskningsrådet, som föreslås i sjunde ramprogrammet, kommer 
i synnerhet att bidra starkt till att stödja grundforskning på EU-nivå.

En liknande modell kan kanske väljas för att stärka tillämpad forskning genom att inrätta ett 
europeiskt område för forskningsverksamhet och innovation (ERIA), vilket kommer att rikta 
våra insatser mot en närmare integrering av forskning och innovation och omsätta den 
vetenskapliga kunskapen i innovation och kommersiella produkter. Detta förslag lades fram i 
Lissabonstrategin och i Kok-rapporten, som innehåller förslag om att skapa starka band 
mellan forskning och innovation. Förslagets logiska grund härrör från behovet att satsa mer 
industriella medel och riskkapital på forsknings- och innovationsprocessen och omsätta dessa 
investeringar i konkreta finansiella fördelar. Det är därför mycket viktigt att samordna 
åtgärderna inom ramen för sjunde ramprogrammet med programmet för konkurrenskraft och 
innovation. Det är värt att analysera om ett europeiskt teknikinstitut (EIT) även skulle kunna 
bidra till att skapa synergi mellan dessa program. EIT, som då skulle kunna fungera som ett 
organ för samordnad tekniköverföring, skulle följaktligen kunna generera ny teknik och direkt 
tillämpning av denna teknik, skapa spin off-effekter, underlätta verksamheten och främja 
bildandet av högteknologiska företag, mikroföretag och små företag samt sprida kunskap.

Att en sådan bred politik blir framgångsrik i stort kan självklart inte garanteras enbart genom 
ramprogrammet för forskning och innovation. Det handlar även om ett makroekonomiskt 
synsätt. Att göra investeringar i FoU attraktiva för industrin är en absolut nödvändighet och 
kräver starkare insatser. En på rätt sätt integrerad europeisk gemensam marknad skulle 
förstärka tekniköverföringen och skapa en bred kontaktyta mellan näringslivet och 
forskningen.


