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KORT BEGRUNDELSE

Kultur- og Uddannelsesudvalget ønsker at fremsætte følgende bemærkninger:

- Kommissionens forslag om særprogrammet "Mennesker" til gennemførelse af det syvende 
rammeprogram (2007-2013) må bifaldes, da det som helhed betragtet er positivt, idet det 
sikrer kontinuiteten i de igangværende foranstaltninger under det sjette rammeprogram.
Særprogrammet "Mennesker" tager sigte på at fremme unge forskeres videnskabelige karriere 
takket være Marie Curie-aktionerne, der så afgjort har vist sig at være det mest konkrete og 
effektive instrument til udviklingen af menneskelige ressourcer inden for den videnskabelige 
sektor.

- Man må se med positive øjne på denne målsætning, men der skal også gøres en særlig 
indsats for, at der ikke opstår mangel på forskere eller en opsplitning eller overlapning af 
forskningsaktiviteterne. Her skal man sørge for, at forskerholdene undgår isolering, navnlig i 
Fællesskabets randområder eller ugunstigt stillede områder. Hvis man skal fremme 
udviklingen i dette videnpotentiale ved at lægge særlig vægt på forskernes uddannelse og 
mobilitet, er det nødvendigt at forbedre adgangen til forskningsinfrastrukturerne.

- Det er navnlig nødvendigt, at der i forskningen bliver lige muligheder for mænd og kvinder.

- Hvis dette skal være tilfældet, skal der tages højde for kønsproblematikken, og det skal både 
gøres ved at opfordre til ligestilling i alle Marie Curie-aktionerne og ved at foretage en 
komparativ analyse af de to køns deltagelse. Kvindelige forskere reagerer aktivt, når 
programmer opmuntrer dem til at søge. Efter 1999, hvor Kommissionen besluttede at 
iværksætte en informationskampagne om ligestilling mellem kønnene i forbindelse med 
Marie Curie-stipendier, er der blevet skabt en balance.

- Forskernes mobilitet skal ved hjælp af støtte til partnerskaber mellem den offentlige 
forskning og industrien være et grundlæggende element i opnåelsen og videregivelsen af 
viden.

- Der skal gøres en konkret indsats for at fremme udklækningen af en ny generation af 
forskere, som skal uddannes og rustes til videnskabelig praksis og denne praksis' 
applikationer.

- Man bør skabe betingelserne for, at forskere kan vende tilbage til deres hjemland, idet man 
forbedrer beskæftigelsesforholdene og giver dem en rimelig social sikring.

- Mobilitet skal ses som en valgmulighed og en chance. Forskerne skal ikke betragte de 
mobilitetsfremmende foranstaltninger som en mulighed for at slippe væk, men som en 
mulighed for at arbejde i udlandet med det formål at få en større viden og udveksle - eller
"eksportere" - erfaringer. De muligheder, mobiliteten giver som redskab til at udbrede viden 
og teknikker, burde udnyttes bedre både på nationalt og europæisk plan.

- Med de europæiske forskeres og teknikeres kvalitet har Den Europæiske Union et stærkt 
kort på hånden. De europæiske videnskabsfolks kompetencer - både de individuelle og de 
kollektive kompetencer - er et vigtigt trumfkort for Europa, som der ikke må ses bort fra.
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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 8

(8) 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.

(8) 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 civile og humanistiske værdi 
med respekt for den etiske og kulturelle 
mangfoldighed.

Begrundelse

Forskningen er mere end nogensinde kastebold - hvilket nogle gange fører resultater med sig, 
og hvilket andre gange virker hæmmende - mellem de imponerende forskningsfremskridt og 
samfundets økonomiske, politiske og kulturelle opbygning. Det er hensigtsmæssigt, at man 
beskæftiger sig med de spørgsmål, som etikken og de mange forskellige holdninger i 
kulturerne rejser i forbindelse med forskningen.

Ændringsforslag 2
Betragtning 9

(9) Rammeprogrammet bør fremme en 
bæredygtig udvikling.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 3
Betragtning 10a

(10a) For at fremskynde 
udvælgelsesprocessen og begrænse 
omkostningerne bør Kommissionen skabe 
forudsætninger for, at deltagerne kan blive 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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opført i en database.

Begrundelse

Det er vigtigt at lette de europæiske forskningsinstitutioners og andre interesseredes adgang 
til udvælgelsen.

Ændringsforslag 4
Artikel 8, stk. 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 
ansvarlige udvalg om, hvordan det går med 
gennemførelsen af særprogrammet som 
helhed, og om alle FTU-aktiviteter, som får 
tilskud under programmet.

Begrundelse

Inden for rammerne af samarbejdet med Rådet fremlægger Kommissionen bestemmelser på 
komitologiområdet.  Det er naturligt, at også budgetmyndighedens anden gren modtager 
oplysninger om gennemførelsen af programmet.

Ændringsforslag 5
Artikel 8, stk. 5a

5a. Kommissionen forelægger de 
kompetente organer denne retsakt samt en 
rapport om gennemførelsen af 
særprogrammet, således at det kan 
genbehandles og proceduren for ændring 
af denne retsakt kan være fuldført inden 
2010.

Begrundelse

En revision af retsakten i den afsatte periode (midtvejsevaluering) vil gøre det muligt at gribe 
ind i tilfælde af problemer med gennemførelsen eller som følge af andre udviklinger som led i 
en vurdering og/eller ændring. For at tage hensyn til indkøringsfasen - som praksis viser er 
nødvendig - er revisionen fastsat til året efter programmets midtvejsperiode, for på denne 
måde at nå frem til så troværdig evaluering som mulig.

Ændringsforslag 6
Bilag, indledning, afsnit 1

En af de vigtigste konkurrencefordele inden Inden for videnskab og teknologi er 
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for videnskab og teknologi består i at råde 
over menneskelige ressourcer i rigeligt 
omfang og af høj kvalitet. Det overordnede 
strategiske mål for dette program er at gøre 
Europa mere attraktivt for forskere for at 
styrke Europas kapacitet og præstationer 
inden for forskning og teknologisk udvikling 
og for at konsolidere og videreudvikle det 
europæiske forskningsrum. I dette øjemed 
sigter programmet mod at opnå en væsentlig 
strukturerende virkning i hele Europa på 
tilrettelæggelsen af forskeruddannelser samt 
resultaterne og kvaliteten af disse, på 
forskernes aktive karriereudvikling, på 
udvekslingen af viden via forskere på tværs 
af sektorer og forskningsorganisationer og 
på deltagelsen af kvinder i forskning og 
udvikling.

menneskelige ressourcer vigtige for 
konkurrenceevnen og udviklingen, som i 
stadig større grad er baseret på viden. Det 
overordnede strategiske mål for dette 
program er at gøre Europa mere attraktivt 
for forskere for at styrke Europas kapacitet 
og præstationer inden for forskning og 
teknologisk udvikling og for at konsolidere 
og videreudvikle det europæiske 
forskningsrum. I dette øjemed sigter 
programmet mod at opnå en væsentlig 
strukturerende virkning i hele Europa på 
tilrettelæggelsen af forskeruddannelser samt 
resultaterne og kvaliteten af disse, på 
forskernes aktive karriereudvikling, på 
udvekslingen af viden via forskere på tværs 
af sektorer og forskningsorganisationer og 
på deltagelsen af kvinder i forskning og 
udvikling.

Ændringsforslag 7
Bilag, indledning, afsnit 2

Programmet vil blive gennemført ved hjælp 
af systematiske investeringer i mennesker, 
især gennem et sammenhængende sæt 
“Marie Curie-aktiviteter”, der rettes mod 
forskere i alle faser af karriereforløbet, fra 
den grundlæggende forskeruddannelse til 
karriereudvikling og livslang uddannelse.
Mobilitet, både på tværs af landegrænser og 
sektorer, anerkendelse af erfaring fra andre 
sektorer og lande samt tilfredsstillende 
arbejdsvilkår er nøgleelementer i alle Marie 
Curie-aktiviteter.

Programmet vil blive gennemført ved hjælp 
af systematiske investeringer i mennesker, 
især gennem et sammenhængende sæt 
“Marie Curie-aktiviteter”, der rettes mod 
forskere i alle faser af karriereforløbet, fra 
den grundlæggende forskeruddannelse til 
karriereudvikling og livslang uddannelse.
Mobilitet, både på tværs af landegrænser og 
sektorer, anerkendelse af erfaring fra andre 
sektorer og lande samt tilfredsstillende 
arbejdsvilkår er nøgleelementer i alle Marie
Curie-aktiviteter. Forskernes mobilitet er 
afgørende for opnåelse og deling af viden.
Det er nødvendigt at fremme både de 
europæiske forskeres mobilitet til andre 
kontinenter og tredjelandsforskernes 
adgang og tilflytning til EU.

Ændringsforslag 8
Bilag, indledning, afsnit 3

Der kan iværksættes Marie Curie-aktiviteter 
inden for alle de områder af forskning og 

Der kan iværksættes Marie Curie-aktiviteter 
inden for alle de områder af forskning og 



AD\608860DA.doc 7/11 PE 367.926v02-00

DA

teknologisk udvikling, der er omfattet af 
traktaten. Forskningsområderne vælges frit 
af ansøgerne selv. Dog bevares muligheden 
for at målrette visse aktiviteter under 
programmet, f.eks. mod bestemte 
videnskabelige discipliner og teknologiske 
områder, deltagerregioner, typer af 
forskningsorganisationer eller 
forskergrupper, for at reagere på udviklingen
i Europas behov på områderne 
forskeruddannelse, mobilitet, 
karriereudvikling og udveksling af viden. I 
den forbindelse er der også mulighed for at 
tilrettelægge forslagsindkaldelser i 
fællesskab med andre dele af 
rammeprogrammet.

teknologisk udvikling, der er omfattet af 
traktaten. Forskningsområderne vælges frit 
af ansøgerne selv. Dog bevares muligheden 
for at målrette visse aktiviteter under 
programmet, f.eks. mod bestemte 
videnskabelige discipliner og teknologiske 
områder, deltagerregioner, typer af 
forskningsorganisationer eller 
forskergrupper, for at reagere på udviklingen 
i Europas behov på områderne 
forskeruddannelse, mobilitet, 
karriereudvikling og udveksling af viden.
Dette stipendiesystem, som tager sigte på 
udvikling, burde være med til at skabe nye 
kompetencer i de forskningsorganer, der er 
beliggende i de mest ugunstigt stillede 
regioner. I den forbindelse er der også 
mulighed for at tilrettelægge 
forslagsindkaldelser i fællesskab med andre 
dele af rammeprogrammet.

Ændringsforslag 9
Bilag, indledning, afsnit 4

Det er meget vigtigt for programmet, at der i 
vidt omfang deltager erhvervsvirksomheder, 
herunder små og mellemstore virksomheder.
Der tilskyndes til øget samarbejde mellem 
erhvervslivet og den akademiske verden om 
forskeruddannelse, karriereudvikling og 
udveksling af viden i alle Marie Curie-
aktiviteter, og en af aktiviteterne vedrører 
specifikt partnerskaber og forbindelser 
mellem erhvervslivet og den akademiske 
verden.

Det er meget vigtigt for programmet, at der 
deltager erhvervsvirksomheder, herunder 
små og mellemstore virksomheder. Der 
tilskyndes til øget samarbejde mellem 
erhvervslivet og den akademiske verden om 
forskeruddannelse, karriereudvikling og 
udveksling af viden i alle Marie Curie-
aktiviteter, og en af aktiviteterne vedrører 
specifikt partnerskaber og forbindelser 
mellem erhvervslivet og den akademiske 
verden. Det er nødvendigt, at man i 
samarbejdet mellem virksomhederne og 
universiteterne bevarer forskernes 
akademiske frihed.

Begrundelse

I partnerskaberne mellem universitetsverdenen og virksomhederne bør der ikke eksistere 
noget politisk eller finansielt pres.

Ændringsforslag 10
Bilag, indledning, afsnit 6
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Der vil blive taget behørigt hensyn til 
principperne om bæredygtig udvikling og 
ligestilling mellem mænd og kvinder. Det er 
programmets mål at fremme ligestilling ved 
at sørge for, at mænd og kvinder har lige 
muligheder for at deltage i alle Marie Curie-
aktiviteter, og ved at lave 
benchmarkundersøgelser af kønsfordelingen 
blandt programmets deltagere (målet er at 
mindst 40 % af deltagerne er kvinder).
Desuden vil aktiviteterne blive udformet 
således, at forskerne kan opnå en passende 
ligevægt mellem arbejde og privatliv, og så 
det bliver nemt at genoptage 
forskerkarrieren efter en pause. Endvidere 
vil der under dette særprogram, hvor det er 
relevant, blive taget hensyn til de etiske, 
sociale, juridiske og bredere kulturelle 
aspekter af den forskning, der udføres, og af 
de mulige anvendelser af forskningen, såvel 
som de samfundsøkonomiske virkninger af 
videnskabelig og teknologisk udvikling og 
fremsyn.

Der vil blive taget behørigt hensyn til 
principperne om bæredygtig udvikling og 
ligestilling mellem mænd og kvinder. Det er 
programmets mål at fremme ligestilling ved 
at sørge for, at mænd og kvinder har lige 
muligheder for at deltage i alle Marie Curie-
aktiviteter, og ved at lave 
benchmarkundersøgelser af kønsfordelingen 
blandt programmets deltagere (målet er at 
mindst 40 % af deltagerne er kvinder). Det 
er nødvendigt at forbedre 
beskyttelsessystemets effektivitet med 
hensyn til ligestilling mellem kønnene og 
de hermed forbundne aktioner, der tager 
sigte på at fremme ligestilling i hele 
rammeprogrammet. Finansiel støtte til 
kvindelige forskere ved hjælp af Marie 
Curie-stipendier er en vigtig betingelse, 
ikke mindst for de kvinder, som vender 
tilbage til forskningsmiljøet efter at have 
været væk i en periode på grund af barsel.
Desuden vil aktiviteterne blive udformet 
således, at forskerne kan opnå en passende 
ligevægt mellem arbejde og privatliv, og så 
det bliver nemt at genoptage 
forskerkarrieren efter en pause. Endvidere 
vil der under dette særprogram, hvor det er 
relevant, blive taget hensyn til de etiske, 
sociale, juridiske og bredere kulturelle 
aspekter af den forskning, der udføres, og af 
de mulige anvendelser af forskningen, såvel 
som de samfundsøkonomiske virkninger af 
videnskabelig og teknologisk udvikling og 
fremsyn.

Begrundelse

Fremme af kvinder i forskning kræver en nyskabende politik. En forskerkarriere bør ikke 
betragtes som værende i strid med de familiemæssige forpligtelser. Det er vigtigt at fremme 
god praksis, f.eks. fleksible arbejdstider.

Ændringsforslag 11
Bilag, indledning, afsnit 8 a (nyt)

Det er vigtigt at styrke forbindelsen mellem 
forskning og universitetsuddannelsernes 
reform- og konvergensprocesser (Bologna-
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processen), så forskernes mobilitet 
fremmes, alt imens det undgås, at 
konvergensen fører til en model, hvor der 
udelukkende fokuseres på en hurtig 
afslutning af højere uddannelser til skade 
for erfaring i udlandet.

Ændringsforslag 12
Bilag, afsnittet Aktiviteter, "Den internationale dimension", afsnit 2, punkt i

i) internationale rejsestipendier, med en 
obligatorisk returfase i hjemlandet, for 
erfarne forskere som led i livslang 
uddannelse og kompetenceudvikling, med 
det formål at erhverve nye kvalifikationer og 
ny viden

i) internationale rejsestipendier  - der skal 
være ledsaget af foranstaltniner, der kan 
fjerne hindringer for tilbagevenden til 
oprindelseslandet og sikre kontinuiteten af 
arbejdet, eller, og kun hvis denne betingelse 
forinden er accepteret af den pågældende, 
pligt til tilbagebetaling i tilfælde af 
langvarigt ophold i udlandet -  for erfarne 
forskere som led i livslang uddannelse og 
kompetenceudvikling, med det formål at 
erhverve nye kvalifikationer og ny viden

Begrundelse

Man kan ikke retligt forpligte en forsker (eller en hvilken som helst anden person) til at vende 
tilbage til oprindelseslandet.

Ændringsforslag 13
Bilag, afsnittet Aktiviteter, "Særlige foranstaltninger"

For at støtte etableringen af et virkeligt 
europæisk arbejdsmarked for forskere vil der 
blive iværksat et sammenhængende sæt 
ledsageforanstaltninger, der skal medvirke 
til at fjerne hindringer for mobilitet og styrke 
forskernes karriereudsigter i Europa. Disse 
foranstaltninger vil navnlig sigte mod at 
skabe øget opmærksomhed omkring 
forskning og forskerhvervet blandt 
interesseparterne og offentligheden, bl.a. 
gennem Marie Curie-stipendier, mod at 
stimulere og støtte aktiviteter på 
medlemsstatsplan og mod at supplere 
Fællesskabets aktiviteter.

For at støtte etableringen af et virkeligt 
europæisk arbejdsmarked for forskere vil der 
blive iværksat et sammenhængende sæt 
ledsageforanstaltninger, der skal medvirke 
til at fjerne hindringer for mobilitet og styrke 
forskernes karriereudsigter i Europa. Disse 
foranstaltninger vil navnlig sigte mod at 
skabe øget opmærksomhed omkring 
forskning og forskerhvervet blandt 
interesseparterne og offentligheden, bl.a. 
gennem Marie Curie-stipendier, mod at 
stimulere og støtte aktiviteter på 
medlemsstatsplan og mod at supplere 
Fællesskabets aktiviteter. Alle Marie Curie-
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aktioner skal sikre handicappede forskere 
lige muligheder og fjerne alle de 
hindringer, som de støder på.
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