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KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

I mars 2002 fastställde Europeiska rådet i Barcelona målet att höja den allmänna utgiftsnivån 
för innovationer, forskning och utveckling till 3 procent av BNP före 2010. För att 
ramprogrammet skall kunna bidra till att nå det målet, vilket är programmets främsta 
utmaning, behöver den europeiska forskningen tillräckliga mänskliga resurser. Enligt 
uppskattningar behöver EU i genomsnitt mer än 600 000 forskare för att nå treprocentsmålet 
till 2010.

För att klara en sådan utmaning, som berör både den offentliga och den privata forskningen, 
bör olika mål eftersträvas parallellt:
– Öka antalet och andelen utexaminerade inom naturvetenskapliga ämnen.
– Utnyttja all mänsklig potential som finns inom forskningen, framför allt kvinnor, på 

internationell nivå.
– Verka för att begränsa antalet forskare som lämnar forskningen för andra verksamheter.
– Uppmuntra forskare att stanna kvar i EU.

Program

Människor är ett av fem förslag till särskilda program som följer upp kommissionens förslag 
till sjunde ramprogrammet (2007–2013). Förslaget innebär en uppdelning mellan 
fyra huvudsakliga särskilda program – Samarbete, Idéer, Människor och Kapacitet – som alla 
motsvarar ett huvudmål i EU:s forskningspolitik. Gemensamma forskningscentrets direkta 
åtgärder omfattas av ett nytt särskilt program. Det särskilda programmet Människor bygger på 
de positiva erfarenheterna av Marie Curie-åtgärderna när det gäller att reagera på forskares 
behov av utbildning, rörlighet och karriärutveckling.

Samtidigt som en kontinuitet skapas ligger också en starkare fokusering på följande aspekter:

– En större strukturerande effekt, t.ex. genom införandet av samfinansiering av regionala, 
nationella och internationella program inom åtgärden ”Livslångt lärande och 
karriärutveckling”.

– Industrins deltagande: Samtidigt som man behåller den stimulans som 
Marie Curie-åtgärderna ger kommer åtgärderna att inriktas mer på karriärutveckling för 
och inom olika sektorer, först och främst inom den privata sektorn.

– Den internationella dimensionen kommer att stärkas. Utöver utlandsstipendier med 
obligatoriskt återvändande, där syftet är att bidra till livslångt lärande och 
karriärutveckling för EU-forskare, skall det internationella samarbetet med forskare från 
tredjeländer utvecklas ytterligare.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor ser positivt på förslaget till sjunde 
ramprogrammet, särskilt på det särskilda programmet Människor. Investering i mänskligt 
kapital är avgörande för att åstadkomma en kunskapsbaserad ekonomi och ett 
kunskapsbaserat samhälle.
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Krisen för vetenskap, ingenjörsvetenskap och teknik är alarmerande1 när det gäller
utvecklingen av mänskliga resurser. Vi måste alltså satsa ännu mer på att undanröja de 
verkliga orsakerna till denna kris, så att det blir intressant, motiverande och ekonomiskt 
attraktivt och givande att arbeta med forskning i EU.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor välkomnar en fortsättning på 
Marie Curie-åtgärderna med en större strukturerande effekt. Utskottet hoppas att detta 
kommer att stimulera offentliga investeringar, eftersom nivån på den offentliga finansieringen 
per forskare i Europa är mycket lägre än i Förenta staterna är det inte förvånande att det i 
förhållande till antalet europeiska forskare, särskilt i den offentliga sektorn, inte går att 
jämföra arbetsvillkor och därmed inte heller resultaten. Forskarna måste erbjudas bättre löner, 
i synnerhet de yngre forskarna.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor anser att rörligheten för forskare är mycket 
viktig för att åstadkomma en framgångsrik vetenskap. I syfte att följa upp nya upptäckter bör 
forskarlag runt om i Europa kunna träffas för att utbyta idéer och samarbeta. För att en 
forskarkarriär i Europa skall bli attraktivare och mer produktiv krävs det dessutom bättre 
rättsliga, regelmässiga och administrativa förutsättningar för rörlighet, framför allt när det 
gäller inrese- och vistelsevillkor för forskare från tredjeländer. Det krävs också en bättre 
samordning av socialförsäkringssystemen och andra system som berör rörlighet, framför allt i 
fråga om skatter och erkännande av examensbevis och kvalifikationer.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor framhåller slutligen att 
Europeiska kommissionen är ansvarig för genomförandet av det särskilda programmet, med 
hjälp av en kommitté. Utskottet uppmanar kommissionen att föreslå ett lämpligt deltagande 
för Europaparlamentet, enligt ändringsförslagen här nedan.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Kommissionens förslag2 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 4

(4) Ramprogrammet bör komplettera de 
verksamheter som genomförs i 
medlemsstaterna och andra 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 

(4) Ramprogrammet bör komplettera de 
verksamheter som genomförs i 
medlemsstaterna och andra 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 

  
1 Europa behöver fler forskare. Increasing human resources for science and technology in Europe (förstärkning 
av mänskliga resurser inom vetenskap och teknik i Europa ). Rapport från högnivågruppen om mänskliga 
resurser inom vetenskap och teknik i Europa, ledd av professor José Mariano. Europeiska kommissionen, 2004.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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genomförandet av Lissabonmålen, parallellt 
med framför allt de som avser 
strukturfonderna, jordbruk, utbildning, 
konkurrenskraft och innovation, industri, 
hälsa, konsumentskydd, sysselsättning, 
energi, transport och miljö.

genomförandet av Lissabonmålen, parallellt 
med framför allt de som avser 
strukturfonderna, jordbruk, livslångt 
lärande, konkurrenskraft och innovation, 
sysselsättning, jämställdhet och lika 
behandling, rimliga arbetsvillkor, industri, 
hälsa, konsumentskydd, sysselsättning, 
energi, transport och miljö.

Motivering

Livslångt lärande är centralt, framför allt inom forskning, där man kan se en ökande tendens 
att tränga undan forskare som är mitt i karriären med hjälp av förtidspensionering eller 
obligatorisk pensionering (se KOM(2003)0436).

Att garantera rimliga arbetsvillkor, med allt som detta innebär, är en av de viktigaste 
förutsättningarna för främjande av forskning.

Jämställdhet och lika behandling på sysselsättningsområdet är grundläggande 
samhällsprinciper som måste genomföras för att förverkliga Lissabonmålen, och 
ramprogrammet bör bidra till att uppfylla dessa mål.

Ändringsförslag 2
Skäl 7

(7) Det internationella perspektivet är 
grundläggande för de mänskliga resurserna 
inom europeisk forskning och utveckling. I 
enlighet med artikel 170 i fördraget får 
länder som har slutit de nödvändiga avtalen 
(även på projektnivå). På grundval av 
ömsesidiga fördelar får också organ från 
tredjeländer och internationella 
organisationer för vetenskapligt samarbete 
delta i detta särskilda program. Enskilda 
forskare från tredjeländer får delta i vilka 
åtgärder som helst i det särskilda 
programmet, även särskilt inriktade åtgärder.

(7) Internationellt samarbete och 
internationell erfarenhet bland forskare är 
av grundläggande betydelse för europeisk 
forskning och utveckling. I enlighet med 
artikel 170 i fördraget får länder som har 
slutit de nödvändiga avtalen (även på 
projektnivå). På grundval av ömsesidiga 
fördelar får också organ från tredjeländer 
och internationella organisationer för 
vetenskapligt samarbete delta i detta 
särskilda program. Enskilda forskare från 
tredjeländer och europeiska forskare som 
bor i tredjeländer får delta i vilka åtgärder 
som helst i det särskilda programmet, även 
särskilt inriktade åtgärder och ingen form av 
diskriminering får förekomma. En politik 
bör föras som innebär att fokus inte endast
ligger på lönen, utan även på 
arbetsvillkoren. Insatser behövs för att 
påskynda ett ömsesidigt erkännande av 
yrkeskvalifikationer som förvärvats i 
tredjeländer.
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Motivering

Det är viktigt att locka de ”europeiska hjärnorna” som har flyttat från Europa för att 
specialisera sig och som har stannat kvar för att forska i de länder som tog emot dem under 
deras universitetsutbildning.

Det får inte förekomma någon diskriminering kring deltagande i programmet. För att locka 
utländska forskare måste dessutom ömsesidigt erkännande av bevis på yrkeskvalifikationer 
som förvärvats i tredjeländer påskyndas för att utnyttja de mänskliga resurserna inom 
forskning och teknik i Europa och inte begränsa forskarnas fria rörlighet på gemenskapens 
territorium.

Tidigare erfarenheter har visat att forskare endast är beredda att byta arbetsort om 
grundläggande villkor såsom livskvalitet och god kvalitet på arbetsplatsen garanteras.

Ändringsförslag 3
Skäl 9

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

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

Motivering

Det är viktigt att bekräfta sysselsättningsmålens betydelse.

Ändringsförslag 4
Skäl 13

(13) När detta program genomförs bör ett 
genusperspektiv tillämpas och man bör 
bland annat beakta arbetsförhållandena, 
insynen i anställningsprocessen och 
karriärutvecklingen för forskare som 
anställts inom ramen för projekt och 
program som finansieras inom ramen för 
åtgärder i detta program. Ramar för detta 
återfinns i kommissionens rekommendation 
av den 11 mars 2005 om den europeiska 
stadgan för forskare och riktlinjer för 
rekrytering av forskare.

(13) När detta program genomförs bör ett 
genusperspektiv tillämpas och man bör 
bland annat beakta arbetsförhållandena, det
sociala skyddet, insynen i 
anställningsprocessen och 
karriärutvecklingen för forskare som 
anställts inom ramen för projekt och 
program som finansieras inom ramen för 
åtgärder i detta program. Ramar för detta 
återfinns i kommissionens rekommendation 
av den 11 mars 2005 om den europeiska 
stadgan för forskare och riktlinjer för 
rekrytering av forskare.

Motivering

Det är viktigt att lyfta fram betydelsen av det sociala skyddet för forskarnas familjer, eftersom 
de ofta stöter på praktiska problem när det gäller exempelvis sjukvård, skolgång för barnen 
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(daghem, förskolor m.m.).

Ändringsförslag 5
Artikel 2, stycke 1

Det särskilda programmet Människor skall 
stödja åtgärder som, både kvalitativt och 
kvantitativt, stärker människors potential 
inom europeisk forskning och teknik. Den 
verksamhet som syftar till stöd för 
utbildning och karriärutveckling för 
forskare, så kallade Marie Curie-åtgärder, 
förstärks och fokuseras mer på 
huvudaspekterna kring kompetens och 
karriärutveckling och får starkare kopplingar 
till nationella system.

Det särskilda programmet Människor skall 
stödja åtgärder som, både kvalitativt och 
kvantitativt, stärker människors potential 
inom europeisk forskning och teknik samt 
främja utvecklingen av kunskap och 
innovation. Den verksamhet som syftar till 
stöd för utbildning och karriärutveckling för 
forskare, så kallade Marie Curie-åtgärder, 
förstärks och fokuseras mer på 
huvudaspekterna kring kompetens och 
karriärutveckling och får starkare kopplingar 
till nationella system.

Motivering

Man måste uttryckligen hänvisa till det resultat som uppnås genom att kvantitativt och 
kvalitativt stärka människors potential. Det viktigaste resultatet är i detta fall främjandet av 
vetenskaplig kunskap och innovation, vilket också leder till att människors kompetens 
kontinuerligt förbättras.

Ändringsförslag 6
Artikel 4, punkt 1

1. All forskningsverksamhet som genomförs 
inom det särskilda programmet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer.

1. All forskningsverksamhet som genomförs 
inom det särskilda programmet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer 
och med Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna.

Motivering

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna måste respekteras.

Ändringsförslag 7
Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté.

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté.

2. När hänvisning görs till denna punkt skall
det förvaltningsförfarande som anges i 

2. När hänvisning görs till denna punkt skall 
artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG 
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artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, i 
överensstämmelse med artikel 7.3 i det 
beslutet.

tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas.

4. Den tidsperiod som avses i artikel 4.3 i 
beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

4. Den tidsperiod som avses i artikel 4.3 i 
beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

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 
Europaparlamentet 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
samt om hur finansieringsinstrumentet för 
riskdelning fungerar.

Motivering

Det rådgivande förfarande som anges i rådets beslut 1999/468/EG är att föredra, eftersom 
det ger Europeiska kommissionen de verkställande befogenheter som fördragen tilldelat 
kommissionen. Om Europaparlamentet, i dess egenskap av medlagstiftare, saknar 
yttranderätt i kommittéförfarandet finns det ingen anledning varför rådet och
medlemsstaternas officiella myndigheter skall ha det.  Begränsningen till artikel 7 är inte 
motiverad.

Europaparlamentet bör dessutom informeras om alla FoTU-åtgärder som finansieras genom 
detta program.

Finansieringsinstrumentet för riskdelning är en ny viktig möjlighet som erbjuds genom 
ramprogrammet och som måste nämnas.

Ändringsförslag 8
Bilaga 1, inledningen, 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 

Många och kunniga forskare är en 
konkurrensfördel för Europa. Detta 
programs övergripande strategi är bl.a. att 
kontinuerligt främja forskningscentra vid 
universiteten för 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 
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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.

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 uppmuntrar
åtgärder som får personer att övergå från 
den akademiska världen till näringslivet 
och omvänt samt kvinnornas och de unga 
forskarnas deltagande i forskning och 
utveckling.

Motivering

Forskare är människor, inga ”mänskliga resurser” som skall försöka uppnå en så hög nivå 
som möjligt beträffande deras ”mängd och kvalitet”. Detta bör också återspeglas i ordvalet.

Inom många områden betraktas forskningsverksamhet inom företag fortfarande med skepsis. 
Akademiskt utbildade forskare som arbetar i företag tas ofta inte på allvar vid ansökningar 
om akademisk befordring.

Forskningscentra vid universiteten kan och måste vara de viktigaste platserna för produktion 
och reproduktion av samtidens vetenskap. En av fördelarna för universitetens 
forskningscentra är deras möjlighet att erhålla medel från staten och från privata aktörer, 
som då åtar sig att utföra relevanta undersökningar. Den kunskap som produceras kan 
därefter spridas både till universitet och till den samarbetande privata organisationen.

Inom många områden har forskningsverksamhet inom företag fortfarande låg status, vilket 
gör att universitetsforskare som arbetar på ett företag ofta inte betraktas som seriösa 
kandidater för befordran inom universitetsvärlden.

Ändringsförslag 9
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 arbetsförhållanden.

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, 
yrkeskvalifikationer och adekvata 
arbetsförhållanden.
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Motivering

För att göra det möjligt för forskare från tredjeländer att delta är det absolut nödvändigt att 
vidta åtgärder för erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats i dessa länder. 
Dessutom måste Marie Curie-åtgärderna främja arbetsförhållanden som inte bara beaktar 
jämställdhet mellan könen, utan också nödvändigheten av att kunna kombinera yrkesliv med 
familjeliv.

Ändringsförslag 10
Bilaga, inledning, stycke 5

Den internationella dimensionen, som är 
grundläggande för de mänskliga resurserna i 
Europas forskning och utveckling, kommer 
att beaktas i karriärutvecklingen samt i 
arbetet med att stärka och berika det 
internationella forskarsamarbetet och locka 
forskartalanger till Europa. Den 
internationella dimensionen kommer att ingå 
i samtliga Marie Curie-åtgärder och också 
ligga till grund för särskilda åtgärder.

Den internationella dimensionen, som är 
grundläggande för de mänskliga resurserna i 
Europas forskning och utveckling, kommer 
att beaktas i karriärutvecklingen samt i 
arbetet med att stärka och berika det 
internationella forskarsamarbetet och locka 
forskartalanger till Europa, varvid lämpliga 
incitament bör erbjudas i detta syfte. Den 
internationella dimensionen kommer att ingå 
i samtliga Marie Curie-åtgärder och också 
ligga till grund för särskilda åtgärder.

Motivering

Tidigare erfarenheter har visat att forskare endast är beredda att byta arbetsort om 
grundläggande villkor såsom livskvalitet och god kvalitet på arbetsplatsen garanteras.

Ändringsförslag 11
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 

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 hinder för rörlighet 
undanröjs och forskarna genom lämpliga 
initiativ som stöder deras familjer kan 
kombinera arbetsliv och privatliv samt 
återuppta forskarkarriären efter ett avbrott. 
Där det är relevant kommer även
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forskningsverksamheten och forskningens 
potentiella tillämpningar samt de 
socioekonomiska effekterna av vetenskaplig 
och teknisk utveckling samt 
tekniskekonomisk framtidsforskning 
(”Foresight”) att beaktas i det särskilda 
programmet.

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 
tekniskekonomisk framtidsforskning 
(”Foresight”) att beaktas i det särskilda 
programmet.

Motivering

Det är viktigt att bekräfta betydelsen av det sociala skyddet för forskarnas familjer, eftersom 
de ofta stöter på praktiska problem när det gäller exempelvis sjukvård, skolgång för barnen 
(daghem, förskolor m.m.).

Ändringsförslag 12
Bilaga, inledningen, stycke 7

För att fullt ut utnyttja Europas potential att 
locka till sig forskare kommer 
Marie Curieåtgärderna att samverka med 
andra åtgärder både inom ramen för 
gemenskapens forskningspolitik och inom 
annan gemenskapspolitik, t.ex. utbildning, 
sammanhållning och sysselsättning. Den 
typen av samverkan kommer att eftersträvas 
både på nationell och internationell nivå.

För att fullt ut utnyttja Europas potential att 
locka till sig forskare kommer 
Marie Curie-åtgärderna att samverka med 
andra åtgärder både inom ramen för 
gemenskapens forskningspolitik och inom 
annan gemenskapspolitik, t.ex. utbildning, 
sammanhållning och sysselsättning. Den 
typen av samverkan kommer att eftersträvas 
på nationell, regional och internationell 
nivå, framför allt regional sammanhållning 
med hänsyn till de minst utvecklade 
regionernas behov av att locka till sig 
forskare, så att de kan utarbeta en egen
utvecklingsstrategi på medellång och lång 
sikt.

Motivering

Man bör undvika att den ökade efterfrågan på högkvalificerade forskare missgynnar de minst 
utvecklade regionerna.

Ändringsförslag 13
Bilaga, Verksamhet, Grundutbildning av forskare, stycke 5, punktsats 3a och 3b (nya)

• Åtgärder i samarbete med tredjeländer 
för att utbilda forskare i början av 
karriären.
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• Stöd för att främja forskares 
publikationer, undersökningar och 
böcker som syftar till att sprida kunskap
och utveckla forskarnas teoretiska och 
vetenskapliga kompetens.

Motivering

Det är viktigt att uppmuntra samarbetet med tredjeländer, så att det tillför ett mervärde till 
utbildningen av europeiska forskare i början av karriären.

Offentliggörande av teoretiska och vetenskapliga idéer, särskilt från unga forskare, behöver 
särskilt stöd, eftersom detta inte bara främjar nya idéer, utan samtidigt skapar lämpliga 
villkor för en kreativ och vetenskaplig konkurrens.

Ändringsförslag 14
Bilaga, Verksamhet, ”Livslångt lärande” och karriärutveckling, stycke 2

För att komma i fråga för denna åtgärd skall 
forskare ha minst fyra års erfarenhet av 
heltidsforskning. Eftersom åtgärden avser 
livslångt lärande och karriärutveckling 
förväntas forskarna i normalfallet ha ännu 
mer erfarenhet än så.

För att komma i fråga för denna åtgärd skall 
forskare ha minst fyra års erfarenhet av 
forskning. Eftersom åtgärden avser livslångt 
lärande och karriärutveckling förväntas 
forskarna i normalfallet ha ännu mer 
erfarenhet än så.

Motivering

Att kräva fyra års heltidserfarenhet är kanske väl restriktivt för en forskare som kanske 
förutom att satsa på akademisk forskning också gör karriär inom ett annat område.
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Ändringsförslag 15
Bilaga, Verksamhet, 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 med lämpliga 
anslag för europeiska forskare som arbetar 
utomlands under en period som avslutas med 
att forskarna återvänder till 
Europeiska unionen. Denna åtgärd riktar 
sig till erfarna forskare, som en del av det 
livslånga lärandet och den breddade 
kompetensen, och till forskare i början av 
karriären. Syftet är att forskarna skall få nya 
kunskaper;

Motivering

Rörligheten hindras ofta av otillräcklig finansiering, oavsett om det gäller stipendier för 
studier eller bidrag vid återvändande eller för återintegrering, framför allt till forskare i 
mitten eller slutet av karriären. Forskare i början av karriären bör ha samma förutsättningar 
att få stipendium, så att de kan förkovra sig och återvända som högkvalificerade forskare.

Forskare skall inte behöva återvända just till sitt eget land, utan skall också kunna skaffa sig 
ytterligare erfarenhet innan de återvänder till någon av medlemsstaterna i 
Europeiska unionen.

Ändringsförslag 16
Bilaga, Verksamhet, Det internationella perspektivet, stycke 2, led ii)

ii) Bidrag för återvändande och 
återintegrering till erfarna forskare som 
arbetat i ett annat land. Inom ramen för 
denna åtgärd kommer också nätverk med 
forskare från medlemsstaterna och 
associerade länder att ges stöd så att de kan 
hålla sig aktivt informerade om och delta i 
utvecklingen i det europeiska området för 
forskningsverksamhet.

ii) Bidrag med lämpliga anslag för 
återvändande och återintegrering till erfarna 
forskare eller forskare i början av karriären 
som arbetat i ett annat land. Inom ramen för 
denna åtgärd kommer också nätverk med 
forskare från medlemsstaterna och 
associerade länder att ges stöd så att de kan 
hålla sig aktivt informerade om och delta i 
utvecklingen i det europeiska området för 
forskningsverksamhet. Incitament för  
europeiska forskare bosatta utanför 
Europa att återvända kommer också att 
stödjas.

Motivering

Rörligheten hindras ofta av otillräcklig finansiering, oavsett om det gäller stipendier för 
studier eller bidrag vid återvändande eller för återintegrering, framför allt till forskare i 
mitten eller slutet av karriären. Unga forskare bör ha samma förutsättningar att få 
stipendium, så att de kan förkovra sig och återvända som högkvalificerade forskare. 
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Europeiska forskare i andra delar av världen bör uppmuntras att återvända till Europa.

Ändringsförslag 17
Bilaga, Verksamhet, Det internationella perspektivet, stycke 3, led i

ii) Bidrag för återvändande och 
återintegrering till erfarna forskare som 
arbetat i ett annat land. Inom ramen för 
denna åtgärd kommer också nätverk med 
forskare från medlemsstaterna och 
associerade länder att ges stöd så att de kan 
hålla sig aktivt informerade om och delta i 
utvecklingen i det europeiska området för 
forskningsverksamhet.

ii) Bidrag för återvändande och 
återintegrering till erfarna forskare och
som arbetat i ett annat land. Inom ramen 
för denna åtgärd kommer också nätverk 
med forskare från medlemsstaterna och 
associerade länder att ges stöd så att de 
kan hålla sig aktivt informerade om och 
delta i utvecklingen i det europeiska 
området för forskningsverksamhet,
kunniga forskare i hela världen 
kommer också att erbjudas incitament 
som uppmuntrar dem att bosätta sig i 
Europa.

Motivering

Generellt sett bör forskare uppmuntras att bosätta sig i Europa eller att återvända.

Ändringsförslag 18
Bilaga, Verksamhet, Det internationella perspektivet, stycke 3, led ii), punktsats -1a (ny)

• kandidatländer

Motivering

Man måste uttryckligen hänvisa till kandidatländers privilegierade ställning när det gäller
partnerskap.

Ändringsförslag 19
Bilaga, Verksamhet, 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 
förflyttning och förbättra de europeiska 
forskarnas karriärmöjligheter. Dessa 
åtgärder syftar främst till att öka 
medvetenheten hos aktörerna och 
allmänheten (även genom Marie Curie-pris), 

Till stöd för upprättandet av en verklig 
europeisk arbetsmarknad för forskare skall 
en rad samordnade åtföljande åtgärder 
genomföras för att undanröja hinder för 
yrkesmässig förflyttning, framför allt när 
det gäller forskarnas sociala skydd och
skatt, som ofta avskräcker personer från att 
satsa på forskning, och förbättra de 
europeiska forskarnas karriärmöjligheter, så 
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att stimulera och stödja åtgärder i 
medlemsstaterna och att komplettera 
gemenskapsåtgärderna.

att de erbjuds lämpliga ekonomiska villkor, 
lönevillkor och ett socialförsäkringsskydd. 
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.

Motivering

Skillnaderna mellan medlemsstaternas socialförsäkringssystem och skattenivåer kan utgöra 
ett hinder för rörligheten, varför det omedelbart krävs samordnade åtgärder. Eftersom lönen 
är ett av de synligaste bevisen för yrkesmässigt erkännande är det viktigt att garantera 
rimliga och attraktiva löner, för att väcka intresse för en forskningskarriär.
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