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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren ønsker at fremsætte følgende bemærkninger: 

- det syvende rammeprogram er i det store hele i overensstemmelse med det sjette 
rammeprogram, der gennemføres i øjeblikket; forslaget indeholder dog et nyt element, 
nemlig oprettelsen af Det Europæiske Forskningsråd (EFR), der vil udgøre et vigtigt 
bidrag til udviklingen af et europæisk forskningsområde;

- tilslutter sig Kommissionens beslutning om, at Det Europæiske Forskningsråd (EFR) 
skal forvaltes af et videnskabeligt råd bestående af fremtrædende videnskabsfolk; 
anbefaler, at dette repræsentative organ skal sikre lige muligheder for mænd og 
kvinder og arbejde i henhold til enkle procedurer, når det formulerer krav og 
fastlægger prioriterede emner;

- mener, at Det Europæiske Forskningsråd (EFR) skal oprettes i henhold til EF-
traktatens artikel 171, hvori det fastsættes, at "Fællesskabet kan oprette 
fællesforetagender eller enhver anden struktur, der er nødvendig for korrekt 
gennemførelse af programmerne for forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration i Fællesskabet";

- understreger, at Det Europæiske Forskningsråd (EFR) bør fremme, offentliggøre og 
overføre den viden, der indhøstes i forbindelse med forskningsaktiviteterne inden for 
de vigtigste videnudviklingssektorer, og udnytte disse aktiviteter og deres 
applikationer til videnskabelig, teknologisk, økonomisk og social udvikling af Europa;

- understreger betydningen af, at Det Europæiske Forskningsråd (EFR) råder over 
tilstrækkelige finansielle ressourcer, og at det udøver sine aktiviteter på en selvstændig 
og uafhængig måde og på grundlag af enkle og åbne procedurer;

- anbefaler, at Det Europæiske Forskningsråd (EFR) regelmæssigt offentliggør de 
opnåede resultater, så de er tilgængelige for alle;

- finder det vigtigt, at Det Europæiske Forskningsråd (EFR) er selve indbegrebet af 
integritet, idet forvaltningen af det bør overlades til uafhængige og højtstående 
forskere;

- understreger, at grundforskning, der danner grundlaget for yderligere, ofte 
anvendelsesorienteret, forskning, bør spille en central rolle i uddannelsen af forskere;

- mener, at dette program bør medføre et paneuropæisk system til støtte for forskere, 
ingeniører og akademikere, der deltager i udviklingen af ny viden, nye produkter, 
processer og metoder, for at skabe nye muligheder for teknologiske fremskridt;

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:



PE 367.925v02-00 4/8 AD\607168DA.doc

DA

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 4

(4) Forslag til "frontlinjeforskning" bør 
udelukkende bedømmes ud fra 
kvalitetskriterier anlagt af fagfæller ved 
"peer review", og de bør være præget af 
tværfaglighed, have karakter af 
pionerprojekter med stor risiko og ikke kun 
stamme fra veletableredeforskerhold, men 
også fra nye grupper og mindre erfarne 
forskere.

(4) Forslag til "frontlinjeforskning" bør 
udelukkende bedømmes ud fra 
kvalitetskriterier anlagt af fagfæller ved 
"peer review", og de bør være præget af 
tværfaglighed, have karakter af forsøgs- og 
pionerprojekter med stor risiko og ikke kun 
stamme fra veletablerede forskerhold, men 
også fra nye grupper og mindre erfarne 
forskere. I den forbindelse bør der tages 
særligt hensyn til projekter, der lægger 
vægt på opbygningen af nye europæiske 
netværk og samarbejdsrelationer.

Ændringsforslag 2
Betragtning 10

(10) Rammeprogrammet bør være et 
supplement til medlemsstaternes aktiviteter 
og andre fællesskabstiltag, som - foruden 
navnlig satsningerne på strukturfonde, 
landbrug, uddannelse, konkurrenceevne og 
innovation, erhvervspolitik, sundhed, 
forbrugerbeskyttelse, beskæftigelse, energi, 
transport og miljø - er nødvendige led i den 
samlede strategiske satsning på Lissabon-
målene.

(10) Rammeprogrammet bør være et 
supplement til medlemsstaternes aktiviteter 
og andre fællesskabstiltag, som - foruden 
navnlig satsningerne på strukturfonde, 
landbrug, uddannelse, kultur og medier,
konkurrenceevne og innovation, 
erhvervspolitik, sundhed, 
forbrugerbeskyttelse, beskæftigelse, energi, 
transport og miljø - er nødvendige led i den 
samlede strategiske satsning på Lissabon-
målene.

Ændringsforslag 3
Betragtning 13

(13) Forskningsaktiviteter under dette 
program bør gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder dem, der kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter om 

(13) Forskningsaktiviteter under dette 
program bør gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder dem, der kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter om 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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grundlæggende rettigheder. grundlæggende rettigheder, og bekræfte 
forskningens samfundsmæssige og 
humanistiske værdi med respekt for den 
etiske og kulturelle mangfoldighed.

Begrundelse

Forskningen er mere end nogensinde splittet mellem sine imponerende fremskridt og 
samfundets økonomiske, politiske og kulturelle struktur, hvilket på en gang er både produktivt 
og destruktivt. Vi bør beskæftige os med de spørgsmål, som de etiske værdier og de mange 
forskellige kulturelle synspunkter inden for forskningen rejser.

Ændringsforslag 4

Betragtning 14 a (ny)

(14a) For at forenkle og reducere 
omkostningerne ved udbud bør 
Kommissionen skabe forudsætningerne for 
underretning af deltagerne i 
udbudsproceduren ved at etablere en 
database.

Begrundelse

Det skal være lettere for europæiske forskningsinstitutter og de, der er interesserede i 
udbudsproceduren, at få adgang til programmet.

Ændringsforslag 5
Artikel 4, stk. 3

3. Det Europæiske Forskningsråd består af et 
videnskabeligt råd, der støttes af en specifik 
struktur for gennemførelsen, jf. bilag I. Det 
arbejder i overensstemmelse med 
principperne om videnskabelig topkvalitet, 
uafhængighed, effektivitet og åbenhed.

3. Det Europæiske Forskningsråd består af et 
videnskabeligt råd, der støttes af en specifik 
struktur for gennemførelsen, jf. bilag I. Det 
arbejder i overensstemmelse med 
principperne om videnskabelig topkvalitet, 
uafhængighed, effektivitet og åbenhed. 
Begge organer skal sikre lige muligheder 
for mænd og kvinder.

Ændringsforslag 6

Artikel 4, stk. 4 a (nyt)
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4a. Kommissionen sikrer evaluering af 
forskningsresultaterne og udarbejder en 
rapport om Kommissionens bidrag til et 
dynamisk vidensamfund i Europa.

Begrundelse

Kommissionen skal vise, at programmets mål om et dynamisk vidensamfund i Europa også 
reelt opnås.

Ændringsforslag 7

Artikel 8, stk. 6

6. Kommissionen orienterer regelmæssigt 
udvalget om, hvordan det går med 
gennemførelsen af særprogrammet som 
helhed.

6. Kommissionen orienterer regelmæssigt 
udvalget og Europa-Parlamentets 
korresponderende udvalg om, hvordan det 
går med gennemførelsen af særprogrammet 
som helhed, og om alle FTU-aktiviteter, 
som får tilskud under programmet..

Begrundelse

Kommissionen fremlægger her forskrifter for en komitologiprocedure inden for samarbejdet 
med Rådet. Det er passende, at også budgetmyndighedens anden gren underrettes om 
programmets gennemførelse.

Ændringsforslag 8

Artikel 8, stk. 7 a (nyt)

7a. Kommissionen forelægger denne 
retsakt samt en rapport om gennemførelsen 
af særprogrammet for de kompetente 
organer til fornyet behandling i så god tid, 
at proceduren med henblik på ændring af 
denne retsakt kan være afsluttet ved 
udgangen af 2010.

Or. de

Begrundelse

Ved at gennemgå retsakten under dens planlagte periode (midtvejsrevision) er der mulighed 
for at reagere på hindringer for gennemførelsen og på den øvrige udvikling i forbindelse med 
evaluering og eventuel revision. På grund af den opstartsfase, programmet har i praksis, 
ligger tidspunktet for gennemgangen et år efter midten af programperioden. På den måde 
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skulle det være muligt at foretage en pålidelig vurdering.
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