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I. INDLEDNING 

 

1. Den 15. april 2005 forelagde Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet sine forslag 

til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs syvende 

rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) og 

til Rådets afgørelse om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende 

rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2013)1. 

 

2. Forslaget bygger på EF-traktatens artikel 166, stk. 1. 

 

3. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 15. decem-

ber 20052. Regionsudvalget afgav udtalelse den 17. november 20053. 

 

4. Europa-Parlamentet afgav udtalelse om forslaget den 15. juni 20064. 

 

5. Rådet vedtog sin fælles holdning til Det Europæiske Fællesskabs syvende rammepro-

gram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) den 

25. september 2006 i overensstemmelse med traktatens artikel 251.5 

 

                                                 
1  Dok. 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 - KOM(2005) 119 endelig. 
2  EUT C 65 af 17.3.2006, s. 9. 
3  EUT C 115 af 16.5.2006, s. 20. 
4  jf. P6_TA-PROV(2006)0265 (endnu ikke offentliggjort i EUT). 
5  Rådet er også nået til politisk enighed om teksten til Rådets afgørelse om Det Europæiske 

Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på 
det nukleare område (2007-2011). Den endelige vedtagelse af denne afgørelse sker samtidig 
med den endelige vedtagelse af afgørelsen om EF-rammeprogrammet. Tekstudkastet er sendt 
til Europa-Parlamentet til orientering. 
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II. FORSLAGETS BAGGRUND OG FORMÅL 

 

a) I henhold til EF-traktatens afsnit XVIII (artikel 163-173) gennemfører Fællesskabet ak-

tiviteter vedrørende forskning og teknologisk udvikling. Navnlig 

- har Fællesskabet i henhold til EF-traktatens artikel 163, stk. 1, som formål at styr-

ke det videnskabelige og teknologiske grundlag for Fællesskabets industri og at 

fremme udviklingen af dens internationale konkurrenceevne samt at fremme alle 

de forskningsaktioner, der skønnes nødvendige i medfør af andre kapitler i denne 

traktat 

- samordner Fællesskabet og medlemsstaterne i henhold til EF-traktatens arti-

kel 165, stk. 1, deres indsats inden for forskning og teknologisk udvikling for at 

sikre den indbyrdes sammenhæng mellem de nationale politikker og Fællesska-

bets politik 

- fastsættes samtlige Fællesskabets aktioner inden for forskning og teknologisk ud-

vikling i henhold til EF-traktatens artikel 166, stk. 1, i et flerårigt rammeprogram 

(det igangværende sjette rammeprogram udløber ved udgangen af 2006). 

 

b) Det Europæiske Råd vedtog i marts 2000 i Lissabon, i juni 2000 i Santa Maria da Feira 

og i marts 2001 i Stockholm konklusioner, der sigter mod hurtig oprettelse af et europæ-

isk rum for forskning og innovation (ERA) med henblik på inden 2010 at gøre EU til 

den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden med mu-

lighed for at skabe en holdbar økonomisk vækst, øget og bedre beskæftigelse og større 

social samhørighed. Relanceringen af Lissabon-strategien i 2005 og rapporten fra grup-

pen på højt plan af uafhængige eksperter under ledelse af Esko Aho med mandat fra 

mødet mellem de europæiske stats- og regeringschefer på Hampton Court bekræftede 

strategiens gyldighed med hensyn til videnskabelig forskning, teknologisk udvikling og 

innovation. 

 

På denne baggrund har Kommissionen foreslået, at syvende rammeprogram, med hen-

blik på at opfylde traktatens mål og bidrage til Lissabon-processen ved at hjælpe med til 

at realisere forsknings- og innovationsrummet og muliggøre en åben koordination, såle-

des at der på nationalt og europæisk plan iværksættes et passende samarbejde om viden-

skabelige og teknologiske forskningsaktiviteter, skal have følgende nye hovedtræk: 
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- koncentration om en række udvalgte forskningstemaer, hvor Fællesskabets indsats 

kan få største mulig nytteværdi, og hvor der i nogle behørigt begrundede tilfælde 

kan gives støtte til en langsigtet strategisk forskningsdagsorden inden for rammer-

ne af de fælles teknologiinitiativer 

- støtte til forskning gennem forskerinitieret grundforskning udført af de fremmeste 

forskergrupper i Europa, ved oprettelse af et uafhængigt europæisk forskningsråd 

- bedre uddannelse og oplæring af forskere, lettere adgang til forskningsmuligheder 

og anerkendelse af forskernes bidrag til samfundets mål gennem styrkelse af poli-

tikken for menneskelige ressourcer inden for rammeprogrammet på grundlag af de 

positive erfaringer med de foregående rammeprogrammers "Marie Curie-aktivi-

teter" 

- anvende og udvikle forskningsinfrastruktur på den bedst mulige måde, styrke 

SMV'ernes innovationsevne og deres evne til at drage fordel af forskning, støtte 

udviklingen af forskningsbaserede kompetenceklynger, frigøre potentialet i EU's 

konvergensregioner og fjernområder, bringe videnskab og samfund tættere på 

hinanden og støtte en sammenhængende udvikling af forskningspolitikker på fæl-

lesskabsniveau og nationalt 

- styrke den vigtige rolle, som Det Fælles Forskningscenter spiller med hensyn til at 

yde kundestyret videnskabelig og teknologisk bistand til udarbejdelsen, udviklin-

gen, iværksættelsen og overvågningen af fællesskabspolitikker og fungere som et 

uafhængigt referencecenter for videnskab og teknologi i EU på de områder, der 

henhører under dets specifikke kompetence 

- forenkling og rationalisering af gennemførelsesordningerne på grundlag af bedre 

forvaltningsprocedurer. 

 

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING 

 

A. Generelle bemærkninger 

 

Rådets fælles holdning afspejler i væsentlig grad både Kommissionens forslag og Europa-

Parlamentets udtalelse hvad angår struktur, videnskabeligt og teknologisk indhold, ramme-

programmets gennemførelsesmidler samt det finansielle grundlag og dets vejledende forde-

ling. 
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Ved behandlingen af Kommissionens forslag har Rådet så vidt muligt søgt at indarbejde 

Europa-Parlamentets ændringer og at lade det fremgå, at der er en væsentlig grad af enighed 

mellem de to lovgivende organer, samtidig med at det har respekteret ånden i Kommissionens 

forslag. Rådet har i den forbindelse fulgt følgende vejledende principper: 

 

1) anerkendelse af rammeprogrammets rolle som instrument til at nå overordnede fælles-

skabsmål, idet det tages i betragtning, at hovedparten af indsatsen inden for europæisk 

forskning og teknologisk udvikling finansieres af medlemsstaterne på nationalt plan 

 

2) behovet for en koncentration af Fællesskabets forskningsindsats, så der tilvejebringes en 

kritisk masse af ekspertise og europæisk nytteværdi, samtidig med at der sikres en til-

strækkeligt dybtgående dækning af relevante emner inden for de udvalgte fællesskabs-

forskningstemaer 

 

3) behovet for at supplere koncentrationen om hovedforskningstemaerne ved at yde en 

fleksibel støtte til EF's politikker og give mulighed for at opfylde nye videnskabelige og 

teknologiske behov i et forskningsmiljø, der hurtigt udvikler sig, samtidig med at der 

fastsættes passende parametre for en sådan fleksibilitet for at sikre juridisk klarhed 

 

4) behovet for at gennemføre rammeprogrammet med instrumenter, der er egnet til at tilve-

jebringe den kritiske masse af ekspertise og europæisk nytteværdi inden for forsknings-

indsatsen, samtidig med at der sikres en glidende overgang fra sjette rammeprogram og 

mulighed for alle berørte parter/enheder for at deltage i Fællesskabets forskning, forud-

sat at kriteriet om videnskabelig topkvalitet er opfyldt 

 

5) behovet for at tillægge offentlig-private partnerskaber større betydning, herunder en væ-

sentlig styrkelse af støtten til smv'ers forskningsarbejde og teknologiudvikling og lang-

sigtede strategiske forskningsdagsordener for hele industrisektorer som dem, der er fast-

sat ved de europæiske energiplatforme, og - i nogle få omhyggeligt udvalgte tilfælde - 

etablering af fælles teknologiinitiativer 
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6) behovet for klarhed, navnlig ved at sikre den nødvendige detaljeringsgrad, både med 

hensyn til det videnskabelige og teknologiske indhold og finansieringen, idet det tages i 

betragtning, at rammeprogrammet skal gennemføres ved hjælp af særprogrammer, som i 

sagens natur vil omfatte mere detaljerede gennemførelsesbestemmelser. 

 

B. Specifikke bemærkninger 

 

1. Hovedændringer til Kommissionens forslag 

 

a) Etiske spørgsmål 

 

Hvad angår de etiske spørgsmål har Rådet tilsluttet sig den linje, Europa-

Parlamentet foreslår i sin førstebehandlingsudtalelse: artikel 6 i afgørelsen 

om rammeprogrammet opstiller nu præcise regler med hensyn til etiske 

spørgsmål i syvende rammeprogram, navnlig med hensyn til embryonal 

stamcelleforskning. Derudover har Kommissionen gjort det klart, at den vil 

fortsætte den praksis, der blev indført under sjette rammeprogram, og ude-

lukke aktiviteter, som indebærer destruktion af menneskelige embryoner, 

herunder med henblik på fremskaffelse af stamceller, fra fællesskabsstøtte 

under FTU-rammeprogrammet. 

 

b) Videnskabeligt og teknologisk indhold 

 

i) Samarbejde 

 

Rådet har stort set opretholdt Kommissionens forslag med hensyn til det vi-

denskabelige og teknologiske indhold af de temaprioriteterne, men har på 

baggrund af Europa-Parlamentets ændringer også afklaret og udvidet områ-

det for nogle af disse: 
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− antallet af prioriteter er forøget fra ni til ti, idet sikkerhedsforskning er udskilt fra rumforsk-

ning 

− der vil blive lagt særlig vægt på at sikre en effektiv samordning mellem temaområderne og 

højt prioriterede forskningsområder, der går på tværs af temaerne, f.eks. skovbrugsforskning, 

kulturarv, havforskning og -teknologi 

− for at støtte forskning, der sigter mod at afgrænse eller udforske nye videnskabelige og tekno-

logiske muligheder inden for et givet felt og i kombination med andre relevante områder og 

discipliner, vil fremtidige og fremspirende teknologier og uforudsete policy-behov blive taget 

op på en åben og fleksibel måde gennem særlig støtte til spontane forskningsforslag, herunder 

også ved brug af fælles indkaldelser, for at fremme nye idéer og radikalt nye anvendelser og 

udforske nye muligheder som led i køreplaner for forskning, ikke mindst når der stilles væ-

sentlige gennembrud i udsigt 

− formidling og videnoverførsel vil blive prioriteret for at lette erhvervslivets, politikernes og 

samfundets brug af resultaterne med relevante begrænsninger i forbindelse med temaet sik-

kerhed på grund af fortrolighedsaspekterne i forbindelse med aktiviteterne 

− der vil især blive lagt vægt på at sikre en passende deltagelse af SMV'er. Med henblik herpå 

og i bred overensstemmelse med Europa-Parlamentets synspunkter er målet, at mindst 15% af 

den finansiering, der er til rådighed under programmets samarbejdsdel, skal gå til SMV'er. 

Rådet har også anerkendt de europæiske teknologiplatformes rolle, men foreslår dog ikke di-

rekte finansiering heraf ud fra den betragtning, at en projektbaseret tilgang er bedre egnet til 

opfyldelsen af dette mål 

− med hensyn til de fælles teknologiinitiativer har Rådet accepteret Europa-Parlamentets æn-

dring vedrørende tilføjelse af yderligere kriterier for etableringen. De fælles teknologiinitiati-

vers indhold skal således defineres klart, især hvad angår de finansielle forpligtelser, varighe-

den af deltagernes forpligtelser, betingelserne for indgåelse og udtrædelse af kontrakten og in-

tellektuelle ejendomsrettigheder. Desuden vil der blive udfoldet store bestræbelser for at sikre, 

at de gennemføres på en gennemsigtig måde, og at enhver tildeling af fællesskabsmidler over 

de fælles teknologiinitiativer sker på grundlag af principper om topkvalitet og konkurrence 
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− i den første prioritet (sundhed) er et bredere forskningsområde blevet accepteret efter ønske 

fra Parlamentet, således at det især kommer til at omfatte post-genomforskning, nye forebyg-

gelsesværktøjer til regenerativ medicin, nye leveringsmetoder, modellering af komplekse sy-

stemer, aldersbetingede sygdomme, herunder demens, hepatitis C og mulige opblussende epi-

demier, f.eks. sars, reumatoide og muskuloskeletale lidelser, aspekter vedrørende palliativ 

medicin, patientsikkerhed og bedre lægemiddelanvendelse, herunder aspekter vedrørende læ-

gemiddelovervågning og videnskabeligt testede komplementære og alternative lægemidler, 

forskning i sundhedssystemer, herunder strategier for hjemmepleje og vurdering af omkost-

ninger, effektivitet og fordele ved de forskellige indgreb samt forskning i livsstil og miljøfak-

torer og deres samspil med lægemidler 

− i den anden prioritet (fødevarer, landbrug og bioteknologi) er målet blevet bredere, så det om-

fatter miljømæssige udfordringer, akvakultur, kystforhold og imødekommelse af forbrugernes 

særlige kostbehov. Aktiviteterne er udvidet til at omfatte bioinformatik, bæredygtig anvendel-

se af biodiversitet, landbaserede biologiske ressourcer, herunder jordens frugtbarhed, plante-

sundhed, epidemiologiske undersøgelser, sygdomme, som er forbundet med dyrefoder, og an-

dre trusler mod fødevareproduktionens bæredygtighed og sikkerhed, herunder klimaændrin-

ger; fiskeriets rolle er blevet fremhævet på baggrund af Parlamentets synspunkter 

− den tredje prioritet (informations- og kommunikationsteknologi) er på grundlag af de ændrin-

ger, som Europa-Parlamentet har foreslået, blevet styrket, så den omfatter innovation og krea-

tivitet inden for produkter, tjenesteydelser og processer, mindskelse af den digitale kløft og 

social udstødelse, befolkningsgrupper med særlige behov, herunder det stigende antal ældre, 

fremme af tilgængelighed og gennemsigtighed i forbindelse med forvaltning og udvikling af 

politikker, forvaltning af og kommunikation om forskning og teknologisk udvikling, innova-

tive, ikt-baserede produkter og tjenesteydelser af høj værdi, ikt-forskning baseret på "open 

source"-udviklingsmodellen, forskellige udnyttelsesmuligheder og forretningsmodeller som 

følge af ikt-forskning, fotonik, gratis, fri og open source-software (FLOSS), spørgsmål om 

bæredygtighed inden for elektronik, udnyttelse af kvantevirkninger, lagring, matematik, natur-

ligt samarbejde, bedre sundhedsydelser, sundhedsinformationssystemer og -tjenester til for-

valtning af viden, miljøaspekter af mobilitet og adgang til interaktivt digitalt indhold 

 



 
12032/2/06 REV 2 ADD 1   alp/gb/JBS/js 9 
 DG C II   DA 

− fremtidssikret adgang til og brug af videnskabelige ressourcer og aktiver i et multikulturelt 

miljø, styrkelse af små og mellemstore organisationer og samfund, traditionelle industrier og 

optimering. Desuden er forskningen i fremtidige og fremspirende teknologier i modsætning til 

Kommissionens oprindelige forslag gjort til en integrerende del af alle aktiviteter under denne 

prioritet og ikke kun en af aktiviteterne 

− i den fjerde prioritet (nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi) 

er grundlaget gjort bredere, således at det omfatter el-produktion, energi, keramik og nanome-

dicin. Aktiviteterne er udvidet til at omfatte fremstilling af grundmaterialer og komponenter, 

komponenter med nanometerpræcision, overvågning og anvendelse af sensorer, nanokompo-

sitmaterialer, geoteknologi og optisk teknologi, fodtøj og stål 

− i den femte prioritet (energi) er grundlaget og aktiviteterne blevet udvidet til at omfatte identi-

fikation af hensigtsmæssige og rettidige løsninger for energisystemer på grund af udtømmel-

sen af de konventionelle olie- og gasreserver, energipriser, som borgerne og virksomhederne 

kan betale, henvisning til grønbøgerne fra både 2005 og 20066, Europa som førende i verden 

inden for en række teknologier til energiproduktion og energieffektivitet, el-produktion på 

grundlag af affald, brændstofproduktion på grundlag af biomasse og affald, lagring, distribu-

tion og udnyttelse af kulstofneutrale brændstoffer, herunder navnlig biobrændstoffer til el-

produktion, højeffektive og omkostningseffektive el-produktionsanlæg og/eller varmeproduk-

tionsanlæg med næsten-nul-emission på grundlag af især underjordisk oplagring, udvikling og 

demonstration af teknologier til konversion af andet fast brændsel, hvorved der også produce-

res sekundære energibærere og flydende og gasformige brændstoffer, udvikling af muligheder 

for energilagring, yderligere besparelser i det endelige og primære energiforbrug i bygninger 

og transport, anvendelsen af ny teknologi og teknologi til vedvarende energikilder samt foran-

staltninger og udstyr til styring af energiefterspørgslen og videnskabelig støtte til politikud-

formning. Med hensyn til kombineret produktion af forskellige energiformer har man desuden 

fundet det hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at integrere emnet under aktiviteten 

"Energieffektivitet og -besparelser" på grund af begrænsede midler og ikke som en særskilt 

aktivitet som foreslået af Europa-Parlamentet. 

 

                                                 
6  Grønbogen fra 2005 om energieffektivitet (KOM(2005 265) 
 Grønbogen fra 2006 om en europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og for-

syningssikkerhed (KOM(2006) 105). 
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− i den sjette prioritet (miljø, herunder klimaændringer) har Rådet fulgt Europa-Parlamentets 

linje og udvidet målet til at omfatte klima og tilpasning af miljøbelastninger og grundlaget til 

at omfatte byggeri og fiskeri, henvisninger til FN's rammekonvention om klimaændringer 

(UNFCCC), FN-konventionen om bekæmpelse af ørkendannelse og Stockholm-konventionen 

om persistente organiske miljøgifte, foruden miljøteknologiens bidrag til bæredygtigt forbrug 

og bæredygtig produktion, naturarv og bedre konkurrenceevne, samtidig med at de kommen-

de generationer sikres en mere bæredygtig fremtid. Aktiviteternes rækkevidde er blevet tyde-

liggjort, så de nu mere eksplicit omfatter polarområdernes funktionsmåde, globalt og regionalt 

samspil, atmosfæren, virkningerne på kystområder af den stigende vandstand i havene samt 

virkninger på særligt sårbare områder, bedre forudsigelse, tørke, skovbrande, jordskred, lavi-

ner og andre ekstreme fænomener i forbindelse med klimabetingede katastrofer, virkningerne 

af geologisk betingede og klimabetingede katastrofer, forbedring af forvaltningsstrategier, og-

så som led i en multirisikostrategi, kontrol af invasive fremmede arter, laguner, landskabsbe-

varelse, bæredygtige produkter, beskyttelse, bevarelse og forbedring af kulturarven, herunder 

boliger og bebyggelse, alternative teststrategier og navnlig metoder til at afprøve industrike-

mikalier uden brug af forsøgsdyr, uafhængige evalueringsværktøjer, vurdering, efterforskning 

og forvaltning af naturressourcer og forskellige observationsskalaer 

− den syvende prioritet (transport, herunder luftfart) er blevet forbedret, så den omfatter trans-

port til gavn for alle borgerne, transportens berøring med miljø, interoperabilitet og intermo-

dalitet inden for søtransport og transport ad indre vandveje, mindre fly til forskellige formål, 

innovative løsninger på  vedligeholdelse, reparation og eftersyn, lettilgængelige teknologi-

kombinationer, bæredygtig overfladetransport, anvendelse af alternative brændstoffer til 

transport, såsom brint- og brændselsceller under hensyntagen til omkostningseffektivitet og 

energieffektivitet, logistik, mindre forurenende transportmidler, vedligeholdelse af infrastruk-

tur og EGNOS 

− den ottende prioritet (samfundsøkonomiske videnskaber og humaniora) er udvidet til at om-

fatte demografiske forandringer, fastlæggelse af lovgivningsmæssige foranstaltninger inden 

for det kulturelle, videnskabelige og teknologiske område og inden for ligestilling,  
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 immaterielle goder, regional samhørighed, de samfundsøkonomiske virkninger af europæisk 

politik og lovgivning, muligheder for at forene arbejde og familieliv, handicapspørgsmål, 

uligheder, etniske spørgsmål og religiøs pluralisme, regioner i udviklingslande, fremme af 

fred, det udvidede EU's fremtidige udvikling, civilsamfundets rolle og formidling af viden 

− i den niende prioritet (rummet) er grundlaget udvidet til at omfatte skovbrug, sundhed, tekno-

logiske spin-off-effekter og rumapplikationer som uundværlige elementer i et højteknologisk 

samfund, effektiv udnyttelse af rumaktiver i sammenhæng med in situ-aktiver, herunder luft-

bårne aktiver, og omkostningseffektive missioner. Aktiviteterne er udvidet til at omfatte in si-

tu-overvågning, støtte til integration og harmonisering af GMES-data (data fra global miljø- 

og sikkerhedsovervågning) (både satellitbaserede og in situ-data, herunder jordbaserede, 

skibsbaserede og luftbårne), udvikling af rumbaserede systemapplikationer til forebyggelse og 

håndtering af risici og alle former for krisesituationer, som fremmer konvergens med ikke-

rumbaserede systemer, styrkelse af videnskabelig merværdi gennem synergier med ESAs eller 

nationale rumfartsagenturers initiativer i forbindelse med udforskning af rummet og lettelse af 

adgangen til videnskabelige data, koordinering af indsatsen med henblik på udvikling af rum-

bårne teleskoper og detektorer og dataanalyse inden for rumvidenskab samt biomedicin 

− i den tiende prioritet (sikkerhed) er målet blevet forbedret, så det omfatter naturkatastrofer og 

privatlivets fred. Det bredere grundlag omfatter støtte til fællesskabspolitikken vedrørende 

sundhed, og der er i sikkerhedsforskningen lagt vægt på EU's kapacitet inden for overvågning, 

formidling af informationer og viden om trusler og hændelser samt systemer til bedre vurde-

ringer og situationskontrol gennem en bedre anvendelse af fælles ikt-systemer inden for for-

skellige operationer. Aktiviteterne er udvidet til at omfatte metoder til hurtig identifikation, 

retablering af sikkerhed i krisesituationer, overblik over og støtte til forskellige krisestyrings-

operationer, sikkerhedssystemers interoperabilitet, efterretningsvirksomhed, informationsind-

samling og civil sikkerhed, opgaveorienteret forskning vedrørende kulturrelaterede, sociale, 

politiske og økonomiske aspekter af sikkerhed, de menneskelige værdiers rolle og politikfor-

mulering samt terrorismens psykologi og sociale miljø. 
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ii. Idéer 

Rådet har fulgt Europa-Parlamentets linje, at muliggøre en hurtig etablering af Det 

Europæiske Forskningsråd, der består af et uafhængigt videnskabeligt råd og en 

specifik struktur for gennemførelsen. På grundlag af Europa-Parlamentets ændrin-

ger har Rådet også udbygget teksten yderligere for at sikre, at forvaltningen Det 

Europæiske Forskningsråd vil blive udført af personale, der rekrutteres med hen-

blik herpå, at Det Videnskabelige Råd repræsenterer en mangfoldighed af forsk-

ningsområder, og at de vil blive udnævnt for en periode på fire år, der kan fornyes 

én gang, på grundlag af en rotationsordning, at Det Videnskabelige Råd også vil 

udarbejde en overordnet videnskabelig strategi, få fuld myndighed over afgørelser 

af, hvilke typer forskning der skal finansieres, og også udarbejde en adfærdsko-

deks, der bl.a. skal behandle, hvorledes man undgår interessekonflikter, at Det Eu-

ropæiske Forskningsråds administrations- og personaleomkostninger vil være un-

derlagt en trimmet og omkostningseffektiv forvaltning, at Kommissionen skal sik-

re, at Det Europæiske Forskningsråd handler i overensstemmelse med principper-

ne om videnskabelig topkvalitet, autonomi, effektivitet og gennemsigtighed, samt 

udarbejde en årsberetning om Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter og gen-

nemførelse af målsætninger og forelægge denne for Europa-Parlamentet og Rådet, 

og at Det Europæiske Forskningsråd skal være i stand til at udføre sine egne stra-

tegiske undersøgelser med henblik på forberedelse af og støtte til sine aktiviteter. 

 

Rådet har imidlertid valgt en mere fleksibel tilgang end Europa-Parlamentet med 

hensyn til Det Europæiske Forskningsråds struktur. Der bør derfor først træffes 

afgørelse om en eventuel ændring af dets struktur efter den foreløbige evaluering 

af rammeprogrammet, der forventes senest i 2010, og i denne forbindelse vil der i 

en uafhængig revision af Det Europæiske Forskningsråds strukturer eksplicit blive 

set på fordele og ulemper ved strukturer såsom et forvaltningsorgan eller trakta-

tens artikel 171 sammenholdt med kriterierne vedrørende videnskabelig topkvali-

tet, autonomi, effektivitet og gennemsigtighed. 
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iii. Mennesker 

Rådet har tilsluttet sig langt de fleste af Europa-Parlamentets ændringer. Pro-

grammet indeholder nu en henvisning til udnyttelse af erfaringerne med "Marie 

Curie"-aktiviteterne under de tidligere rammeprogrammer og deres indvirkning på 

det europæiske forskningsrum, uddannelse, specielt for unge, øget deltagelse af 

kvindelige forskere, et åbent europæisk arbejdsmarked for forskere uden nogen 

form for forskelsbehandling, særlige foranstaltninger til at opmuntre yngre forske-

re og bistå dem i de tidlige stadier af en videnskabelig karriere samt foranstaltnin-

ger til at mindske "hjerneflugt", fremme af topforskningscentre i hele EU, syner-

gier med andre EF-politikker og udbygning af videnskabelige og generiske fær-

digheder, også færdigheder vedrørende teknologioverførsel og iværksætterånd. 

 

iv. Kapacitet 

Rådet har generelt bibeholdt Kommissionens forslag, men har dog besluttet at 

medtage konsekvent udvikling af politikker som en særskilt aktivitet som led i 

denne del af rammeprogrammet snarere end at bibeholde den som en horisontal 

del af andre aktiviteter i programmet "Kapacitet". 

 

På baggrund af Europa-Parlamentets ændringer har Rådet yderligere tydeliggjort 

anvendelsesområdet for følgende aktiviteter: 

– som led i aktiviteten "forskningsinfrastruktur" er målsætningen nu udvikling 

af det europæiske forskningsrum. Rækkevidden af aktiviteterne vedrørende 

eksisterende infrastruktur er blevet præciseret, så de også omfatter adgang 

til højeffektive forskningsinfrastrukturer også i forbindelse med forskere fra 

erhvervslivet og SMV, udvikling af global konnektivitet og åbne standarder 

for interoperabilitet. Hvad angår ny infrastruktur bør Fællesskabets aktivite-

ter navnlig fokusere på de forberedende faser, da medlemsstaterne fortsat vil 

have en central rolle for så vidt angår deres udvikling og finansiering. Med 

hensyn til kriterierne for finansiering udvidede Rådet listen, så at den også 

omfatter bidrag til teknologisk udviklingskapacitet og til udvikling af forsk-

ningsbaserede ekspertisecentre og muligheden for at anvende EIB-lån og 

strukturfonde 
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– som led i aktiviteten "forskning til fordel for SMV" har Rådet fulgt Europa-

Parlamentets linje og således medtaget overvindelse af kløften mellem 

forskning og innovation, øget udnyttelse af forskning, leverandører af forsk-

ning og komplementaritet med programmet for konkurrenceevne og innova-

tion samt med andre EF-programmer; på baggrund af en ændring fra Euro-

pa-Parlamentet har Rådet tilføjet støtte til nationale sonderingspræmier, men 

har begrænset rækkevidden til udarbejdelse af forslag til aktioner under 

"Forskning til fordel for SMV", eftersom Rådet er af den opfattelse, at der 

bør være klart fokus på støtte til forskningsprojekter 

– som led i aktiviteten "videnbaserede regioner" udvidede Rådet anvendelses-

området til også at omfatte fremme af etablering og oprettelse af regionale 

kompetenceklynger, der bidrager til udviklingen af det europæiske forsk-

ningsrum, støtte til de fremspirende videnbaserede regioner, forbindelse 

med strukturfonde samt synergi med Fællesskabet og relevante nationale og 

regionale programmer 

– som led i aktiviteten "forskningspotentiale" er aktiviteterne blevet tydelig-

gjort, så at de også omfatter synergier med programmet for konkurrenceev-

ne og innovation for således at fremme den regionale kommercielle udnyt-

telse af FoU i samarbejde med erhvervslivet 

– som led i aktiviteten "forholdet mellem videnskab og samfund" har Rådet 

udvidet aktiviteterne til også at omfatte foranstaltninger med henblik på at 

gøre videnskabelige udgivelser mere tilgængelige for de dele af offentlighe-

den, der ønsker at konsultere dem, fremme af kvinders rolle i forskning og i 

videnskabelige beslutningsorganer, etablering af et åbent miljø, der vækker 

unges interesse for videnskab, fremme af unges fulde deltagelse i videnskab, 

bedre indbyrdes kommunikation og gensidig forståelse mellem den viden-

skabelige verden og et bredere publikum, bedre præsentation af videnskabe-

ligt arbejde, støtte til videnskabelige udgivelser 
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– som led i aktiviteten "internationalt samarbejde" har Rådet fastsat, at de ak-

tiviteter, der før øjeblikket varetages af INTAS, og som vil blive afviklet se-

nest ved udgangen af 2006, skal indgå i dette program samt i særprogram-

merne "Samarbejde" og "Mennesker". Rådet har også udvidet målsætningen 

til at omfatte fremme af kontakter med partnere i tredjelande for således at 

forbedre adgangen til forskning, der udføres andre steder i verden; aktivite-

terne skal også omfatte særlige samarbejdsaktioner af fælles interesse. 

 

v. Ikke-nukleare aktiviteter på Det Fælles Forskningscenter 

Rådet tydeliggjorde størrelsesordenen, således at man medtager samordning af ak-

tioner under denne del med den forskning, der udføres under "temaer" i særpro-

grammet "Samarbejde", således at man undgår overlapning og dobbeltarbejde. 

Aktiviteterne er blevet udvidet til også at omfatte videnskabelig/teknisk støtte til 

udarbejdelse af risikovurderings- og forvaltningsprocedurer som et redskab i den 

europæiske beslutningsproces, ekspertise og rolle i GMES-forskningsaktiviteter 

og i udvikling af nye anvendelsesmuligheder på dette område, samt udvikling og 

validering af alternative strategier og især metoder uden anvendelse af forsøgsdyr 

på alle relevante forskningsområder. 

 

c) Samlet beløb og opdeling af midlerne 

 

Efter indgåelsen af den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rå-

det og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning7 

skulle det oprindeligt foreslåede budget for syvende rammeprogram på 

72 726 mio. EUR nedskæres, medens der blev bibeholdt en hensigtsmæssig foku-

sering og kritisk masse. Rådet har bibeholdt Kommissionens ændrede forslag med 

hensyn til et samlet maksimumbeløb på 50 521 mio. EUR i overensstemmelse 

med Europa-Parlamentets udtalelse. Rådet har imidlertid foreslået følgende juste-

ringer i opdelingen af dette beløb: 

 

– I delen "Samarbejde" har Rådet fulgt linjen i Europa-Parlamentets ændrin-

ger og øget finansieringen af de temaer, der har store muligheder for at for-

                                                 
7  EUT C 139 af 14.6.2006. 
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bedre Europas konkurrenceevne, især med hensyn til den første (sundhed), 

femte (energi) og ottende prioritet (samfundsøkonomiske videnskaber og 

humaniora), men ikke i samme udstrækning. Efter opdelingen af temaet 

"sikkerhed og rummet" i to særskilte prioriteter vedtog Rådet at afsætte 80 

mio. EUR mindre til sikkerhed end til rummet, fordi Fællesskabets kompe-

tencer på dette område efter Rådets mening fortsat er begrænsede 

 

– Under "Kapacitet" har Rådet tilsluttet sig Europa-Parlamentets forslag om at 

nedskære den foreslåede finansiering af "forskningsinfrastruktur" og øge fi-

nansieringen af "forskning til fordel for smv'er" markant. Rådet er ikke de-

sto mindre af den opfattelse, at aktiviteterne under "Kapacitet" udgør et vig-

tigt element i rammeprogrammet, idet de støtter centrale aspekter af den eu-

ropæiske forsknings- og innovationskapacitet; derfor er disse blevet nedskå-

ret med langt mindre beløb, end Europa-Parlamentet har foreslået 

 

– Hvad angår "Idéer" og "Mennesker" har Rådet bevaret den finansiering, 

Kommissionen har foreslået, og således ikke accepteret Europa-

Parlamentets ændringer, som øgede finansieringen til begge disse dele af 

rammeprogrammet mod til gengæld at skære ned på "Kapacitet". 

 

2. Rådets holdning til Europa-Parlamentets ændringer 

 

Rådet har enten fuldt ud, indholdsmæssigt eller delvis indarbejdet en lang række 

af Europa-Parlamentets ændringer i sin fælles holdning (232 af de 326 foreslåede 

ændringer), i visse tilfælde i en ændret form eller et andet sted og ofte i den form, 

som Kommissionen foreslog i sit ændrede forslag, jf. ovenfor. 
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a) Følgende ændringer er fuldt ud eller indholdsmæssigt blevet indarbejdet i 

Rådets fælles holdning: 

 

– 1, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 26, 32, 35, 39, 43, 44, 47, 52, 58, 59, 66, 

76, 88, 93, 95, 97, 121, 126, 130, 132, 137, 142, 146, 148, 149, 153, 

162, 173, 174, 180, 181, 182, 183, 189, 190, 192, 193, 198, 201, 209, 

214, 215, 216, 221, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 

236, 237, 243, 245, 246, 251, 256, 262, 264, 266, 273, 284, 288, 289, 

294, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 309, 324; 

 

b) Rådet har i princippet eller delvis indarbejdet følgende ændringer: 

 

– 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 50, 53, 60, 

63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 

89, 90, 94, 96, 98, 99, 101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 136, 138, 

140, 141, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 

169, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 195, 

196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 

222, 223, 228, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 253, 255, 257, 268, 

269, 272, 274, 275, 276, 278, 280, 286, 287, 291, 293, 298, 299, 300, 

313, 315, 334, 350, 351, 359, 361, 362; 

 

c) Rådet har fulgt Kommissionen ved ikke at indarbejde følgende ændringer: 

 

– 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 

57, 61, 62, 64, 65, 74, 83, 91, 92, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 

118, 133, 134, 135, 139, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 161, 164, 

176, 191, 194, 212, 217, 218, 219, 220, 229, 247, 249, 250, 252, 254, 

258, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 270, 271, 277, 279, 281, 282, 283, 

285, 290, 292, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 314, 320, 347, 

349, 360. 
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IV. KONKLUSION 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af sin fælles holdning har Rådet i fuldt omfang taget hensyn til 

Kommissionens forslag og Europa-Parlamentets førstebehandlingsudtalelse. Et stort antal af æn-

dringerne er helt eller delvis indarbejdet i den fælles holdning med henblik på at imødekomme de 

fleste af Europa-Parlamentets betænkeligheder. Rådet finder, at den fælles holdning er en velafba-

lanceret tekst, og ser frem til konstruktive drøftelser med Europa-Parlamentet, således at syvende 

rammeprogram og gennemførelsesbestemmelserne til dette (dvs. reglerne for deltagelse og særpro-

grammerne) hurtigt kan vedtages. 

 

________________________ 
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– Vedtagelse (fh + e) 

a) af den fælles holdning 
b) af Rådets begrundelse 

– Erklæringer 
 
 

ERKLÆRING FRA TYSKLAND 
 
Tyskland hilser syvende forskningsrammeprogram velkommen som et vigtigt instrument, der kan 
styrke Fællesskabets videnskabelige og teknologiske grundlag og yderligere fremme dets konkur-
renceevne på vigtige temaområder. 
 
Beskyttelsen af den menneskelige værdighed og retten til liv kræver en omfattende beskyttelse af 
menneskets liv fra det tidspunkt, hvor dette liv bliver skabt. Derfor bør Den Europæiske Unions 
støtte til forskning ikke skabe noget incitament til at dræbe embryoner. 
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Tyskland hilser derfor med tilfredshed Kommissionens erklæring om, at den vil fortsætte den for-
valtningspraksis, der er blevet anvendt i sjette forskningsrammeprogram, og heller ikke i forbin-
delse med syvende forskningsrammeprogram vil forelægge det kompetente programudvalg nogen 
projekter til finansiering, som indebærer destruktion af menneskelige embryoner.  
 
Selv om Tyskland fortsat anser reglerne for forskning i menneskelige embryoner og menneskelige 
embryonale stamceller for utilstrækkelige, tilslutter det sig syvende forskningsrammeprogram på 
grund af dets overmåde store betydning for europæisk forskning og for den samfundsmæssige ud-
vikling i Den Europæiske Union. I den forbindelse antager Tyskland, at den enighed, der nu er op-
nået om forbud mod finansiering af derivering af menneskelige embryonale stamceller fra menne-
skelige embryoner, uanset den  revision, der er planlagt af dette område, når man er nået halvvejs 
igennem syvende forskningsrammeprogram, fortsat vil gælde efter dette tidsrum på grund af 
spørgsmålets principielle betydning. 
 

ERKLÆRING FRA ØSTRIG 

 

Østrig støtter principielt syvende forskningsrammeprogram som et vigtigt instrument, der kan 

styrke Fællesskabets videnskabelige og teknologiske grundlag og forbedre Europas konkurrence-

evne. 

 

For så vidt angår bioetiske spørgsmål i syvende rammeprogram har Østrig hele tiden slået til lyd for 

at finansiere forskning i voksne stamceller, som der ikke kan rejses etiske indvendinger imod, med 

fællesskabsmidler. 

 

Østrig fremhæver igen sin holdning, som det allerede ofte har givet udtryk for, nemlig at forskning, 

som indebærer anvendelse af menneskelige embryoner, ikke må finansieres over syvende forsk-

ningsrammeprogram. Østrig er af principielle etiske grunde stærkt imod denne form for forskning. 

 

Østrig beklager, at artikel 6 i afgørelsen om syvende rammeprogram tillader finansiering af forsk-

ning i menneskelige embryonale stamceller. Derfor kan Østrig ikke tilslutte sig EF's syvende 

rammeprogram samlet set. 
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ERKLÆRING FRA POLEN 

 

Polen anerkender fuldt ud, at syvende rammeprogram er et centralt element i den fornyede 

Lissabon-strategi om partnerskab for vækst og beskæftigelse. Programmet er et vigtigt skridt på 

vejen mod opbygning af vidensamfundet, forøgelse af konkurrenceevnen og fremme af sociale og 

økonomiske fremskridt i hele EU. 

 

Polen anser navnlig oprettelsen af Det Europæiske Forskningsråd, øremærkningen af betydelige 

midler til grundforskning og den prioriterede finansiering af de bedst begavede unge talenter for 

yderst værdifuld. Af hensyn til de europæiske staters fælles interesse har Polen støttet øgede midler 

til forskning under syvende rammeprogram, og det vil det fortsat gøre. 

 

Polen har vedholdende bidraget til gennemførelsen af Lissabon-strategien og til oprettelsen af det 

europæiske forskningsrum. Vort mål er at fortsætte sådanne aktiviteter og støtte alle de skridt, som 

Fællesskabet tager i den henseende. Endvidere påskønner Polen stærkt Kommissionens, Europa-

Parlamentets og Rådets hidtidige bestræbelser i forbindelse med forslaget til afgørelse om syvende 

rammeprogram. Vi vil gerne kraftigt understrege dette ved at stemme for forslaget. 

 

Under drøftelserne om detaljerne i gennemførelsen af programmet har Polen dog konsekvent på-

peget, at forskningsaktiviteter, som på nogen måde indebærer anvendelse af menneskelige 

embryonale stamceller eller menneskelige embryoner, udgør en afvigelse fra de grundlæggende 

etiske standarder. Endvidere har Polen - i betragtning af den utilstrækkelige viden om de potentielle 

langsigtede virkninger af en sådan forskning - ved talrige lejligheder oplyst, at det ikke kan gå ind 

for EU-finansiering af denne forskning. Desværre tillader artikel 6 i afgørelsen om syvende ramme-

program i sin nuværende affattelse finansiering af sådan forskning.  

 

Polen kan derfor på grund af grundlæggende etiske principper og de andre argumenter, der er anført 

ovenfor, ikke tilslutte sig EU-finansiering af forskningsaktiviteter, der på nogen måde indebærer 

anvendelse af embryonale stamceller eller menneskelige embryoner. Vi appellerer derfor til for-

mandskabet og Kommissionen om at fjerne dette aspekt fra den tekst til afgørelsen om syvende  
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rammeprogram, som drøftes på nuværende tidspunkt, med henblik på en separat behandling. Et så-

dant skridt vil gøre det muligt for Polen at støtte et således tilpas ændret forslag. 

 

ERKLÆRING FRA PORTUGAL 

 

Den kompromistekst, der er vedtaget, er selvfølgelig et fremskridt i retning af vedtagelsen af 

syvende rammeprogram. Vi må dog tage afstand fra de begrænsninger, som denne debat har vist 

med hensyn til udviklingen af den biomedicinske forskning i Europa. Vi hilser accepten af 

embryonal stamcelleforskning i syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling 

(FTU) velkommen, men skal ikke undlade at beklage det inkonsekvente i at forsøge at skjule nød-

vendigheden af at fremskaffe sådanne embryonale celler. 

 

At udelukke støtten til mekanismer til fremskaffelse af embryonale stamceller fra FTU-projekter 

skjuler præcist den del af FTU-processen, hvor der er størst behov for streng etisk overvågning. 

 

ERKLÆRING FRA MALTA 

 

Malta støtter principielt syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demon-

stration (2007-2013), da det er et vigtigt instrument, der konkret går ind og støtter EU's forskning, 

som er en effektiv drivkraft for innovation og vækst.  

 

Malta er imidlertid af den opfattelse, at beskyttelsen af den menneskelige værdighed og retten til liv 

bør sikres bedst muligt fra det øjeblik, hvor dette liv bliver skabt. I den forbindelse understreger 

Malta, at aktiviteter, der indebærer anvendelse af menneskelige embryonale stamceller og menne-

skelige embryoner, ikke burde have været omfattet af dette offentligt støttede EU-programs anven-

delsesområde.  

 

Malta værdsætter Kommissionens erklæring om, at den vil fortsætte den nuværende praksis og ikke 

vil forelægge forskriftsudvalget under syvende rammeprogram forslag til projekter, der indebærer  
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forskning, som destruerer menneskelige embryoner, herunder med henblik på fremskaffelse af 

stamceller, men finder den ikke tilstrækkeligt vidtgående, idet der fortsat åbnes mulighed for, at 

Fællesskabet yder finansiering til efterfølgende faser, hvori der indgår menneskelige embryonale 

stamceller. 

 

Malta beklager i den henseende, at syvende rammeprogram ikke i tilstrækkeligt omfang imødegår 

de etiske betænkeligheder i forbindelse med forskning, hvori der anvendes menneskelige embryoner 

og menneskelige embryonale stamceller. På denne baggrund kan Malta ikke give sin tilslutning til 

det syvende rammeprogram som helhed og stemmer derfor imod Rådets fælles holdning. 

 

ERKLÆRING FRA LITAUEN 

 

Litauen anerkender det syvende rammeprograms betydning og nytteværdi for konkurrenceevnen 

samt forskningen og udviklingen i EU og udtrykker tilfredshed med og støtter programmet.  

 

Litauen kan imidlertid ikke acceptere artikel 6, der tillader fællesskabsfinansiering af forskning i 

menneskelige embryonale stamceller, da sådan forskning efter Litauens opfattelse udgør en kræn-

kelse af grundlæggende etiske værdier. 

 

Litauen kan derfor ikke stemme for forslaget til syvende rammeprogram. 

 

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN 

 

Med hensyn til syvende rammeprogram foreslår Kommissionen, at man fortsætter med samme 

etiske ramme som i sjette rammeprogram, når der skal træffes afgørelse om EU-finansiering af 

forskning i menneskelige embryonale stamceller. 

 

Kommissionen foreslår, at man viderefører denne etiske ramme, fordi den på grundlag af erfarin-

gerne har ført til udvikling af en ansvarlig strategi for et meget lovende område af videnskaben, som 

har vist sig at fungere tilfredsstillende i forbindelse med et forskningsprogram, hvori der deltager 

forskere fra mange lande med meget forskelligartede reguleringsmæssige forhold.  
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1) Afgørelsen om syvende rammeprogram udelukker udtrykkeligt tre forskningsområder fra 

fællesskabsfinansiering: 

• forskning i reproduktiv kloning af mennesker 

• forskning, der sigter mod at ændre menneskers arvemasse på en måde, der gør ændrin-

gerne arvelige  

• forskning, der sigter mod at skabe menneskelige embryoner alene til forskningsformål 

eller for at fremskaffe stamceller, herunder ved kerneoverførsel mellem kropsceller. 

 

2) Der vil ikke blive finansieret nogen forskning, som er forbudt i alle medlemsstater. Ingen 

forskning vil blive finansieret i en medlemsstat, hvor en sådan forskning er forbudt. 

 

3) Afgørelsen om syvende rammeprogram og bestemmelserne om den etiske ramme for fælles-

skabsfinansieringen af forskning i menneskelige embryonale stamceller medfører på ingen 

måde, at der afsiges en værdidom over de reguleringsmæssige og etiske rammer for en sådan 

forskning i medlemsstaterne. 

 

4) Ved indkaldelsen af forslag opfordrer Kommissionen ikke udtrykkeligt til anvendelse af 

menneskelige embryonale stamceller. En eventuel anvendelse af menneskelige stamceller, 

uanset om de er voksne eller embryonale, afhænger af videnskabsfolkenes vurdering ud fra de 

mål, de ønsker at realisere. I praksis går langt størstedelen af fællesskabsmidlerne til stam-

celleforskning til anvendelse af voksne stamceller. Der er ingen grund til, at dette vil ændre 

sig væsentligt i syvende rammeprogram. 

 

5) Hvert projekt, der indebærer anvendelse af menneskelige embryonale stamceller, skal klare en 

videnskabelig vurdering, hvor uafhængige videnskabelige eksperter vurderer, om det er nød-

vendigt at anvende stamceller for at nå de videnskabelige mål. 
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6) Forslag, der klarer den videnskabelige vurdering, underkastes derefter en streng etisk gennem-

gang i Kommissionen. Ved denne etiske gennemgang tages der hensyn til principperne i EU's 

charter om grundlæggende rettigheder og relevante internationale konventioner såsom Euro-

parådets konvention om menneskerettigheder og biomedicin, undertegnet den 4. april 1997 i 

Oviedo, og dens tillægsprotokoller, samt den universelle erklæring om det menneskelige 

genom og menneskerettigheder vedtaget af Unesco. Den etiske gennemgang har også til for-

mål at kontrollere, at forslagene overholder reglerne i de lande, hvor forskningen skal udføres. 

 

7) I særlige tilfælde kan der foretages en etisk gennemgang i løbet af projektets levetid. 

 

8) Hvert projekt, der indebærer anvendelse af menneskelige embryonale stamceller, skal god-

kendes af den relevante nationale eller lokale etiske komité, inden projektet påbegyndes. Alle 

nationale regler og procedurer skal overholdes, herunder med hensyn til spørgsmål som for-

ældresamtykke, manglende finansielt incitament osv. Det vil blive kontrolleret, om projektet 

indeholder henvisninger til foranstaltninger vedrørende tilladelse og kontrol, der skal træffes 

af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor forskningen skal gennemføres. 

 

9) Et forslag, som klarer den videnskabelige vurdering, den nationale eller lokale etiske gennem-

gang og den etiske gennemgang på europæisk plan, vil i hvert enkelt tilfælde blive forelagt 

medlemsstaterne, der træder sammen som forskriftsudvalg, til godkendelse. Intet projekt, der 

indebærer anvendelse af menneskelige embryonale stamceller, vil blive finansieret, med-

mindre det opnår medlemsstaternes godkendelse. 

 

10) Kommissionen vil fortsat arbejde for at gøre resultatet af fællesskabsfinansieret stamcelle-

forskning bredt tilgængeligt for alle forskere, så den i sidste ende kan blive til gavn for 

patienter i alle lande. 
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11) Kommissionen vil støtte aktioner og initiativer, der bidrager til koordination og rationalisering 

af forskningen i menneskelige embryonale stamceller efter en forsvarlig etisk strategi. 

Kommissionen vil navnlig støtte et europæisk register over menneskelige embryonale stam-

cellelinjer. Støtte til et sådant register vil muliggøre overvågning af eksisterende menneske-

lige embryonale stamceller i Europa og vil bidrage til bedst mulig anvendelse heraf blandt 

videnskabsfolk og kan endvidere bidrage til at undgå unødvendig derivering af nye stam-

cellelinjer. 

 

12) Kommissionen vil fortsætte den nuværende praksis og vil ikke forelægge forskriftsudvalget 

forslag til projekter, der indebærer forskning, som destruerer menneskelige embryoner, her-

under med henblik på fremskaffelse af stamceller. Udelukkelsen fra finansiering af denne 

forskningsfase er ikke til hinder for fællesskabsfinansiering af efterfølgende faser, der om-

fatter menneskelige embryonale stamceller. 

 

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN AD PUNKT 3 B) 

 

Kommissionen anser det nuværende nære samarbejde mellem de europæiske deltagere i fusions-

energiforskningen for at være en gevinst for EU. Den vil bestræbe sig på at sikre, at forvaltnings-

strukturen for fusionsenergiforskningen under syvende rammeprogram udformes i nøje samråd med 

forskersamfundet. Der vil blive sørget for en hensigtsmæssig koordinering mellem de aktiviteter, 

som udføres af det europæiske fællesforetagende vedrørende bl.a. og som en indledende prioritet 

virkeliggørelsen af ITER, og de andre aktiviteter, der via forskersamfundet gennemføres under 

temaområdet "Forskning i fusionsenergi" under syvende rammeprogram med henblik på at forbedre 

den videnskabelige og teknologiske viden om fusionsenergi. 

 

 

____________________ 
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2005/0043 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN  
TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 

 
vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, 

teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) 

1. SAGSFORLØB: 

Kommissionens forslag (dokument [KOM(2005)119 endelig 
2005/0043 (COD) og 2005/0044(CNS)] fremsendt til Europa-
Parlamentet og Rådet den: 

13. april 2005 

Udtalelse fra Regionsudvalget den: 16. november 2005 

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg den: 14. december 2005 

Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen den: 15. juni 2006 

Ændret forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet den: 28. juni 2006 

Fælles holdning vedtaget den: 25. september 2006 

2. KOMMISSIONENS STILLINGTAGEN TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

I overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251 redegør denne meddelelse for 
Kommissionens stillingtagen til Rådets fælles holdning til det syvende rammeprogram for 
forskning og teknologiudvikling, der blev fastlagt med kvalificeret flertal den 25. september 
2006, efter at der var opnået politisk enighed den 24. juli 2006. Den 24. juli blev der også 
opnået politisk enighed om Euratoms rammeprogram. 

I det store og hele fastholder den fælles holdning rammeprogrammets struktur og indhold som 
foreslået af Kommissionen, og der er også en høj grad af overensstemmelse med Europa-
Parlamentets udtalelse. 

Langt de fleste af de ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der blev vedtaget ved 
førstebehandlingen (15. juni 2006) og accepteret af Kommissionen i det ændrede forslag1, har 
Rådet indarbejdet. 

                                                 
1 KOM(2006) 364 endelig af 28.6.2006. 
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3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

Kommissionen anser den fælles holdning for at være et godt grundlag for de videre 
forhandlinger om rammeprogrammet med henblik på enighed under andenbehandlingen. 

Hvad budgettet angår har Rådet (og Europa-Parlamentet) tilsluttet sig det samlede beløb på 
50 521 mio. EUR, som Kommissionen lagde op til i sit ændrede forslag2 på grundlag af den 
interinstitutionelle aftale, der den 17. maj blev indgået mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning3. 

Den fælles holdnings fordeling af budgettet ligger i store træk på linje med Kommissionens 
ændrede forslag og Parlamentets udtalelse bortset fra: 

– Inden for Samarbejde: 

– Øgede beløb til fem temaer: "Sundhed", "Nanovidenskab, nanoteknologi, 
materialer og ny produktionsteknologi", "Energi" og "Miljø" samt en lille 
stigning til "Samfundsvidenskaber og humaniora". 

– Færre bevillinger til temaet "Sikkerhed og rummet". 

– Inden for Kapacitet: 

– Væsentligt færre bevillinger til "Forskningsinfrastruktur" og færre bevillinger 
til "Forholdet mellem videnskab og samfund". 

– Flere bevillinger til "Forskning til fordel for små og mellemstore 
virksomheder" og "Forskningspotentiale" samt en mindre forøgelse til 
"Internationalt samarbejde". 

Selv om der er stor overensstemmelse mellem de foreslåede aktiviteter og 
bevillingsforslagene, betyder budgetreduktionen for Infrastruktur og Sikkerhed og rummet, at 
det kan blive umuligt at gennemføre alle de aktiviteter, der foreslås i den fælles holdning. 

Hvad angår programstrukturen, fastholder den fælles holdning de programkomponenter, 
Kommissionen har foreslået, herunder fokuseringen på temaerne og den smidige 
programgennemførelse, der tager hensyn til programmets syvårige løbetid. Kommissionen er 
enig i, at den sammenhængende politikudvikling bør udgøre en separat del af programmet 
Kapacitet. Rådet har imidlertid på linje med Parlamentet splittet temaet Sikkerhed og rummet 
op i to, så der i alt bliver ti temaer. Kommissionen mener, der kan opnås en betydelig 
fleksibilitet og synergi ved at holde de to områder sammen. 

Hvad angår forskningsindhold, er en stor del af de ændringer, Parlamentet har foreslået og 
Kommissionen accepteret i det ændrede forslag, indarbejdet i den fælles holdning. 
Kommissionen gjorde det klart i det ændrede forslag, at budgetreduktionen foranledigede 
Kommissionen til ikke at medtage ændringer, der ville medføre en udvidelse af temaernes 
rækkevidde og dermed kræve flere midler. Kommissionen mener, at den fælles holdning i det 
væsentlige respekterer dette standpunkt. Det stemmer dog ikke med det princip at medtage en 

                                                 
2 KOM(2005) 119 endelig/2 af 24.5.2006. 
3 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1. 
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"sonderingspræmieordning" for små og mellemstore virksomheder i programmet Kapacitet. 
Efter Kommissionens opfattelse bør bevillingerne koncentreres helt om at finansiere 
projekter. 

Kommissionen tilslutter sig den styrkelse af formuleringerne om små og mellemstore 
virksomheder, der ligger i forslaget om konkrete foranstaltninger inden for temaerne, 
herunder ved kvantitativ og kvalitativ analyse; det er efter Kommissionens opfattelse mere 
effektivt end de kunstige mål, som Kommissionen ikke tog til sig i det ændrede forslag. 

Parlamentet har særlig været optaget af de fælles teknologiinitiativer og af programmerne 
Idéer og Mennesker. 

• Hvad de fælles teknologiinitiativer angår, medtager den fælles holdning 
ændringerne af kriterierne for identifikation af fælles teknologiinitiativer. 

• Hvad angår Idéer, har Rådet medtaget vigtige tydeliggørelser med hensyn til det 
videnskabelige råds mandatperiode, fornyelse og opgaver, forvaltningen og 
personaleordningerne; det forlanger desuden, at der skal foretages en uafhængig 
undersøgelse af Det Europæiske Forskningsråds strukturer og mekanismer i 2010, 
hvis resultat skal forelægges Parlamentet og Rådet. 

• I programmet Mennesker er der indført ændringer, som indeholder henvisninger 
til dette programs forbindelser til andre dele af rammeprogrammet og andre 
fællesskabsprogrammer, tilføjelser, der ekspliciterer den internationale dimension 
af dette program, henvisninger til tilvejebringelse af passende arbejdsforhold for 
forskere og anvisninger vedrørende samfinansieringssystemet. 

Endelig er kriterierne for støtte til ny forskningsinfrastruktur gjort mere detaljerede og de 
regionale forholds betydning for byggeriet anerkendt. 

Hvad angår stamcellerelateret forskning accepterede Kommissionen i det ændrede forslag at 
medtage en artikel om, hvilke områder der ikke bør ydes støtte til under det syvende 
rammeprogram på linje med Parlamentets ændringsforslag. Rådet har også medtaget denne 
artikel i den fælles holdning, og Kommissionen har formuleret en erklæring, der bekræfter, at 
den vil følge denne praksis (se bilaget). 

4. KONKLUSION 

Kommissionen mener, at den fælles holdning, der blev fastlagt med kvalificeret flertal den 
25. september 2006, i høj grad stemmer overens med både Europa-Parlamentets og 
Kommissionens standpunkter. Den tager hensyn til en stor del af de ændringsforslag, Europa-
Parlamentet stillede ved førstebehandlingen, og som Kommissionen indarbejdede i sit 
ændrede forslag. Kommissionen støtter derfor den fælles holdning. 
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BILAG 

"Under det syvende rammeprogram agter Kommissionen at følge samme etiske retningslinjer 
for bevillingen af EU-støtte til forskning i embryonale menneskelige stamceller som under det 
sjette rammeprogram. 

Europa-Kommissionen agter at fortsætte med disse retningslinjer, fordi den med baggrund i 
erfaring på et løfterigt videnskabeligt område har udviklet en ansvarlig fremgangsmåde, der 
har vist sig at fungere tilfredsstillende som led i et rammeprogram, der har deltagelse fra 
forskere fra mange lande med meget forskellige retsregler. 

(1) Afgørelsen om det syvende rammeprogram udelukker udtrykkeligt tre forskningsfelter 
fra fællesskabsfinansiering: 

• forskning i reproduktiv kloning af mennesker 

• forskning, der sigter mod at ændre menneskers arvemasse på en måde, der gør 
ændringerne arvelige 

• forskning, der sigter mod at skabe menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller. 

(2) Der vil ikke blive ydet støtte til forskning, som er forbudt i alle medlemsstater. Der vil 
ikke blive ydet støtte til forskning, der foregår i en medlemsstat, hvor denne forskning 
er forbudt. 

(3) Afgørelsen om syvende rammeprogram og bestemmelserne om de etiske rammer for 
fællesskabsfinansiering af forskning i embryonale menneskelige stamceller indebærer 
på ingen måde nogen værdidom over de retsregler eller etiske rammebestemmelser, 
der gælder for denne forskning i medlemsstaterne. 

(4) Ved indkaldelse af forslag opfordrer Europa-Kommissionen ikke udtrykkeligt til brug 
af embryonale menneskelige stamceller. Eventuel brug af menneskelige stamceller, 
hvad enten de er embryonale eller voksne, afhænger af forskernes vurdering i forhold 
til de mål, de ønsker at nå. I praksis går langt den største del af Fællesskabets midler til 
stamcelleforskning til brug af voksne stamceller. Der er ingen grund til, at dette skulle 
ændre sig væsentligt under det syvende rammeprogram. 

(5) Alle projekter, der foreslår brug af embryonale menneskelige stamceller, skal bestå en 
evaluering, hvorunder nødvendigheden af at bruge sådanne stamceller for at nå de 
videnskabelige mål bedømmes af uafhængige videnskabelige eksperter. 

(6) Forslag, der består denne evaluering, underkastes derpå en streng etisk bedømmelse, 
der tilrettelægges af Europa-Kommissionen. Under denne etiske bedømmelse tages der 
hensyn til de principper, der ligger i EU's charter om grundlæggende rettigheder og 
relevante internationale konventioner såsom Europarådets konvention om 
menneskerettigheder og biomedicin, der blev undertegnet i Oviedo den 4. april 1997, 
og dens tillægsprotokoller samt den universelle erklæring om det humane genom og 
menneskerettighederne, som er vedtaget i Unesco-regi. Under den etiske bedømmelse 
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kontrolleres det også, om forslagene overholder reglerne i de lande, hvor forskningen 
skal foregå. 

(7) I særlige tilfælde kan der foretages en etisk bedømmelse under hele projektets 
varighed. 

(8) Alle projekter, der foreslår brug af embryonale menneskelige stamceller, skal søge 
godkendelse hos de relevante nationale eller lokale etiske råd, før projektet sættes i 
værk. Alle nationale regler og procedurer skal overholdes, f.eks. vedrørende samtykke 
fra forældre og fravær af økonomiske tilskyndelser. Det vil blive kontrolleret, om 
projektet indeholder henvisninger til foranstaltninger vedrørende tilladelse og kontrol, 
der skal træffes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor forskningen 
skal udføres. 

(9) Et forslag, der består af den videnskabelige bedømmelse, de nationale eller lokale 
etiske bedømmelser og den europæiske etiske bedømmelse, vil i hvert enkelt tilfælde 
blive forelagt medlemsstaterne til godkendelse i et forskriftsudvalg. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale menneskelige stamceller, får ikke støtte uden 
medlemsstaternes godkendelse. 

(10) Europa-Kommissionen vil fortsat virke for at gøre resultaterne af 
fællesskabsfinansieret stamcelleforskning bredt tilgængelige for alle forskere, hvad der 
i sidste ende vil gavne patienter i alle lande. 

(11) Europa-Kommissionen vil støtte foranstaltninger og initiativer, der bidrager til 
samordning og rationalisering af forskning i embryonale menneskelige stamceller på 
en etisk forsvarlig måde. Herunder vil Kommissionen navnlig støtte et europæisk 
register over embryonale menneskelige stamcellelinjer. Støtte til et sådant register, der 
vil gøre det muligt at overvåge eksisterende embryonale menneskelige stamceller i 
Europa, vil bidrage til at maksimere forskernes udnyttelse af dem og kan måske være 
med til at undgå unødvendig afledning af nye stamcellelinjer. 

(12) Europa-Kommissionen vil fortsætte sin nuværende praksis med ikke at forelægge 
forskriftsudvalget projektforslag, der indebærer forskningsaktiviteter, som destruerer 
menneskelige embryoner, f.eks. for at skaffe stamceller. Udelukkelse af muligheden 
for at finansiere dette trin i forskningen vil ikke hindre Fællesskabet i at finansiere 
efterfølgende trin, der involverer embryonale menneskelige stamceller." 
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