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KORT BEGRUNDELSE

1. Videnskab og forskning bør spille en afgørende rolle i etableringen af det 
vidensamfund, som Europa med Lissabon-strategien satte sig for at gennemføre.

2. Videnskabelig forskning skal i første omgang opfattes som en forøgelse af viden.
Forskning og viden, der har rødder i uddannelsessystemer inspireret af den europæiske 
humanistiske kultur, skal fortsat være knyttet til værdier som borgernes deltagelse i 
samfundet og samfundets globale vækst.

3. Det er nødvendigt at forsvare en videnskabs-, viden- og forskningskultur, navnlig på 
fællesskabsplan. Vi skal formidle det kulturelle budskab, at forskning også er kultur 
og ikke blot en faktor, der indgår i konkurrenceevnen. Dette bør være målet for de 
europæiske forskningspolitikker.

4. Forskningssituationen i Europa er foruroligende, og det kan, hvis der ikke 
gennemføres korrigerende foranstaltninger, reducere den økonomiske vækst.

5. Afstanden til de lande, der traditionelt er mere udviklede (USA og Japan), og også til 
de nye lande (Kina og Indien) bliver hele tiden større. Det er nødvendigt at 
rationalisere strategien, så den europæiske politik for videnskabelig forskning kan 
samordnes med andre lande.

6. Den videnskabelige forskning og den teknologiske udvikling får stadig større 
betydning for, at samfundet kan fungere ordentligt.

7. Forskningen spiller en grundlæggende rolle i gennemførelsen af regeringspolitikker og 
udgør et af de vigtigste elementer i den politiske beslutningsproces. De politiske valg 
på sundhedsområdet, inden for bæredygtig udvikling, nuklear sikkerhed og 
biodiversitet må nødvendigvis baseres på et solidt videnskabeligt erfaringsgrundlag.

8. Der skal være større interaktion mellem rammeprogrammet og strukturfondene for at 
undgå konflikter mellem den finansiering, der er beregnet på ekspertise, og den 
finansiering, der fokuserer på samhørighed.

9. Afsnittet "Videnskabens plads i samfundet" skal være et vigtigt element i det nye 
rammeprogram, navnlig i aktionen "De unge og videnskaben".

10. Programmet "Kapacitet", der fokuserer på seks interventionsområder, kan øge 
forsknings- og innovationskapaciteten i hele Europa, hvis Kommissionens 
budgetforslag forbliver uændret.
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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 4

(4) 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.

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

Ændringsforslag 2
Betragtning 9

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

(9) Forskningsaktiviteter under dette 
program bør gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder dem, der kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter om 
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 de imponerende fremskridt og 
samfundet, og dets økonomiske, politiske og kulturelle struktur, hvilket på en gang er både 
produktivt og destruktivt. Vi bør beskæftige os med de etiske spørgsmål og de spørgsmål, som 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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de mange forskellige kulturelle fremgangsmåder inden for forskningen rejser.

Ændringsforslag 3
Betragtning 10

(10) Rammeprogrammet bør fremme en 
bæredygtig udvikling.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 4
Betragtning 11 a (ny)

(11a) For at forenkle og reducere 
omkostningerne ved udbud bør 
Kommissionen skabe forudsætningerne for 
underretning af deltagerne i 
udbudsproceduren ved at etablere en 
database.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at lette tilgangen til særprogrammet for de europæiske 
forskningsinstitutioner og gøre udbudsproceduren mere tilgængelig for interesserede.

Ændringsforslag 5
Artikel 7, stk. 3 a (nyt)

3a. Kommissionen sikrer evaluering af 
forskningsresultaterne og udarbejder en 
rapport om Kommissionens bidrag til et 
dynamisk vidensamfund i Europa.

Begrundelse

Kommissionen skal vise, at særprogrammets målsætning om et dynamisk vidensamfund i 
Europa rent faktisk er gennemført.

Ændringsforslag 6
Artikel 8, stk. 5

5. Kommissionen underretter regelmæssigt 
udvalget om, hvordan det går med 
gennemførelsen af særprogrammet som 
helhed, og om alle FTU-aktiviteter, som får 
tilskud under programmet.

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

Begrundelse

Kommissionen fremlægger her forskrifter for en komitologiprocedure for samarbejdet med 
Rådet. Det vil være passende også at underrette den anden gren af budgetmyndigheden om 
gennemførelsen af særprogrammet.

Ændringsforslag 7
Artikel 8, stk. 5 a (nyt)

5a. 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.

Begrundelse

Revisionen af retsakten i løbet af den planlagte gyldighedsperiode (midtvejsrevisionen) 
skaber mulighed for at reagere på hindringer for omsætningen samt andre udviklinger som et 
led i en evaluering og evt. ændring. På grund af programmets i praksis eksisterende startfase 
ligger revisionstidspunktet derfor et år senere end midt i særprogrammets gyldighedsperiode.
Det skulle muliggøre en mere pålidelig evaluering.

Ændringsforslag 8
Bilag I, tema 1, Mål

At anvende og udvikle den eksisterende 
forskningsinfrastruktur i Europa på den 
bedst mulige måde og medvirke til på alle 
videnskabelige og teknologiske områder at 
få opført ny (eller foretaget omfattende 
modernisering af eksisterende)
forskningsinfrastruktur af fælleseuropæisk 
interesse, som det europæiske 
forskersamfund behøver for fortsat at 
kunne føre an i forskningen og hjælpe 
erhvervslivet til at styrke sit videngrundlag 
og teknologiske knowhow.

At anvende og udvikle den eksisterende 
forskningsinfrastruktur i Europa på den 
bedst mulige måde og medvirke til at få 
opført ny forskningsinfrastruktur, efter at 
der er gennemført en indgående og 
uafhængig evaluering af moderniseringen 
af eksisterende infrastrukturer.
Infrastrukturerne er nødvendige, navnlig i 
de mest ugunstigt stillede regioner i 
Unionen, for at øge den tilgængelige viden 
og den teknologiske udvikling i samfundet.

Ændringsforslag 9
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Bilag I, tema 2, Hovedlinjer, afsnit 1

smv'erne er kernen i det europæiske 
erhvervsliv. De bør være et helt centralt led 
i innovationssystemet og i omsætningen af 
viden til nye produkter, processer og 
tjenesteydelser. Stillet over for den stigende 
konkurrence på det indre marked og på 
verdensplan er de europæiske smv'er nødt til 
at intensivere deres viden- og 
forskningsindsats, udbrede deres 
forretningsvirksomhed over større markeder 
og internationalisere deres vidennet. Alle 
medlemsstaterne gennemfører 
foranstaltninger af relevans for smv'er, men 
det er kun sjældent, de tilskynder til eller 
støtter tværnationalt forskningssamarbejde 
og teknologioverførsel. Det er nødvendigt 
med tiltag på EU-plan for at supplere og øge 
virkningerne af den nationale og regionale 
indsats.

smv'erne er kernen i innovationssystemet og 
i omsætningen af viden til nye produkter, 
processer og tjenesteydelser. Stillet over for 
den stigende konkurrence på det indre 
marked og på verdensplan er de europæiske 
smv'er nødt til at intensivere deres viden- og 
forskningsindsats, udbrede deres 
forretningsvirksomhed over større markeder 
og internationalisere deres vidennet. Alle 
medlemsstaterne gennemfører 
foranstaltninger af relevans for smv'er, men 
det er kun sjældent, de tilskynder til eller 
støtter tværnationalt forskningssamarbejde 
og teknologioverførsel. Det er nødvendigt 
med tiltag på EU-plan for at supplere og øge 
virkningerne af den nationale og regionale 
indsats.

Ændringsforslag 10
Bilag I, tema 2, Hovedlinjer, afsnit 3

Ud over disse specifikke aktioner skal der 
sættes ind for at støtte og lette smv'ers 
deltagelse i rammeprogrammet generelt. Der 
er taget behørigt hensyn til smv'ers 
forskningsbehov og - potentiale i forbindelse 
med fastlæggelsen af indholdet af temaerne i 
særprogrammet "Samarbejde", som 
implementeres via projekter af forskellig 
størrelse og rækkevidde, afhængigt af 
forskningsområde og emne.

Ud over disse specifikke aktioner skal der 
sættes ind for at støtte og lette smv'ers 
deltagelse i rammeprogrammet generelt. Der 
skal navnlig anvendes forenklede og 
klarere administrative procedurer på 
smv'er, og omkostningerne for de smv'er, 
der drager fordel af rammeprogrammets 
instrumenter, skal reduceres. Der er taget 
behørigt hensyn til smv'ers forskningsbehov 
og - potentiale i forbindelse med 
fastlæggelsen af indholdet af temaerne i 
særprogrammet "Samarbejde", som 
implementeres via projekter af forskellig 
størrelse og rækkevidde, afhængigt af 
forskningsområde og emne.

Ændringsforslag 11
Bilag I, tema 3, Mål
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At styrke europæiske regioners 
forskningspotentiale, navnlig ved at 
stimulere og støtte udviklingen i hele Europa 
af regionale "forskningsbaserede 
kompetenceklynger" med deltagelse af 
regionale myndigheder, universiteter, 
forskningscentre, virksomheder og andre 
relevante aktører.

At styrke europæiske regioners 
forskningspotentiale, navnlig ved at 
stimulere og støtte udviklingen i hele Europa 
af regionale "forskningsbaserede 
kompetenceklynger" med deltagelse af 
regionale myndigheder, universiteter, 
forskningscentre, virksomheder og andre 
relevante aktører. De videnbaserede 
regioner bør spille en stadig større rolle 
inden for forskning og innovation for at 
øge samhørigheden.

Ændringsforslag 12
Bilag I, tema 3, Mål, afsnit 1 a (nyt)

At tilskynde til at gøre 
forskningspolitikkerne territoriale ved at 
tilpasse dem til den specifikke 
socioøkonomiske kontekst.

Ændringsforslag 13
Bilag I, tema 3, Aktiviteter, afsnit 3

"Mentor-ordninger" baseret på etablering af 
F&U-kompetenceklynger, hvor regioner 
med en mindre udviklet forskningsprofil 
vejledes af regioner med et højt 
forskningsniveau. Tværnationale regionale 
konsortier skal mobilisere og samle 
forskningsaktører fra universitetsverdenen, 
erhvervslivet og det offentlige, som kan 
tilbyde de teknologisk mindre udviklede 
regioner relevante løsninger og vejledning.

"Mentor-ordninger" baseret på etablering af 
F&U-kompetenceklynger, hvor regioner 
med en mindre udviklet forskningsprofil 
vejledes af regioner med et højt 
forskningsniveau. Tværnationale regionale 
konsortier skal mobilisere og samle 
forskningsaktører fra universitetsverdenen, 
erhvervslivet og det offentlige, som kan 
tilbyde de teknologisk mindre udviklede 
regioner relevante løsninger og vejledning.
Mentor-ordningerne bør omfatte 
foranstaltninger med henblik på at styrke 
samarbejdet med de videnskabelige kredse i 
de nye medlemsstater.

Ændringsforslag 14
Bilag I, tema 3, Aktiviteter, afsnit 5

Der ydes desuden støtte til aktiviteter, der Der ydes desuden støtte til alle de
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skal fremme systematisk 
informationsudveksling og samspil med
lignende projekter og eventuelt aktioner 
under andre relevante EU-programmer 
(f.eks. analyser og sammenfattende 
workshopper, rundbordskonferencer, 
publikationer).

aktiviteter, der skal fremme systematisk 
informationsudveksling og samspil mellem
lignende projekter og aktioner under andre 
relevante EU-programmer. Der 
tilrettelægges analyseworkshopper og 
sammenfattende workshopper, 
rundbordskonferencer, og publikationer på 
papir og på internettet fremmes for at 
forbedre formidlingen af information.

Ændringsforslag 15
Bilag I, tema 5, Mål, afsnit 1 a (nyt)

Der bør skabes sammenhæng mellem 
prognosearbejde, hurtig videnskabelig 
innovation og videnskabelig og teknologisk 
varsling, socioøkonomiske undersøgelser 
og evaluering af de valg inden for 
videnskab og teknologi, der træffes på 
nationalt og europæisk plan.

Ændringsforslag 16
Bilag I, tema 5, Hovedlinjer, afsnit 3

Det er en afgørende forudsætning for at nå 
dette mål, at der er skabt et socialt og 
kulturelt miljø, som kan fremme en effektiv 
forskning, hvis resultater kan udnyttes i 
praksis. Det er ensbetydende med, at 
legitime samfundsmæssige hensyn og behov 
skal indgå i de politiske overvejelser med en 
deraf følgende demokratisk debat med en 
mere engageret og velinformeret 
offentlighed og bedre forudsætninger for 
kollektive valg i relation til 
forskningsmæssige spørgsmål. Det skulle 
desuden skabe et gunstigt klima for 
videnskabsbetonede fag, øge 
forskningsinvesteringerne og sikre den 
efterfølgende videreformidling af viden, 
hvilket er et af grundelementerne i Lissabon-
strategien.

Det er en afgørende forudsætning for at nå 
dette mål, at der er skabt et socialt og 
kulturelt miljø, som kan fremme en effektiv 
forskning, hvis resultater kan udnyttes i 
praksis. Det er ensbetydende med, at 
legitime samfundsmæssige hensyn og behov 
skal indgå i de politiske overvejelser med en 
deraf følgende demokratisk debat med en 
mere engageret og velinformeret 
offentlighed og bedre forudsætninger for 
kollektive valg i relation til 
forskningsmæssige spørgsmål. Det skulle 
desuden skabe et gunstigt klima for 
videnskabsbetonede fag, øge 
forskningsinvesteringerne og sikre den 
efterfølgende videreformidling af viden, 
hvilket er et af grundelementerne i Lissabon-
strategien. Spørgsmål i tilknytning til 
"videnskab og samfund" (f.eks. forholdet 
mellem teknologi, beskæftigelse og 
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erhvervspolitik eller de afgørende valg med 
hensyn til energi, miljø eller sundhed) bør 
tillægges en stadig større europæisk 
dimension.

Ændringsforslag 17
Bilag I, tema 5, Hovedlinjer, afsnit 6, 4 a (ny)

● de høje omkostninger til videnskabelige 
publikationer og universitetspublikationer, 
der står i vejen for det videnskabelige 
fremskridt.

Ændringsforslag 18
Bilag I, tema 5, Hovedlinjer, afsnit 7, led 8

- modernisere videnskabelig kommunikation 
og formidling med brug af moderne 
hjælpemidler for at opnå større effekt og 
hjælpe videnskabsfolk til at få tættere 
kontakt til fagfolk i medieverdenen.

- modernisere videnskabelig kommunikation 
og formidling med brug af moderne 
hjælpemidler for at opnå større effekt og 
hjælpe videnskabsfolk til at få tættere 
kontakt til fagfolk i medieverdenen, navnlig 
inden for de nye informations- og 
kommunikationsteknologier.

Ændringsforslag 19
Bilag I, tema 5, Anden aktivitet, De unge og videnskaben

Der skal udvikles aktiviteter med henblik på 
at tiltrække flere unge til videnskabelige 
karrierer, skabe bedre kontakt mellem 
generationerne og højne det videnskabelige 
niveau generelt. Europæiske udvekslinger og 
samarbejde skal centreres omkring 
undervisningsmetoder inden for 
naturvidenskab, der er tilpasset et ungt 
publikum, støtte til lærere i 
naturvidenskabelige fag (koncepter, 
materiale) og flere kontakter mellem skoler 
og erhvervsliv. Der kan desuden eventuelt 
ydes støtte til arrangementer med et bredt 
europæisk sigte og med deltagelse af 
velrenommerede videnskabsfolk – som 

Der skal udvikles aktiviteter med henblik på 
at tiltrække flere unge til videnskabelige 
karrierer, skabe bedre kontakt mellem 
generationerne og højne det videnskabelige 
niveau generelt, og navnlig med henblik på 
at analysere de faktorer, der afskrækker de 
unge fra at gøre karriere inden for de 
videnskabelige og teknologiske fag.
Europæiske udvekslinger og samarbejde skal 
centreres omkring undervisningsmetoder 
inden for naturvidenskab, der er tilpasset et 
ungt publikum, støtte til lærere i 
naturvidenskabelige fag (koncepter, 
materiale) og flere kontakter mellem skoler 
og erhvervsliv. Der kan desuden eventuelt 
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"rollemodeller" – og unge, der sigter mod en 
forskerkarriere. Det skal undersøges, 
hvordan man fremmer den 
naturvidenskabelige forskning under 
hensyntagen til sociale sammenhænge og 
kulturelle værdier. Der lægges vægt på tre 
aspekter:

ydes støtte til arrangementer med et bredt 
europæisk sigte og med deltagelse af 
velrenommerede videnskabsfolk – som 
"rollemodeller" – og unge, der sigter mod en 
forskerkarriere. Det skal undersøges, 
hvordan man fremmer den 
naturvidenskabelige forskning under 
hensyntagen til sociale sammenhænge og 
kulturelle værdier. Der lægges vægt på tre 
aspekter:

Begrundelse

I de senere år har antallet af unge europæere, der har valgt studier af videnskabelig karakter, 
været faldende. Europa har dog netop brug for at øge sin kapacitet inden for videnskab og 
teknologi. Dette fænomen forværres af den omstændighed, at de europæiske universiteter ikke 
inden for de videnskabelige fag råder over tilstrækkeligt personale til at erstatte de lærere, 
der snart går på pension, og antallet af kandidater inden for de videnskabelige og 
teknologiske fag, der ansættes som forskere, er faldende. For at kunne tilskynde et større 
antal unge til at påbegynde videnskabelige og teknologiske studier, må man forstå, hvorfor de 
vender sig fra disse.

Ændringsforslag 20
Bilag I, tema 5, Anden aktivitet, De unge og videnskaben, led 3 a (nyt)

- intensivering af den videnskabelige 
uddannelse på alle uddannelsesniveauer i 
de nationale systemer i EU;

Begrundelse

Ifølge Eurobarometer har de unge europæere generelt en positiv opfattelse af videnskab og 
teknologi, og disse resultater tåler sammenligning med oplysningerne om de foregående 
generationer. Den faldende interesse for videnskabelige studier ser ud til at kunne tilskrives 
den måde, hvorpå der undervises i videnskab i skolerne, fagenes kompleksitet og den 
iøjnefaldende mangel på attraktive karrieremuligheder. Det er altså nødvendigt at intensivere 
den videnskabelige uddannelse i alle de nationale systemer i Unionen.

Ændringsforslag 21
Bilag I, tema 5, Anden aktivitet, De unge og videnskaben, led 3 b (nyt)

- finansiering af konkurrencer for unge 
studerende på det sekundære 
undervisningstrin, på universitetsniveau og 
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kandidatniveau.

Begrundelse

For at give de unge smag for videnskabelige studier bør der tilskyndes til og ydes finansiering 
til tilrettelæggelse af årlige konkurrencer for unge gymnasiaster, universitetsstuderende og 
kandidater.

Ændringsforslag 22
Bilag I, tema 5, Tredje aktivitet, led 5

- støtte til avanceret forskning på tværs af 
grænserne og øget kommunikation forskerne 
imellem ved hjælp af eftertragtede 
forskningspriser

- støtte til avanceret forskning på tværs af 
grænserne og øget kommunikation forskerne 
imellem ved hjælp af eftertragtede 
forskningspriser og indførelse af en 
videnskabsuge.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der i alle medlemsstaterne indføres en videnskabsuge for at udbrede og 
formidle videnskaben og for at skabe kommunikationsforbindelser mellem skoler, 
universiteter, forskningsinstitutioner (offentlige og private) og virksomheder.

Ændringsforslag 23
Bilag I, tema 5, Tredje aktivitet a (ny)

Tredje aktivitet (a): Flersprogethed
Foranstaltningerne skal inden for det 
område, der er omfattet af 
rammeprogrammet, styrke aktiviteter på det 
sproglige område i tilknytning til forskning 
og teknologisk udvikling inden for 
informationssamfundets teknologier og 
fremme af videnskab og teknologi med 
henblik på flersprogethed.
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