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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande:

– Kommissionens förslag till beslut om det särskilda programmet Människor för 
genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet 
(2007-2013) är överlag positivt, eftersom det bygger på initiativ inom ramen för det 
sjätte ramprogrammet, som för närvarande håller på att genomföras. Syftet med 
programmet Människor är att främja unga forskares karriärer genom 
Marie Curie-åtgärderna, som utan tvivel har varit det mest konkreta och effektiva 
instrumentet för att utveckla mänskliga resurser inom forskningsvärlden.

– Målet med programmet är lovvärt, men särskilda åtgärder måste vidtas för att förhindra 
att det uppstår forskarbrist och uppsplittring och överlappning av forskningen. Man 
måste även förhindra att forskarlag isoleras, särskilt i gemenskapens perifera och minst 
gynnade regioner. För att främja utvecklingen av denna kunskapsresurs och uppmuntra
forskarnas utbildning och mobilitet måste man förbättra tillträdet till 
forskningsinfrastrukturerna.

– Det är angeläget att inom forskningsvärlden främja lika möjligheter för kvinnor och 
män.

– Det är viktigt att beakta jämställdhetsperspektivet genom att främja lika möjligheter i 
samband med alla Marie Curie-åtgärder och genom att genomföra jämförande analyser 
av könsfördelningen. Kvinnliga forskare brukar söka stipendier om de uppmanas att 
göra det. Könsfördelningen har jämnats ut sedan 1999, då kommissionen inledde en 
informationskampanj för att uppnå en jämn könsfördelning vid tilldelningen av 
Marie Curie-stipendierna. 

– Forskarmobilitet, tillsammans med åtgärder till stöd för samarbete mellan den 
akademiska världen och industrin, måste vara en hörnpelare när det gäller att inhämta
och överföra kunskap.

– Det är nödvändigt att stödja åtgärder som uttryckligen syftar till att gynna framkomsten 
av en ny generation forskare som måste utbildas och förberedas inom 
forskarverksamheten och inom arbetet med att praktiskt tillämpa forskningsresultaten.

– Man måste göra det möjligt för forskarna att återvända till sina ursprungsländer genom 
att förbättra deras anställningsvillkor och garantera dem ett lämpligt socialt skydd.

– Forskaren får inte betrakta mobiliteten som en flyktväg utan som ett tillfälle att arbeta 
utomlands för att förkovra sig och utbyta eller ”exportera” sina erfarenheter. De 
möjligheter som erbjuds av mobiliteten, som är ett instrument för överföring av kunskap 
och teknik, måste bättre tillvaratas på nationell och europeisk nivå.

– En av gemenskapens styrkor utgörs av dess sina skickliga forskare och tekniker, som 
både individuellt och som ett kollektiv är en resurs som inte får slösas bort.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 8

(8) Forskning som bedrivs inom ramen för 
detta särskilda program bör följa 
grundläggande etiska principer, bl.a. dem 
som är upptagna i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.

(8) Forskning som bedrivs inom ramen för 
detta särskilda program bör följa 
grundläggande etiska principer, bl.a. dem 
som är upptagna i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
och bör framhäva forskningens 
samhällsvärde och humanistiska värde med 
respekt för den etiska och kulturella 
mångfalden.  

Motivering

Det finns spänningar mellan forskningens imponerande framsteg och samhällets ekonomiska, 
politiska och kulturella struktur. Dessa spänningar, som kan vara både fruktbara och 
destruktiva, är nu större än någonsin. Därför är det viktigt att betänka vad etiken och den 
kulturella mångfalden får för konsekvenser för den akademiska världen.

Ändringsförslag 2
Skäl 9

(9) Ramprogrammet bör bidra till att främja 
hållbar utveckling. 

(9) Ramprogrammet måste bidra till att 
främja hållbar utveckling. 

Ändringsförslag 3
Skäl 10a (nytt)

(10a) För att förenkla 
ansökningsomgångarna och minska 
kostnaderna för dem bör kommissionen 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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upprätta en databas för anmälan av 
deltagare till ansökningsomgångarna.

Motivering

Syftet är att underlätta tillträdet till programmet för europeiska forskningsinstitutioner och 
för dem som är intresserade av att delta i ansökningsomgångarna.

Ändringsförslag 4
Artikel 8, punkt 5

5. Kommissionen skall regelbundet 
informera kommittén om hur genomförandet 
av det särskilda programmet förlöper i stort 
och i synnerhet tillhandahålla upplysningar 
om hur alla de FoTU-åtgärder som 
finansieras enligt detta program utvecklas.

5. Kommissionen skall regelbundet 
informera kommittén och 
Europaparlamentets ansvariga utskott om 
hur genomförandet av det särskilda 
programmet förlöper i stort och i synnerhet 
tillhandahålla upplysningar om hur alla de 
FoTU-åtgärder som finansieras enligt detta 
program utvecklas.

Motivering

Kommissionen fastställer här bestämmelser om ett kommittéförfarande inom ramen för 
samarbetet med rådet. Det är lämpligt att även informera budgetmyndighetens andra gren om 
programmets genomförande.

Ändringsförslag 5
Artikel 8, punkt 5a (ny)

x 5a. Kommissionen skall för de behöriga 
organen lägga fram denna rättsakt samt en 
rapport om genomförandet av det särskilda 
programmet för en ny behandling i så god 
tid att förfarandet för att ändra denna 
rättsakt kan vara avslutat i slutet av 2010. 

Motivering

En översyn av rättsakten under dess löptid (halvtidsöversyn) gör det möjligt att med en 
utvärdering och eventuella ändringar ta sig an problem med genomförandet och andra 
omständigheter. På grund av den inkörningsfas som programmet genomgår bör översynen 
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infalla ett år efter det att hälften av programmets löptid har förflutit. På så vis möjliggörs en 
tillförlitligare utvärdering

Ändringsförslag 6
Bilaga, Inledning, stycke 1

En av de viktigaste konkurrensaspekterna i 
forskning och teknik är de mänskliga
resursernas omfattning och kvalitet. Detta 
programs övergripande strategi är att göra 
Europa mer attraktivt för forskare i syfte att 
öka EU:s kapacitet och resultat inom 
forskning och teknisk utveckling samt 
konsolidera och ytterligare utveckla det 
europeiska området för 
forskningsverksamhet. Detta skall ske 
genom att man i hela EU strukturerar 
forskningsutbildningens organisation, 
resultat och kvalitet, forskarnas aktiva 
karriärutveckling, forskarnas överföring av 
kunskaper mellan olika sektorer och 
forskningsorganisationer samt kvinnornas 
deltagande i forskning och utveckling.

I forskning och teknik är de mänskliga
resurserna viktiga för den alltmer 
kunskapsbaserade konkurrenskraften och 
utvecklingen. Detta programs övergripande 
strategi är att göra Europa mer attraktivt för 
forskare i syfte att öka EU:s kapacitet och 
resultat inom forskning och teknisk 
utveckling samt konsolidera och ytterligare 
utveckla det europeiska området för 
forskningsverksamhet. Detta skall ske 
genom att man i hela EU strukturerar 
forskningsutbildningens organisation, 
resultat och kvalitet, forskarnas aktiva 
karriärutveckling, forskarnas överföring av 
kunskaper mellan olika sektorer och 
forskningsorganisationer samt kvinnornas 
deltagande i forskning och utveckling.

Ändringsförslag 7
Bilaga, Inledning, stycke 2

Programmet kommer att genomföras med 
hjälp av systematiska investeringar i 
människor, främst genom en rad samordnade 
Marie Curie-åtgärder som vänder sig till 
forskare och rör deras kompetensutveckling 
under hela deras karriär, från grundläggande 
forskarutbildning till karriärutveckling och 
livslångt lärande. Grundstenarna i 
Marie Curie-åtgärderna är mobilitet (över 
både nations- och sektorsgränser), 
erfarenheter från olika sektorer och länder 
och adekvata arbetsförhållande.

Programmet kommer att genomföras med 
hjälp av systematiska investeringar i 
människor, främst genom en rad samordnade 
Marie Curie-åtgärder som vänder sig till 
forskare och rör deras kompetensutveckling 
under hela deras karriär, från grundläggande 
forskarutbildning till karriärutveckling och 
livslångt lärande. Grundstenarna i 
Marie Curie-åtgärderna är mobilitet (över 
både nations- och sektorsgränser), 
erfarenheter från olika sektorer och länder 
och adekvata arbetsförhållanden. 
Forskarmobiliteten är av mycket stor 
betydelse för att kunskaper skall kunna 
inhämtas och överföras. Det är nödvändigt 
att stimulera såväl europeiska forskares 
möjligheter att resa till andra delar av 
världen, som möjligheterna för forskare 
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från tredje länder att resa in, vistas och 
förflytta sig i Europeiska unionen.

Ändringsförslag 8
Bilaga, Inledning, stycke 3

Marie Curie-åtgärderna är öppna för alla 
forskningsområden och all teknisk 
utveckling som omfattas av fördraget. De 
sökande får fritt välja forskningsområde. Det 
finns emellertid möjlighet att rikta in sig på 
viss programverksamhet som exempelvis rör 
vissa vetenskapliga discipliner och tekniska 
områden, deltagande regioner, typer av 
forskningsorganisationer och forskare. Syftet 
är att man skall kunna anpassa sig till 
förändrade forskningsbehov i Europa när det 
gäller utbildning, mobilitet, 
karriärutveckling och kunskapsutbyte. Detta 
innefattar möjligheten till gemensamma 
ansökningsomgångar med andra delar av 
ramprogrammet.

Marie Curie-åtgärderna är öppna för alla 
forskningsområden och all teknisk 
utveckling som omfattas av fördraget. De 
sökande får fritt välja forskningsområde. Det 
finns emellertid möjlighet att rikta in sig på 
viss programverksamhet som exempelvis rör 
vissa vetenskapliga discipliner och tekniska 
områden, deltagande regioner, typer av 
forskningsorganisationer och forskare. Syftet 
är att man skall kunna anpassa sig till 
förändrade forskningsbehov i Europa när det 
gäller utbildning, mobilitet, 
karriärutveckling och kunskapsutbyte. 
Marie Curie-stipendiet bör bidra till att 
uppmuntra ny utveckling inom de 
forskningsorganisationer som ligger i de 
minst gynnade regionerna. Detta innefattar 
möjligheten till gemensamma 
ansökningsomgångar med andra delar av 
ramprogrammet.

Ändringsförslag 9
Bilaga, Inledning, stycke 4

Det är av stor vikt för programmet att 
företag deltar på bred front, även små och 
medelstora företag. Ett ökat samarbete 
mellan industri och den akademiska världen 
uppmuntras i Marie Curie-åtgärderna när det 
gäller forskarutbildning, karriärutveckling 
och kunskapsutbyte, och en särskild åtgärd 
avser partnerskap och förbindelser mellan 
industrin och den akademiska världen.

Det är av stor vikt för programmet att 
företag deltar på bred front, även små och 
medelstora företag. Ett ökat samarbete 
mellan industri och den akademiska världen 
uppmuntras i Marie Curie-åtgärderna när det 
gäller forskarutbildning, karriärutveckling 
och kunskapsutbyte, och en särskild åtgärd 
avser partnerskap och förbindelser mellan 
industrin och den akademiska världen. Det 
är nödvändigt att slå vakt om den 
akademiska friheten för de forskare som 
omfattas av samarbetsarrangemang mellan 
industrin och den akademiska världen.
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Motivering

Partnerskapsavtal mellan den akademiska världen och industrin bör inte utsättas för politiska 
eller ekonomiska påtryckningar. 

Ändringsförslag 10
Bilaga, Inledning, stycke 6

Vederbörlig hänsyn kommer att tas till 
principerna för hållbar utveckling och 
jämställdhet mellan könen. Programmet 
syftar till att integrera ett genusperspektiv 
genom att man uppmuntrar lika möjligheter i 
alla Marie Curie-åtgärder och genom att låta 
projekt med en balanserad könsfördelning 
fungera som riktmärke (målet är minst 40 % 
kvinnor). Åtgärderna kommer dessutom vara 
utformade så att forskarna kan kombinera 
arbetsliv och privatliv samt återuppta 
forskarkarriären efter ett avbrott. Där det är 
relevant kommer även beaktandet av etiska, 
sociala, rättsliga och bredare kulturella 
aspekter på forskningsverksamheten och 
forskningens potentiella tillämpningar samt 
de socioekonomiska effekterna av 
vetenskaplig och teknisk utveckling samt 
teknisk-ekonomisk framtidsforskning 
(”Foresight”) att beaktas i det särskilda 
programmet. 

Vederbörlig hänsyn kommer att tas till 
principerna för hållbar utveckling och 
jämställdhet mellan könen. Programmet 
syftar till att integrera ett genusperspektiv 
genom att man uppmuntrar lika möjligheter i 
alla Marie Curie-åtgärder och genom att låta 
projekt med en balanserad könsfördelning 
fungera som riktmärke (målet är minst 40 % 
kvinnor). Ansträngningar kommer att göras 
för att införa effektivare 
tillsynsförfaranden när det gäller 
jämställdhet och därtill hörande 
verksamhet som syftar till att främja lika 
möjligheter för kvinnor och män i 
programmet som helhet. Ekonomiskt stöd i 
form av Marie Curie-stipendier till 
kvinnliga forskare är viktigt inte minst för 
dem som återvänder till den akademiska 
världen efter sin mammaledighet. 
Åtgärderna kommer dessutom vara 
utformade så att forskarna kan kombinera 
arbetsliv och privatliv samt återuppta 
forskarkarriären efter ett avbrott. Där det är 
relevant kommer även beaktandet av etiska, 
sociala, rättsliga och bredare kulturella 
aspekter på forskningsverksamheten och 
forskningens potentiella tillämpningar samt 
de socioekonomiska effekterna av 
vetenskaplig och teknisk utveckling samt 
teknisk-ekonomisk framtidsforskning 
(”Foresight”) att beaktas i det särskilda 
programmet. 

Motivering

En innovativ strategi behövs för att uppmuntra kvinnliga forskare. Forskarkarriärerna får 
inte vara oförenliga med familjeförpliktelserna. Det är nödvändigt att främja god praxis, 
såsom exempelvis flexibel arbetstid.
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Ändringsförslag 11
Bilaga, Inledning, stycke 8a (nytt)

Det är nödvändigt att stärka kopplingen
mellan forskningen och arbetet med att 
reformera och harmonisera
universitetssystemens utbildningscykler
(Bolognaprocessen) för att på så sätt 
främja forskarnas mobilitet och förhindra 
att harmoniseringen resulterar i ett system 
som nedprioriterar utlandserfarenheter
eftersom det bara är inriktat på att
studenterna snabbt skall slutföra sina 
studier.

Ändringsförslag 12
Bilaga, Det internationella perspektivet, stycke 2, led i

i) Internationella stipendier för europeiska 
forskare som arbetar utomlands under en 
period som avslutas med att forskarna 
återvänder. Denna åtgärd riktar sig till 
erfarna forskare och är en del av det 
livslånga lärandet och den breddade 
kompetensen. Syftet är att forskarna skall få 
nya kunskaper;

i) Internationella stipendier för europeiska 
forskare som arbetar utomlands under en 
period, åtföljda av åtgärder för att 
undanröja hinder för forskarnas 
återvändande till ursprungslandet och för
att garantera kontinuiteten i arbetet eller, 
såvida detta villkor på förhand godkänts av 
den berörda forskaren, behäftade med 
återbetalningskrav vid långvarig vistelse 
utomlands. Denna åtgärd riktar sig till 
erfarna forskare och är en del av det 
livslånga lärandet och den breddade 
kompetensen. Syftet är att forskarna skall få 
nya kunskaper;

Motivering

Man kan inte lagligen förplikta en forskare (eller någon annan person) att återvända till sitt 
ursprungsland.

Ändringsförslag 13
Bilaga, Särskilda åtgärder

Till stöd för upprättandet av en verklig 
europeisk arbetsmarknad för forskare skall 
en rad samordnade åtföljande åtgärder 
genomföras för att undanröja hinder för 

Till stöd för upprättandet av en verklig 
europeisk arbetsmarknad för forskare skall 
en rad samordnade åtföljande åtgärder 
genomföras för att undanröja hinder för 
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förflyttning och förbättra de europeiska 
forskarnas karriärmöjligheter. Dessa 
åtgärder syftar främst till att öka 
medvetenheten hos aktörerna och 
allmänheten (även genom Marie Curie-pris), 
att stimulera och stödja åtgärder i 
medlemsstaterna och att komplettera 
gemenskapsåtgärderna.

förflyttning och förbättra de europeiska 
forskarnas karriärmöjligheter. Dessa 
åtgärder syftar främst till att öka 
medvetenheten hos aktörerna och 
allmänheten (även genom Marie Curie-pris), 
att stimulera och stödja åtgärder i 
medlemsstaterna och att komplettera 
gemenskapsåtgärderna. Samtliga 
Marie Curie-åtgärder skall garantera lika 
möjligheter och undanröja alla hinder för 
funktionshindrade forskare.
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