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KORT BEGRUNDELSE

Indledning

På Det Europæiske Råds møde i Barcelona i marts 2002 enedes man om at øge de samlede 
udgifter til innovation samt forskning og udvikling til 3 % af Unionens BNP senest i 2010. En 
af forudsætningerne – efter sigende den største udfordring – for med rammeprogrammet at få 
opfyldt denne målsætning er at skaffe tilstrækkelige menneskelige ressourcer inden for 
forskningsområdet i Europa. For at kunne opfylde ”3 %-målsætningen” senest i 2010
skønnedes det, at der generelt var brug for mere end 600.000 forskere.

At tage en sådan udfordring op, både inden for offentlig og privat forskning, forudsætter 
opfyldelse af flere forskellige målsætninger:

- forøgelse af antallet af personer med afsluttet universitetseksamen og omfanget af 
naturvidenskabelige kandidateksaminer,
- mobilisering af alt forskningspotentiel, især kvinder, på internationalt plan,
- forsøg på at begrænse antallet af forskere, der søger ind i andre erhverv,
- incitamenter til forskere for at fastholde dem i EU.

Programmet

”Mennesker" er et af de fem forslag til særprogrammer i tilknytning til Kommissionens 
forslag til det syvende rammeprogram (2007-2013). Der blev fremlagt en struktur i form af 
fire vigtige særprogrammer - "Samarbejde", ”Ideer”, ”Mennesker” og ”Kapacitet” – som 
hver især svarer til et vigtigt mål for EU’s forskningspolitik; et yderligere særprogram 
vedrører Det Fælles Forskningscenters aktioner. Programmet er baseret på de langvarige og 
vellykkede erfaringer med Marie Curie-aktionerne og imødekommer forskernes behov for 
uddannelse, mobilitet og karriereudvikling.

Samtidig med at der tilbydes en betydelig kontinuitet, tillægges følgende aspekter stor 
betydning:

En kraftigere strukturerende effekt, eksempelvis ved indførelse af samfinansiering af 
regionale, nationale og internationale programmer på området "Livslang læring og 
karriereudvikling".
Erhvervslivets medvirken: Marie Curie-aktionernes buttom-up-karakter vil blive opretholdt, 
samtidig med at der vil blive lagt langt større vægt på uddannelse og karriereudvikling for og i 
forskellige sektorer, især i den private sektor.
Den internationale dimension vil blive forstærket. Ud over internationale rejsestipendier 
med en obligatorisk returfase i hjemlandet med det formål at bidrage til livslang læring og 
karriereudvikling for EU-forskere udbygges det internationale samarbejde via forskere fra 
tredjelande.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender udtrykker tilfredshed med 
Kommissionens forslag til det syvende rammeprogram for forskning, og specielt 
særprogrammet ”Mennesker”. Investering i menneskelige ressourcer er af afgørende 
betydning for at kunne tage den udfordring op, der ligger i en videnbaseret økonomi og et 
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videnbaseret samfund.

Krisen hvad angår menneskelige ressourcer inden for videnskab og teknologi er alarmerende1. 
Der bør netop derfor udfoldes større bestræbelser på at eliminere årsagerne til denne krise, 
således at arbejde inden for EU’s forskningssektor bliver betragtet som interessant, 
motiverende, finansielt attraktivt og tilfredsstillende.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender giver sin fulde støtte til forslaget om at 
udvide Marie Curie-aktionerne med ændringer i retning af en mere strukturerende effekt. 
Udvalget nærer håb om, at dette ligeledes vil fungere som en katalysator, som øger den 
offentlige støtte til forskning i Europa, som er væsentligt lavere end støtten i USA. Det er 
derfor ikke overraskende, at antallet af europæiske forskere, især inden for den offentlige 
sektor, er for begrænset til at give samme arbejdsforhold og dermed samme resultater. 
Videnskabsmændene – især de yngste – skal have en højere løn.

Ifølge udvalget er mobilitet blandt forskere af afgørende betydning for succes inden for 
videnskaben. For at bane vejen for nye opfindelser har forskere overalt i Europa brug for at 
kunne mødes for at udveksle ideer og samarbejde. Andre vigtige elementer, som ville gøre en 
forskerkarriere i Europa mere attraktiv og produktiv, er dels en forbedring af den juridiske, 
lovgivningsmæssige og administrative struktur for mobilitet, især hvad angår indrejse- og 
opholdstilladelse for forskere fra tredjelande, dels koordinering af socialsikringsordninger og 
fjernelse af andre hindringer for mobilitet, f.eks. med hensyn til beskatning og anerkendelse af 
eksamensbeviser og kvalifikationer.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender henleder endelig opmærksomheden på, at 
Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af særprogrammet med bistand og vejledning 
fra et udvalg. Beskæftigelsesudvalget opfordrer Kommissionen til i behørig grad at inddrage 
Europa-Parlamentet som foreslået i ændringsforslagene til nærværende udtalelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag2 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 4

  
1 Europa har brug for flere videnskabsmænd. Increasing human resources for science and technology in Europe 
(forøgelse af de menneskelige ressourcer inden for videnskab og teknologi i Europa). Rapport fra gruppen på 
højt niveau om menneskelige ressourcer til videnskab og teknologi i Europa. Formand: prof. José Mariano Gago. 
Europa-Kommissionen, 2004.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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(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.

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

Begrundelse

Livslang uddannelse er af afgørende betydning, især for forskerkarrieren, hvor der er en 
stigende tendens til at overflødiggøre forskere midt i deres karriere med efterlønsordninger 
eller tvungen pension (jf. KOM(2003)0436).

Sikring af tilfredsstillende arbejdsvilkår med alt, hvad der er forbundet hermed, er en af de 
vigtigste forudsætninger for fremme af forskning.

Chancelighed og ligebehandling inden for beskæftigelse er fundamentale samfundsmæssige 
principper, som skal omsættes i praksis for at realisere Lissabon-målene, som 
rammeprogrammet skal bidrage til.

Ændringsforslag 2
Betragtning 7

(7) International erfaring er et vigtigt 
moment i kvalifikationerne for mennesker, 
der arbejder med forskning og udvikling i 
Europa. I medfør af traktatens artikel 170 er 
dette særprogram åbent for deltagelse for 
lande, der har indgået de nødvendige aftaler 
med henblik herpå, og på projektniveau kan 
- på gensidigt fordelagtigt grundlag - også 
institutioner fra tredjelande og internationale 
organisationer deltage i det videnskabelige 
samarbejde. Desuden er alle aktiviteter, 
foruden de særlige aktiviteter i dette 
særprogram, åbne for deltagelse for 
enkeltforskere fra tredjelande.

(7) Forskeres internationale samarbejde og 
internationale erfaring er af 
grundlæggende betydning for forskning og 
udvikling i Europa. I medfør af traktatens 
artikel 170 er dette særprogram åbent for 
deltagelse for lande, der har indgået de 
nødvendige aftaler med henblik herpå, og på 
projektniveau kan - på gensidigt fordelagtigt 
grundlag - også institutioner fra tredjelande 
og internationale organisationer deltage i det 
videnskabelige samarbejde. Desuden er alle 
aktiviteter, foruden de særlige aktiviteter i 
dette særprogram, uden nogen form for 
diskriminering åbne for deltagelse for 
enkeltforskere fra tredjelande og europæiske 
forskere, som bor i tredjelande. Ved
vedtagelsen af en politik, som skaber 
incitamenter, bør der ikke kun fokuseres på 
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aflønning af forskerne, men også på deres 
arbejdsvilkår. Der skal arbejdes hen imod 
en gensidig anerkendelse af faglige 
kvalifikationer, som er erhvervet i 
tredjelande.

Begrundelse

Det er nødvendigt at tiltrække "europæiske hjerner", som forlod Europa for at specialisere 
sig, og som driver forskning i det land, hvor de fik deres uddannelse.

Deltagelsen i programmet skal ske uden nogen form for diskriminering. For at tiltrække 
udenlandske forskere skal gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer, som er erhvervet i 
tredjelande, fremskyndes for at udnytte det menneskelige potentiale inden for forskning og 
teknologi i Europa og ikke hæmme den frie bevægelighed for forskere inden for 
fællesskabsområdet.

Den hidtidige erfaring viser, at især forskere kun er villige til at flytte, hvis elementære 
betingelser som livs- og arbejdspladskvalitet er sikret.

Ændringsforslag 3
Betragtning 9

(9) Rammeprogrammet bør fremme en 
bæredygtig udvikling.

(9) Rammeprogrammet bør fremme en 
bæredygtig udvikling og en mindskelse af 
arbejdsløsheden.

Begrundelse

Det er vigtigt at bekræfte betydningen af beskæftigelsesmålene.

Ændringsforslag 4
Betragtning 13

(13) Under gennemførelsen af dette program 
bør opmærksomheden i fornødent omfang 
rettes mod ligestilling mellem kønnene samt 
mod bl.a. arbejdsvilkår, gennemsigtighed i 
ansættelsesprocedurerne og 
karriereudvikling for videnskabsfolk, som 
ansættes til projekter og programmer, der 
støttes som led i aktiviteter under dette 
program, jf. Kommissionens henstilling af 
11. marts 2005 om et europæisk charter for 
forskere og en adfærdskodeks for ansættelse 
af forskere, som udgør en referenceramme 
på dette område.

(13) Under gennemførelsen af dette program 
bør opmærksomheden i fornødent omfang 
rettes mod ligestilling mellem kønnene samt 
mod bl.a. arbejdsvilkår, sociale faciliteter,
gennemsigtighed i ansættelsesprocedurerne 
og karriereudvikling for videnskabsfolk, 
som ansættes til projekter og programmer, 
der støttes som led i aktiviteter under dette 
program, jf. Kommissionens henstilling af 
11. marts 2005 om et europæisk charter for 
forskere og en adfærdskodeks for ansættelse 
af forskere, som udgør en referenceramme 
på dette område.
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Begrundelse

Det er vigtigt at bekræfte betydningen af sociale faciliteter for forskernes familier, som ofte 
møder problemer af praktisk art som f.eks. sundhedsvæsen, børnenes skolegang (vuggestuer, 
børnehaver osv.).

Ændringsforslag 5
Artikel 2

Med særprogrammet "Mennesker" fremmes 
aktiviteter med henblik på en kvantitativ og 
kvalitativ styrkelse af det menneskelige 
potentiale inden for europæisk forskning og 
teknologi. Støtten til uddannelse og 
karriereudvikling for forskere, de såkaldte 
Marie Curie-aktiviteter, vil blive øget, og 
den vil fokusere mere præcist på centrale 
aspekter af færdigheds- og 
karriereudviklingen med styrkede 
forbindelser til de nationale systemer.

Med særprogrammet "Mennesker" fremmes 
aktiviteter med henblik på en kvantitativ og 
kvalitativ styrkelse af det menneskelige 
potentiale inden for europæisk forskning og 
teknologi samt med henblik på en 
udbredelse af viden og innovation. Støtten 
til uddannelse og karriereudvikling for 
forskere, de såkaldte Marie Curie-aktiviteter, 
vil blive øget, og den vil fokusere mere 
præcist på centrale aspekter af færdigheds-
og karriereudviklingen med styrkede 
forbindelser til de nationale systemer.

Målene for og hovedlinjerne i disse 
aktiviteter fastsættes i bilaget.

Målene for og hovedlinjerne i disse 
aktiviteter fastsættes i bilaget.

Begrundelse

Der skal konkret refereres til det resultat, som skal opnås med perspektivet i en kvantitativ og 
kvalitativ styrkelse af det menneskelige potentiale. Det vigtigste resultat er i dette tilfælde en 
støtte til det videnskabelige vidensniveau og innovation, som medfører en kontinuerlig 
forbedring af de menneskelige kompetencer.

Ændringsforslag 6
Artikel 4, stk. 1

1. Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under særprogrammet, gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper.

1. Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under særprogrammet, gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

Begrundelse

Præcisering af nødvendigheden af at overholde bestemmelserne i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder.
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Ændringsforslag 7
Artikel 8

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes forvaltningsproceduren i artikel 4
i afgørelse 1999/468/EF i overensstemmelse 
med samme afgørelses artikel 7, stk. 3.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF.

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF.

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF.

4. Det tidsrum, der er omhandlet i artikel 4, 
stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til 
to måneder.

4. Det tidsrum, der er omhandlet i artikel 4, 
stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til 
to måneder.

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.

5. Kommissionen underretter regelmæssigt 
udvalget og Europa-Parlamentet om, 
hvordan det går med gennemførelsen af 
særprogrammet som helhed, og om
faciliteten for finansieringer på basis af 
risikodeling samt om alle FTU-aktiviteter, 
som får tilskud under programmet.

Begrundelse

Rådgivningsproceduren i Rådets afgørelse 1999/468/EF er at foretrække, fordi 
gennemførelsesbeføjelserne dermed ligger hos Kommissionen som foreskrevet i traktaterne. 
Hvis Europa-Parlamentet som medlovgiver ikke har noget at skulle have sagt i forbindelse 
med komitologiproceduren, bør Rådet eller medlemsstaternes officielle organer heller ikke 
have det. Proceduren med afgivelse af en udtalelse er den traditionelle form for inddragelse 
af Europa-Parlamentet. Begrænsningen med hensyn til anvendelsen af artikel 7 er ikke 
berettiget.

Herudover bør Europa-Parlamentet informeres udførligt om alle FTU-aktioner, der 
finansieres inden for rammerne af programmet.

Faciliteten for finansieringer på basis af risikodeling er en vigtig ny mulighed, som 
rammeprogrammet åbner op for, og som der skal gøres opmærksom på.

Ændringsforslag 8
Bilag, Indledning, afsnit 1

En af de vigtigste konkurrencefordele 
inden 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 

Tilstedeværelsen af mange og gode 
videnskabsfolk er en konkurrencefordel for 
Europa. Det overordnede strategiske mål for 
dette program er bl.a. en kontinuerlig 
forbedring af universiteternes 
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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.

forskningscentre for 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
igennem tilskyndelse til en praksis med 
skift fra det akademiske miljø til 
erhvervslivet og omvendt og på deltagelsen 
af kvinder og unge videnskabsfolk i 
forskning og udvikling.

Begrundelse

Videnskabsfolk er mennesker og ikke "menneskelige ressourcer" i så stort "omfang og af så 
høj kvalitet" som muligt. Dette bør også afspejle sig i ordvalget. 

På mange områder anses forskningsprojekterne i virksomheder fortsat for at have en lavere 
status, således at de akademiske forskere, som arbejder i virksomheder, ofte ikke betragtes 
som seriøse ansøgere til en akademisk forfremmelse.

Universiteternes forskningscentre kan og skal være de vigtigste omdrejningspunkter for 
produktion og reproduktion af nutidsviden. Et af de mest karakteristiske kendetegn ved 
universiteternes forskningscentre er muligheden for at modtage økonomiske midler fra staten 
og private institutioner, idet de påtager sig en gennemførelse af studier. Den producerede 
viden kan derefter både videregives i universitetsmiljøet og til den private samarbejdspartner.

På mange områder anses forskningsprojekter inden for erhvervssektoren fortsat for inferiøre, 
hvilket ofte bevirker, at akademiske forskere, der arbejder sammen med virksomheder, ikke 
betragtes som seriøse kandidater til forfremmelser i akademisk sammenhæng. 

Ændringsforslag 9
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 

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 
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sektorer, anerkendelse af erfaring fra andre 
sektorer og lande samt tilfredsstillende 
arbejdsvilkår er nøgleelementer i alle Marie 
Curie-aktiviteter.

sektorer, anerkendelse af erfaring og faglige 
kvalifikationer fra andre sektorer og lande 
samt tilfredsstillende arbejdsvilkår er 
nøgleelementer i alle Marie Curie-
aktiviteter.

Begrundelse

For at muliggøre en deltagelse af forskere fra tredjelande er det absolut nødvendigt at træffe 
foranstaltninger til anerkendelse af de faglige kvalifikationer, som er erhvervet i disse lande. 
Desuden skal "Marie Curie"-aktiviteterne fremme en etablering af arbejdsvilkår, som ikke 
kun tager højde for en ligestilling mellem kønnene, men også for nødvendigheden af at kunne 
forene arbejds- og privatliv.

Ændringsforslag 10
Bilag, Indledning, afsnit 5

Den internationale dimension, der er af 
central betydning for udviklingen af 
forskerpotentialet i Europa, vil blive taget op 
i forbindelse med karriereudvikling, samt i 
bestræbelserne på at styrke og berige det 
internationale samarbejde mellem forskere 
og tiltrække dygtige forskere til Europa. Den 
internationale dimension vil blive 
indarbejdet i alle Marie Curie-aktiviteter, og 
vil desuden være emne for selvstændige 
aktiviteter.

Den internationale dimension, der er af 
central betydning for udviklingen af 
forskerpotentialet i Europa, vil blive taget op 
i forbindelse med karriereudvikling, samt i 
bestræbelserne på at styrke og berige det 
internationale samarbejde mellem forskere 
og tiltrække dygtige forskere til Europa, idet 
de til dette formål egnede incitamenter 
etableres. Den internationale dimension vil 
blive indarbejdet i alle Marie Curie-
aktiviteter, og vil desuden være emne for 
selvstændige aktiviteter.

Begrundelse

Den hidtidige erfaring viser, at især forskere kun er villige til at flytte, hvis elementære 
betingelser som f.eks. deres livskvalitet og kvaliteten af deres arbejdsplads er sikret.

Ændringsforslag 11
Bilag, Indledning, afsnit 6

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 at der fastlægges en 

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 at der fastlægges en 
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vejledende procentsats for 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.

vejledende procentsats for kønsfordelingen 
blandt programmets deltagere (målet er at 
mindst 40 % af deltagerne er kvinder). 
Desuden vil aktiviteterne blive udformet 
således, at mobilitetshindringer fjernes, og 
at forskerne ved tilsvarende initiativer til 
støtte af deres familier 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

Det er vigtigt at bekræfte betydningen af sociale faciliteter for forskernes familier, som ofte 
møder problemer af praktisk art som f.eks. sundhedsvæsen, børnenes skolegang (vuggestuer, 
børnehaver osv.).

Ved hjælp af aktiviteterne i Marie-Curie-programmet skal det være muligt at overvinde alle 
hindringer, som kunne stå i vejen for forskningsarbejde i forbindelse med et udlandsophold 
for forskerne og kunne vanskeliggøre dette.

Ændringsforslag 12
Bilag, Indledning, afsnit 7

For at udnytte Europas muligheder for at 
tiltrække flere forskere fuldt ud vil Marie 
Curie-aktiviteterne indgå i et konkret 
samspil med andre aktiviteter, både inden 
for rammerne af EU’s forskningspolitik og i 
forbindelse med foranstaltninger under andre 
fællesskabspolitikker, f.eks. uddannelse, 
samhørighed og beskæftigelse. Et sådant 
samspil vil også blive tilstræbt med tiltag på 
nationalt og internationalt plan.

For at udnytte Europas muligheder for at 
tiltrække flere forskere fuldt ud vil Marie 
Curie-aktiviteterne indgå i et konkret 
samspil med andre aktiviteter, både inden 
for rammerne af EU’s forskningspolitik og i 
forbindelse med foranstaltninger under andre 
fællesskabspolitikker, f.eks. uddannelse, 
samhørighed og beskæftigelse. Et sådant 
samspil vil også blive tilstræbt med tiltag på 
regionalt, nationalt og internationalt plan, 
især med henblik på at skabe regional 
samhørighed ud fra den betragtning, at 
mindre udviklede regioner har behov for at 
tiltrække forskere, således at de får 
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mulighed for at udvikle deres egne 
udviklingsstrategier på mellemlang og lang
sigt.

Begrundelse

Det bør undgås, at mindre udviklede områder påvirkes negativt af en stigende efterspørgsel 
efter højt kvalificerede forskere.

Ændringsforslag 13
Bilag, Aktiviteter, Grunduddannelse af forskere, afsnit 5, led 3 a og 3 b (nye)

• samarbejdsaktioner med tredjelande 
med henblik på uddannelse af forskere, der 
befinder sig i en tidlig fase af deres 
uddannelse

• støtte til publikationer, studier og 
bogudgivelser fra forskernes side med det 
mål at udbrede viden samt fremme 
forskernes teoretisk-videnskabelige 
uddannelse

Begrundelse

Der bør tilskyndes til samarbejde med tredjelande, da dette vil kunne højne uddannelsen af 
EU-forskere, der befinder sig i en tidlig fase af deres uddannelse.

Offentliggørelse af teoretisk-videnskabelige idéer fra - især unge - forskere fortjener en særlig 
støtte, fordi den ikke kun fremmer nye idéer, men samtidig skaber de rette betingelser for en 
kreativ videnskabelig kappestrid.

Ændringsforslag 14
Bilag, Aktiviteter, Livslang uddannelse og karriereudvikling, afsnit 2

En forsker skal have mindst fire års 
forskningserfaring (fuld tid) for at kunne 
deltage i denne aktivitet. Da det drejer sig 
om livslang uddannelse og 
karriereudvikling, forventes det imidlertid, at 
deltagerne typisk vil have endnu længere 
tids erfaring.

En forsker skal have mindst fire års 
forskningserfaring for at kunne deltage i 
denne aktivitet. Da det drejer sig om livslang 
uddannelse og karriereudvikling, forventes 
det imidlertid, at deltagerne typisk vil have 
endnu længere tids erfaring.

Begrundelse

Kriteriet om fire års erfaring med forskning på fuld tid kan være unødigt restriktivt, hvis en 
forsker samtidig med sin erhvervsaktivitet driver aktiv akademisk forskning.
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Ændringsforslag 15
Bilag, Aktiviteter, Den internationale dimension, afsnit 2, nr. 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) behørigt finansierede internationale 
rejsestipendier, med en obligatorisk returfase 
i Den Europæiske Union, for erfarne 
forskere som led i livslang uddannelse og 
kompetenceudvikling samt for forskere, der 
befinder sig i en tidlig fase af deres 
uddannelse, med det formål at give dem 
mulighed for at erhverve nye kvalifikationer 
og ny viden

Begrundelse

Mobiliteten besværliggøres ofte af utilstrækkelig finansiering, hvad enten den har form af 
forskningsstipendier eller hjemrejse- og reintegrationsstipendier til forskere, der befinder sig 
midt i eller i en senere fase af deres uddannelse. Det bør ligeledes være muligt for forskere, 
der befinder sig i en tidlig fase af deres uddannelse, at få stipendier, så de kan videreuddanne 
sig og vende tilbage med bedre kvalifikationer.

Det er vigtigt, at forskeren ikke har pligt til kun at vende tilbage til sit eget land, men at han 
inden sin tilbagevenden også kan erhverve yderligere erfaringer i et andet land, såfremt der 
er tale om en EU-medlemsstat.

Ændringsforslag 16
Bilag, Aktiviteter, Den internationale dimension, afsnit 2, nr. ii)

ii) hjemrejse- og reintegrationsstipendier for 
erfarne forskere efter et ophold i udlandet. 
Der vil også blive ydet støtte til etablering af 
netværk for forskere fra medlemsstaterne og 
de associerede lande, der opholder sig i 
udlandet, med det formål at holde disse 
forskere orienteret om og engageret i 
udviklingen i det europæiske forskningsrum.

ii) behørigt finansierede hjemrejse- og 
reintegrationsstipendier for erfarne forskere, 
eller forskere, der befinder sig i en tidlig 
fase af deres uddannelse, efter et ophold i 
udlandet. Der vil også blive ydet støtte til 
etablering af netværk for forskere fra 
medlemsstaterne og de associerede lande, 
der opholder sig i udlandet, med det formål 
at holde disse forskere orienteret om og 
engageret i udviklingen i det europæiske 
forskningsrum og give forskere etableret 
uden for Europa et incitament til at vende 
hjem.

Begrundelse

Mobiliteten besværliggøres ofte af en utilstrækkelig finansiering, hvad enten den har form af 
forskningsstipendier eller hjemrejse- og reintegrationsstipendier til forskere, der befinder sig 
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midt i eller i en senere fase af deres uddannelse. Det bør ligeledes være muligt for forskere, 
der befinder sig i en tidlig fase af deres uddannelse, at få stipendier, så de kan videreuddanne 
sig og vende tilbage med bedre kvalifikationer. Forskere, der bor i udlandet, bør tilskyndes til 
at vende tilbage til Europa.

Ændringsforslag 17
Bilag, Aktiviteter, Den internationale dimension, afsnit 3, nr. i)

i) internationale modtagelsesstipendier med 
det formål at tiltrække højt kvalificerede 
forskere fra tredjelande til medlemsstaterne 
og de associerede lande og derved styrke 
videnkapaciteten og opbygge forbindelser på 
højt plan. Forskere fra udviklingslande og 
vækstøkonomilande vil kunne få støtte til en 
returfase i hjemlandet. Der vil også blive 
ydet støtte til netværk mellem forskere fra 
tredjelande, der opholder sig i 
medlemsstaterne eller de associerede lande, 
med henblik på at strukturere og udvikle 
forskernes kontakter med deres hjemregne.

i) internationale modtagelsesstipendier med 
det formål at tiltrække højt kvalificerede 
forskere fra tredjelande til medlemsstaterne 
og de associerede lande og derved styrke 
videnkapaciteten og opbygge forbindelser på 
højt plan. Forskere fra udviklingslande og 
vækstøkonomilande vil kunne få støtte til en
returfase i hjemlandet. Der vil også blive 
ydet støtte til netværk mellem forskere fra 
tredjelande, der opholder sig i 
medlemsstaterne eller de associerede lande, 
med henblik på at strukturere og udvikle 
forskernes kontakter med deres hjemegne og 
blive givet incitamenter til gode forskere i 
hele verden til at slå sig ned i Europa.

Begrundelse

Generelt bør forskere gives incitamenter til at slå sig ned i Europa eller vende tilbage hertil.

Ændringsforslag 18
Bilag, Aktiviteter, Den internationale dimension, afsnit 3, nr. ii), led -1 a (nyt)

• kandidatlande

Begrundelse

Præcisering af kandidatlandenes særlige status med hensyn til partnerskaber.

Ændringsforslag 19
Bilag, 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 

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 erhvervsrelateret 
mobilitet, især med hensyn til socialsikring 
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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.

og beskatning af forskere, der ofte bremser 
tilgangen til forskerkarrieren, og styrke 
forskernes karriereudsigter i Europa, især 
ved at sikre dem tilfredsstillende finansielle 
og lønmæssige forhold og
socialsikringsordninger. 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.

Begrundelse

Medlemsstaternes forskellige socialsikringsordninger og beskatningsforhold kan hæmme 
mobiliteten, og et fælles tiltag på dette område er derfor af overordentlig stor betydning. Da 
lønnen er et af de mest synlige tegn på faglig anerkendelse, er det vigtigt at sikre forskere en 
anstændig og attraktiv løn, som øger interessen for at gøre karriere som forsker.
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