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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 17
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Når der rekrutteres forskere fra 
udlandet (fra medlemsstater eller 
tredjelande), bør der gøres en indsats for at 
tilpasse de formelle og finansielle 
ansættelsesforhold princippet om 
fællesskabspræference. Forskere, der 
rekrutteres fra tredjelande, bør ikke have 
mere fordelagtige vilkår end forskere fra de 
nye medlemsstater i henhold til de 
midlertidige bestemmelser om 
arbejdskraftens frie bevægelighed.

Or. pl

Begrundelse

Det bør påpeges, at formindskelse af de lønforskelle og forskelle i bestemmelserne om social 
beskyttelse, der er mellem medlemsstaterne, vil have stor indvirkning på forskeres forbedrede 
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mobilitet og de fordele, som følger heraf. Bestræbelserne på at lette mobiliteten bør ikke kun 
være rettet mod forskerne selv, men også mod deres familier.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 18
Betragtning 11

(11) Desuden bør der træffes passende 
foranstaltninger til forebyggelse af
uregelmæssigheder og svig, og de 
nødvendige skridt bør tages for at kræve 
tabte, uberettiget udbetalte eller forkert 
anvendte midler tilbagebetalt i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget, Kommissionens forordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 
2002 om gennemførelsesbestemmelser til 
finansforordningen med senere ændringer, 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 
1996 om Kommissionens kontrol og 
inspektion på stedet med henblik på 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1074/1999 om 
undersøgelser, der foretages af Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 
(OLAF).

(11) Desuden bør der træffes passende 
foranstaltninger til overvågning for det 
første af effektiviteten af den støtte, der er 
blevet ydet, og for det andet den effektive
anvendelse af disse midler for at forebygge 
uregelmæssigheder og svig, og de 
nødvendige skridt bør tages for at kræve 
tabte, uberettiget udbetalte eller forkert 
anvendte midler tilbagebetalt i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget, Kommissionens forordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 
2002 om gennemførelsesbestemmelser til 
finansforordningen med senere ændringer, 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers
finansielle interesser, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 
1996 om Kommissionens kontrol og 
inspektion på stedet med henblik på 
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1074/1999 om 
undersøgelser, der foretages af Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 
(OLAF).

Or. fr

Begrundelse

I det øjeblik der ydes støtte, bør modtagernes anvendelse heraf - effektiv eller ej - overvåges. 
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Ændringsforslag af Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 19
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 
rekrutteringsprocedurerne og 
karriereudvikling for forskere, som 
rekrutteres 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, foranstaltninger til 
forening af arbejds- og familielivet, 
herunder f.eks. deltidsstipendier,
gennemsigtighed i rekrutteringsprocedurerne 
og karriereudvikling for forskere, som 
rekrutteres 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.

Or. en

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 20
Betragtning 14, afsnit 2

(14) Dette program er i overensstemmelse 
med og understøtter den videre udvikling og 
gennemførelse af den integrerede strategi for 
forskningens og udviklingens menneskelige 
ressourcer i Europa på grundlag af 
meddelelsernes om "En mobilitetsstrategi for 
det europæiske forskningsrum" og "Forskere 
i det europæiske forskningsrum: et fag, 
mange muligheder" og tager hensyn til 
Rådets konklusioner af 18. april 2005 om 
menneskelige ressourcer inden for forskning 
og udvikling.

(14) Dette program er i overensstemmelse 
med og understøtter den videre udvikling og 
gennemførelse af den integrerede strategi for 
forskningens og udviklingens menneskelige 
ressourcer i Europa på grundlag af 
meddelelsernes om "En mobilitetsstrategi for 
det europæiske forskningsrum" og "Forskere 
i det europæiske forskningsrum: et fag, 
mange muligheder" og tager hensyn til 
Rådets konklusioner af 18. april 2005 om 
menneskelige ressourcer inden for forskning 
og udvikling

For at kunne udarbejde et egentligt 
europæisk forskningsrum opfordres 
medlemsstaterne til at anvende det 
europæiske charter for forskere og 
adfærdskodeksen for rekruttering af 
forskere.
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Or. it

Begrundelse

Det europæiske charter for forskere og adfærdskodeksen er betydningsfulde instrumenter, 
som kan tilskynde til fuld bevægelighed for forskere.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 21
Betragtning 14 a (ny)

(14a) Særprogrammet "Mennesker" sigter 
mod at styrke det menneskelige potentiale 
inden for forskning og teknologisk
udvikling i Europa både kvantitativt og 
kvalitativt. Det er afgørende, at 
videnskabelig forskning anerkendes og 
fremhæves som en professionel karrierevej 
med incitamenter, som svarer til denne nye 
status. På denne måde vil opretholdelse af 
kvalitet i grundforskningen og en 
systematisk udvikling inden for teknologisk 
forskning kunne fremmes, og de 
europæiske forskere vil blive kraftigt 
opfordret til mobilitet til og fra Europa. Det 
vil desuden fremme tilvejebringelsen af de 
forhold, som er nødvendige for at tiltrække 
de bedste udenlandske forskere til Europa.

Or. en

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 22
Artikel 2, afsnit 1

Dette særprogram omfatter indsatsen for 
"Mennesker" for kvantitativt og kvalitativt at 
styrke Europas menneskelige potentiale 
inden for 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 

Dette særprogram omfatter indsatsen for 
"Mennesker" for kvantitativt og kvalitativt at 
styrke Europas menneskelige potentiale 
inden for forskning og teknologi. Støtten til 
uddannelse og karriereudvikling for 
forskere, de såkaldte Marie Curie-aktiviteter, 
vil fokusere på centrale aspekter af 
færdigheds- og karriereudviklingen med 
styrkede forbindelser til de nationale 
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forbindelser til de nationale systemer. systemer.

Or. es

Begrundelse

Ideen er ikke at "øge" Marie Curie-aktionerne, men at koncentrere opmærksomheden om
kvalifikationer og karriereudvikling.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 23
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. Der vil ikke blive ydet støtte til 
forskning i embryoner og embryonal 
stamcelleforskning, eftersom dette er 
forbudt i en lang række medlemsstater på 
grund af grundlæggende 
menneskerettighedshensyn og 
forfatningsmæssige principper.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler, Herbert Reul og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 24
Artikel 4, stk. 2

2. Til følgende forskningsområder ydes der 
ikke støtte under dette program:

2. Når der er tale om etisk følsomme 
forskningsprojekter, skal deltagerne have 
godkendelse eller tilladelse fra de nationale 
eller lokale etiske råd, før projektet 
indledes. Kommissionen skal desuden 
undersøge projekterne systematisk og årligt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet. I særlige tilfælde kan den etiske 
undersøgelse foregå efter projektets start.

– forskning i reproduktiv kloning af 
mennesker
– forskning, der sigter mod at ændre 
menneskers arvemasse på en måde, der gør 
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ændringerne arvelige
– forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev fremsat med samme ordlyd i forbindelse med rammeprogrammet. 
Dette problem bør løses i rammeprogrammet, men fremføres af hensyn til sammenhængen 
også i forbindelse med særprogrammerne.

Ændringsforslag af Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli og Paul Rübig

Ændringsforslag 25
Artikel 4, stk. 2

2. Til følgende forskningsområder ydes der 
ikke støtte under dette program:

2. Til følgende forskningsområder ydes der 
ikke støtte i dette program:

– forskning i reproduktiv kloning af 
mennesker

– forskning i kloning af menneskelige 
embryoner

– forskning, der sigter mod at ændre 
menneskers arvemasse på en måde, der gør 
ændringerne arvelige

– forskning, der sigter mod at ændre 
menneskers arvemasse på en måde, der gør 
ændringerne arvelige

– forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller.

– forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, og forskning, der anvender 
celler fra sådanne embryoner, og
– forskning, der ødelægger menneskelige 
embryoner, eller som anvender embryonale 
stamceller.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev fremsat med samme ordlyd i forbindelse med rammeprogrammet. 
Dette problem bør løses i rammeprogrammet, men fremføres af hensyn til sammenhængen 
også i forbindelse med særprogrammerne.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 26
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

2a. Til det følgende ydes der ikke støtte 
under dette program:
- forskningsprogrammer, som er forbudt i 
nogle medlemsstater på grund af 
grundlæggende menneskerettighedshensyn 
og forfatningsmæssige principper,
- forskningsprojekter, som truer 
grundlæggende menneskelig værdighed
- metoder til kloning af menneskelige 
embryoner,
- indgreb i den menneskelige kimcellelinje
og
- anvendelse og skabelse af embryoner og 
embryonale stamceller med forskning for 
øje, eftersom mennesket er et mål i sig selv, 
og menneskekroppen, særlig 
kvindekroppen, ikke bør kommercialiseres.
Der vil ikke blive ydet hverken direkte eller 
indirekte støtte til forskning i kimærer.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler, Herbert Reul og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 27
Artikel 4, stk. 3

3. Til følgende forskningsaktiviteter ydes 
der ikke støtte under dette program:

3. På følgende forskningsområder ydes der 
ikke støtte under dette program:

- forskning, der er forbudt i alle 
medlemsstater

- forskning i kloning af menneskelige 
embryoner,

- forskning, der tænkes udført i en 
medlemsstat, hvor sådan forskning er 
forbudt.

- forskning, der har til hensigt at ændre 
menneskers arvemasse på en måde, der gør 
ændringerne arvelige,
- forskning, der har til hensigt at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, og forskning, der anvender 
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celler fra sådanne embryoner, og
- forskningsprojekter, som direkte eller 
indirekte fører til ødelæggelse af 
menneskelige embryoner.
Inden for området embryonal 
stamcelleforskning vil NIH's erfaring blive 
anvendt, og finansieringen af forskning vil 
begrænses til embryonale stamcellelinjer
skabt før august 2001.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev fremsat med samme ordlyd i forbindelse med rammeprogrammet. 
Dette problem bør løses i rammeprogrammet, men fremføres af hensyn til sammenhængen 
også i forbindelse med særprogrammerne.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Jan Christian 
Ehler og Paul Rübig

Ændringsforslag 28
Artikel 4, stk. 3

3. Til følgende forskningsaktiviteter ydes 
der ikke støtte under dette program:

3. EU skal i de tilfælde, hvor en teknologi 
ud fra et etisk synspunkt er kontroversiel 
(f.eks. forskning i embryonale stamceller, 
overtallige embryoner fra IVF og 
spørgsmål om anvendelse af genetisk data i 
tilfælde af ikke-eksisterende behandling),
prioritere forskningsprojekter, der udgør et 
alternativ til de etisk kontroversielle 
teknologier, f.eks. forskning i voksne 
stamceller og stamceller fra navlestrengen, 
behandling af fertilitetsvanskeligheder,
uden at der skabes overtallige embryoner, 
og anvendelse af genetiske test i forbindelse 
med behandlingen.

- forskning, der er forbudt i alle 
medlemsstater
- forskning, der tænkes udført i en 
medlemsstat, hvor sådan forskning er 
forbudt.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag blev fremsat med samme ordlyd i forbindelse med rammeprogrammet. 
Dette problem bør løses i rammeprogrammet, men fremføres af hensyn til sammenhængen 
også i forbindelse med særprogrammerne.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 29
Artikel 4 stk. 3, led 1 a (nyt)

- forskning i embryoner og embryonale 
stamceller, som er forbudt i en lang række 
medlemsstater på grund af grundlæggende 
menneskerettighedshensyn og 
forfatningsmæssige principper

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 30
Artikel 4, stk. 3, led 2

- forskning, der tænkes udført i en 
medlemsstat, hvor sådan forskning er 
forbudt.

- forskningsprojekter, som bringer 
subsidiaritetsprincippet og den 
menneskelige værdighed i fare og udgør en 
trussel mod ikke-kommercialiseringen af 
menneskekroppen, særlig kvindekroppen.

Or. en

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 31
Artikel 6, stk. 1

1. Kommissionen udarbejder et 
arbejdsprogram til gennemførelse af 
særprogrammet med en mere detaljeret 
redegørelse for målene og de videnskabelige 
og teknologiske prioriteringer, der er fastsat 

1. Kommissionen udarbejder et 
arbejdsprogram til gennemførelse af 
særprogrammet med en mere detaljeret 
redegørelse for målene og aktiviteter, der er 
fastsat i bilaget, med angivelse af, hvilken fi-
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i bilaget, med angivelse af, hvilken finansie-
ringsordning der skal benyttes for det emne, 
der indkaldes forslag til, og med en tidsplan 
for gennemførelsen.

nansieringsordning der skal benyttes for de 
aktiviteter, der indkaldes forslag til, og med 
en tidsplan for gennemførelsen.

Or. es

Begrundelse

De typer af aktiviteter og aktioner, der skal finansieres, bør specificeres sammen med deres 
mål.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 32
Artikel 6, stk. 1

1. Kommissionen udarbejder et 
arbejdsprogram til gennemførelse af 
særprogrammet med en mere detaljeret 
redegørelse for målene og de videnskabelige 
og teknologiske prioriteringer, der er fastsat 
i bilaget, med angivelse af, hvilken finansie-
ringsordning der skal benyttes for det emne, 
der indkaldes forslag til, og med en tidsplan 
for gennemførelsen.

1. Kommissionen udarbejder et 
arbejdsprogram til gennemførelse af 
særprogrammet med en mere detaljeret 
redegørelse for målene og de videnskabelige 
og teknologiske prioriteringer, der er fastsat 
i bilaget, med angivelse af, hvilken finansie-
ringsordning der skal benyttes for det emne, 
der indkaldes forslag til, og med en tidsplan 
for gennemførelsen. Dette arbejdsprogram 
skal også sigte mod en forenkling af 
tilgangsprocedurerne til det syvende 
rammeprogram og mod at fremme 
udbredelsen af information om 
rammeprogrammets aktiviteter.

Or. fr

Begrundelse

Bedre information og forenklede tilgangsprocedurer til det syvende rammeprogram for 
forskning og udvikling vil fremme opnåelse af de ønskede mål.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 33
Artikel 6, stk. 2

2. I arbejdsprogrammet tages der hensyn til 
relevante forskningsaktiviteter, som 

2. I arbejdsprogrammet tages der hensyn til 
relevante forskning, forskningsuddannelse 
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gennemføres af medlemsstaterne, 
associerede lande eller europæiske eller 
internationale organisationer. Det ajourføres 
efter behov.

og karriereudvikling, som gennemføres af 
medlemsstaterne, associerede lande eller 
europæiske eller internationale 
organisationer, og til bidraget i form af 
europæisk merværdi, indvirkningen på den 
industrielle konkurrenceevne og forholdet 
til andre fællesskabspolitikker. Det 
ajourføres efter behov.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget understreger vigtigheden af uddannelse og karrieremuligheder for 
forskere og påpeger også synergivirkningen med fællesskabspolitikkerne.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 34
Artikel 6, stk. 3

3. I arbejdsprogrammet specificeres det 
nærmere, hvilke kriterier der vil blive 
anlagt ved bedømmelsen af forslag til 
indirekte aktioner under 
finansieringsordningerne og ved 
udvælgelsen af projekter. Kriterierne skal 
vedrøre kvalitative aspekter af 
forslagsstillerne (forskere/organisationer) 
og disses potentiale for yderligere 
fremskridt, herunder i givet fald deres 
muligheder for at gennemføre forslaget, 
kvaliteten af den foreslåede aktivitet for 
videnskabelig uddannelse og/eller 
videnoverførsel, den merværdi, en 
fællesskabsindsats kan medføre, og den 
foreslåede aktivitets strukturerende effekt 
som bidrag til særprogrammets og 
arbejdsprogrammets mål. Disse kriterier 
kan i arbejdsprogrammet specificeres 
nærmere og eventuelt suppleres med 
vægtninger og tærskler.

3. Forslagene til indirekte aktioner under 
finansieringsordningerne vurderes og 
projekter udvælges under hensyntagen til 
følgende principper:

- videnskabelig og/eller teknologisk 
kvalitet;
- forholdet til særprogrammets mål;
- forslagsstillernes 
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(forskere/organisationer) format og evne til 
at gennemføre projektet og deres mulighed 
for at gøre yderligere fremskridt;
- kvaliteten af den foreslåede aktivitet med 
hensyn til målene for videnskabelig uddan-
nelse og/eller videnoverførsel.
Arbejdsprogrammet skal i denne 
forbindelse specificere vurderings- og 
udvælgelseskriterierne, og der kan 
eventuelt suppleres med yderligere 
vægtninger og tærskler.

Or. es

Begrundelse

Bedre definition af udvælgelsesprincipperne.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 35
Artikel 6, stk. 4

4. I arbejdsprogrammet kan der anføres: 4. I arbejdsprogrammet kan der anføres de 
europæiske faciliteter, som kan modtage 
støtte i form af medlemskontingenter.

a) organisationer, som kan modtage støtte i 
form af medlemskontingenter

b) foranstaltninger til støtte for bestemte 
juridiske enheder.

Or. es

Begrundelse

Alle organisationer bør have lige mulighed for at konkurrere på lige vilkår. Derfor bør litra 
(a) kun henvise til de enheder, der har status af europæisk facilitet, og litra (b) bør udgå.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 36
Artikel 7, stk. 2

2. Arbejdsprogrammet, jf. artikel 6, stk. 1, 2. Arbejdsprogrammet, jf. artikel 6, stk. 1, 
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vedtages efter fremgangsmåden i artikel 8, 
stk. 2.

vedtages efter forvaltningsproceduren i 
artikel 8, stk. 2.

Or. es

Begrundelse

I artikel 8 specificeres betingelserne for forvaltningsproceduren. Hvis dette ikke gøres klart, 
kan det medføre misforståelser angående programprocedurerne.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 37
Artikel 7, stk. 3

3. Ved vedtagelsen af FTU-initiativer, der 
indebærer anvendelse af menneskelige 
embryoner og stamceller fra menneskelige 
embryoner, anvendes proceduren i artikel 8, 
stk. 3.

3. Ved vedtagelsen af FTU-initiativer, der 
indebærer anvendelse af menneskelige 
embryoner og stamceller fra menneskelige 
embryoner, anvendes forskriftsproceduren i 
artikel 8, stk. 3.

Or. es

Begrundelse

Specificerer de forskellige procedurer, der nævnes i artikel 8, for at undgå uklarhed.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 38
Artikel 8, stk. 2

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 4 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF.

Or. es

Begrundelse

Anvendelsesområdet er ikke begrænset til forvaltningsproceduren, men fastsættes ud fra de 
nævnte artiklers samlede indhold.
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 39
Artikel 8, stk. 4

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, og i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF, fastsættes til to måneder.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget begrundes med, at det er i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999, 
at de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen, fastsættes.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 40
Artikel 8 a (ny)

Artikel 8a
Kommissionen skal sørge for den 
uafhængige overvågning, vurdering og 
gennemgang, som er fastsat i artikel 8 i 
afgørelsen om oprettelse af 
rammeprogrammet (2007-2013) med 
hensyn til de aktiviteter, der udføres, på de 
områder, som særprogrammet dækker.

Or. es

Begrundelse

Ny artikel, som sigter mod at definere Kommissionens rolle som ansvarshavende for 
overvågning og gennemgang.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 41
Bilag, Indledning, afsnit 2

Programmet vil blive gennemført ved hjælp 
af systematiske investeringer i mennesker, 
især gennem et sammenhængende sæt 

Der bør tages højde for henstillingerne i 
chartret for forskere og i adfærdskodekset 
for ansættelse af forskere i programmet, der
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“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.

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.

Or. fr

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 42
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.

For at fremme forskermobiliteten i Den 
Europæiske Union bør der træffes 
foranstaltninger med henblik på 
harmonisering af beskatningsreglerne for 
forskere.

Or. it

Begrundelse

I bestræbelserne på at nærme sig et egentligt europæisk marked for forskere og fremme 
forskernes mobilitet bør der fastlægges visse minimumsbetingelser. Det kan ikke tillades, at 
de europæiske forskere underkastes forskellige beskatningsregler. Dette er tidspunktet, hvor
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man alvorligt bør gøre sig overvejelser om dette problem og arbejde hen imod en særlig 
skatteharmonisering for forskere. 

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 43
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, er afgørende for dette program. 
Anerkendelse af erfaring fra andre sektorer 
og lande samt tilfredsstillende arbejdsvilkår 
er ligeledes nøgleelementer i alle Marie 
Curie-aktiviteter.

Or. es

Begrundelse

Mens mobilitet spiller en væsentlig rolle i hele rammeprogrammet og de tilknyttede 
programmer generelt, er det i særprogrammet "Mennesker" af altafgørende betydning. 

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 44
Bilag, Indledning, afsnit 3

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

Der kan iværksættes Marie Curie-aktiviteter 
inden for alle de områder af forskning og 
teknologisk udvikling, der er omfattet af 
traktaten. Forskningsområderne vælges frit 
af ansøgerne selv. Dog vil der blive rettet en 
særlig opmærksomhed mod projekter, der 
udviser interesse for bæredygtig udvikling, 
sundhed eller innovation, og muligheden 
bevares for at målrette visse aktiviteter under 
programmet, f.eks. mod bestemte 
videnskabelige discipliner og teknologiske 
områder, deltagerregioner, typer af 
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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.

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.

Or. fr

Begrundelse

Kræver som følge af Lissabon-målsætningerne ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 45
Bilag, Indledning, afsnit 3 a (nyt)

I forbindelse med forskeruddannelse samt 
de aktioner og målsætninger, der beskrives 
i dette program, vil der desuden blive lagt 
vægt på informationsforanstaltninger på et 
tidligt stadium og i de første år af 
universitetsuddannelsen. Skal kommende 
forskere sikres en førsteklasses uddannelse, 
skal de på et tidligt stadium i deres 
uddannelse informeres, således at de 
opmuntres til at rette deres karriere hen 
imod forskning og en bestemt videnskabelig 
specialisering, herunder også på områder, 
hvor der har manglet specialister på grund 
af utilstrækkelig information.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at informere kommende forskere om de potentielle karrieremuligheder. På 
denne måde kan de opmuntres til at bevæge sig hen imod særlige områder, f.eks. forskning i 
fissionsenergi, som i øjeblikket betragtes som havende lavstatus, og hvor der derfor er mangel 
på forskere.
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Ændringsforslag af Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 46
Bilag, Indledning, afsnit 3 a (nyt)

Marie Curie-aktionerne betragtes generelt 
som den bedste del af rammeprogrammet 
og har været særdeles vellykkede. 
Overtegningen er imidlertid blevet en 
hæmsko for Marie Curie-aktionerne, som 
påvirker forskningssamarbejdet og 
erhvervssamarbejdet i særdeleshed.

Or. en

Begrundelse

Parlamentet bør understrege, hvor vellykket Marie Curie-aktionerne under 
rammeprogrammet har været, hvilket fremgår af den store overtegning..

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 47
Bilag, Indledning, afsnit 3 b (nyt)

Det er ligeledes vigtigt for programmet, at 
uddannelses- og forskningsinstitutioner af 
forskellig størrelse og med forskellig 
vægtning i deres forskning kan deltage. 
Foranstaltningerne vil blive udformet 
således, at de kan stimulere stærke 
forskningsmiljøer, og vil være åbne for 
netværk af mindre uddannelsesinstitutioner 
såvel som større og bredere institutioner. 

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at de parter, der kan komme i betragtning i forbindelse med de foreslåede 
foranstaltninger, kan være netværk mellem mindre universiteter med et smallere 
forskningsfelt lige såvel som store, monolitiske universiteter. Der en risiko for, at en struktur, 
der bygger på den formodning, at store, traditionelle institutioner er en naturlig akademisk 
partner, udelukker et stort antal forskere på mindre universiteter, som ikke desto mindre ofte 
er aktive i internationalt samarbejde.



AM\614623DA.doc 19/34 PE 374.087v01-00

DA

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 48
Bilag, Indledning, afsnit 3 c (nyt)

Marie Curie-aktiviteterne vil blive udformet 
således, at medlemsstaterne får ensartet 
gavn af dem. Korrektionskoefficienten vil 
derfor blive revideret, og der vil blive 
afholdt en dialog med medlemsstaterne om 
beskatning af foranstaltningerne. 

Or. en

Begrundelse

Reaktionerne på Marie Curie-støtten er generelt positive, men der har også været mange 
kritiske bemærkninger om korrektionskoefficienten, som er afgørende for støttens størrelse i 
de forskellige medlemsstater, og om beskatningsreglerne, som bevirker, at Marie Curie-
støtten varier betragteligt medlemsstaterne imellem og påvirker mulighederne for at tiltrække 
dygtige forskere. Selv om Unionen ikke har kompetence inden for sidstnævnte område, bør det 
gøres til genstand for en dialog mellem Kommissionen og medlemsstaterne. 

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 49
Bilag, Indledning, afsnit 3 d (nyt)

Der kan også ydes støtte til postdoc-
stillinger til forskere fra de nye 
medlemsstater, således at de kan deltage i 
etablerede forskergrupper i andre 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Integrationsforanstaltninger, der skal sikre, at de nye medlemsstater deltager fuldt i alle 
sektorer under Unionen, bør selvfølgelig også omfatte forskning.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 50
Bilag, Indledning, afsnit 4
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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 i 
vidt omfang deltager erhvervsvirksomheder, 
herunder små og mellemstore virksomheder. 
Der tilskyndes til øget samarbejde mellem 
virksomhederne, 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.

Or. fr

Begrundelse

Samarbejde mellem virksomhederne kan ligeledes være en positiv faktor i forbindelse med 
forskning.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 51
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 i 
vidt omfang deltager erhvervsvirksomheder, 
herunder små og mellemstore virksomheder. 
Der tilskyndes til øget samarbejde mellem 
erhvervslivet og den akademiske verden 
(erhvervslivet i bred forstand, herunder 
f.eks. service- og vidensvirksomheder) 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.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "erhvervsliv" kan forekomme vildledende, når programmet fortolkes. Der kan 
forventes større vækst i andre sektorer end den traditionelle industri. Dette bør også afspejles 
i formuleringen af programmet, og det er afgørende, at alle virksomheder, der har behov for 
et større samarbejde med forskningen, får mulighed for at deltage på lige vilkår. 
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête og Iles Braghetto

Ændringsforslag 52
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 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). 
Desuden vil aktiviteterne blive udformet 
således, at forskerne kan opnå en passende 
ligevægt mellem arbejde og privatliv, og der 
vil blive fastsat passende initiativer til støtte 
for deres familier, 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.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt at påpege på betydningen af sociale beskyttelsesforanstaltninger for forskernes 
familier, som ofte konfronteres med praktiske problemer som sundhedsbistand, skole til 
børnene (vuggestuer, børnehave) mv.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête og Iles Braghetto

Ændringsforslag 53
Bilag, Indledning, afsnit 6

Der vil blive taget behørigt hensyn til 
principperne om bæredygtig udvikling og 

Der vil blive taget behørigt hensyn til 
principperne om bæredygtig udvikling og 
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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.

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 hindringer for mobiliteten 
fjernes, 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.

Or. it

Begrundelse

Aktionerne under Marie Curie-programmet bør kunne bidrage til at overvinde alt, hvad der 
kan stille hindringer i vejen mellem forskningsaktiviteten og forskerens ophold i udlandet, og 
som kan vanskeliggøre dette.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 54
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 forsknings- og 
innovationspolitik og i forbindelse med 
foranstaltninger under andre 
fællesskabspolitikker, f.eks. uddannelse, 
samhørighed og beskæftigelse, 
informationssamfundet, 
udvidelsespolitikken og den europæiske 
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naboskabspolitik. Et sådant samspil vil også 
blive tilstræbt med tiltag på nationalt og 
internationalt plan.

Or. pl

Begrundelse

Der bør nævnes eksempler på politikker, hvis effektivitet i særlig grad kan styrkes gennem 
samspillet med Marie Curie-aktiviteter (mobilitet og kontakter med intellektuelle og 
meningsdannende eliter).

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 55
Bilag, Etiske aspekter, afsnit 1

Under gennemførelsen af særprogrammet og 
i den forskning, der drives i den forbindelse, 
skal grundlæggende etiske principper 
overholdes. Der er bl.a. tale om de 
principper, der ligger til grund for Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, såsom 
beskyttelse af menneskelig værdighed, 
menneskeliv, personoplysninger og 
privatlivets fred samt dyre- og 
miljøbeskyttelse i overensstemmelse med 
EF-retten og de seneste versioner af 
relevante internationale konventioner, 
retningslinjer og adfærdskodekser som f.eks. 
Helsingfors-erklæringen, Europarådets 
konvention om menneskerettigheder og 
biomedicin undertegnet i Oviedo den 4. april 
1997 og dens tillægsprotokoller, FN's 
konvention om børns rettigheder, den 
universelle erklæring om det menneskelige 
genom og menneskerettighederne, som 
UNESCO har vedtaget, FN-konventionen 
om forbud mod biologiske våben (BTWC), 
den internationale traktat om plantegenetiske 
ressourcer for fødevarer og jordbrug samt de 
relevante resolutioner fra 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Under gennemførelsen af særprogrammet og 
i den forskning, der drives i den forbindelse, 
skal grundlæggende etiske principper 
overholdes. Der er bl.a. tale om de 
principper, der ligger til grund for Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, såsom 
beskyttelse af menneskelig værdighed, 
menneskeliv, personoplysninger og 
privatlivets fred samt dyre- og 
miljøbeskyttelse i overensstemmelse med 
EF-retten og de seneste versioner af 
relevante internationale konventioner, 
retningslinjer og adfærdskodekser som f.eks. 
Helsingfors-erklæringen, Europarådets 
konvention om menneskerettigheder og 
biomedicin undertegnet i Oviedo den 4. april 
1997 og dens tillægsprotokoller, FN's 
konvention om børns rettigheder, den 
universelle erklæring om det menneskelige 
genom og menneskerettighederne, som 
UNESCO har vedtaget, FN-konventionen 
om forbud mod biologiske våben (BTWC), 
den internationale traktat om plantegenetiske 
ressourcer for fødevarer og jordbrug samt de 
relevante resolutioner fra 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO), 
Europa-Parlamentets beslutning af 10. 
marts 2005 om handel med humane 
ægceller 1 og af 26. oktober 2005 om 
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patenter på bioteknologiske opfindelser2

samt love og bestemmelser i de lande, hvor 
de pågældende forskningsprojekter 
gennemføres.
_________________
1 EUT C 320 E af 15.12.2005, s. 251.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 56
Bilag, Etiske aspekter, afsnit 2

Der vil desuden blive taget hensyn til
udtalelser fra Gruppen af Rådgivere 
vedrørende Etik inden for Bioteknologi 
(1991-1997) og fra Den Europæiske 
Gruppe vedrørende Etik inden for 
Naturvidenskab og Ny Teknologi (1998 og 
fremefter).

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler, Jan Christian Ehler og Herbert Reul

Ændringsforslag 57
Bilag, Etiske aspekter, afsnit 2

Der vil desuden blive taget hensyn til 
udtalelser fra Gruppen af Rådgivere 
vedrørende Etik inden for Bioteknologi 
(1991-1997) og fra Den Europæiske 
Gruppe vedrørende Etik inden for 
Naturvidenskab og Ny Teknologi (1998 og 
fremefter).

udgår

Or. en
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Ændringsforslag af Angelika Niebler, Jan Christian Ehler og Herbert Reul

Ændringsforslag 58
Bilag, Etiske aspekter, afsnit 3

I overensstemmelse med nærhedsprincippet 
og de forskellige holdninger, der gør sig 
gældende i Europa, skal deltagerne i 
forskningsprojekter overholde gældende 
love og etiske regler i de lande, hvor 
forskningen udføres. Det er under alle 
omstændigheder de nationale regler, der 
gælder, og ingen forskning, som er forbudt 
i en given medlemsstat eller et andet land, 
vil få støtte fra fællesskabsmidler til 
udførelse i den medlemsstat eller det land.

I overensstemmelse med nærhedsprincippet 
og de forskellige holdninger, der gør sig 
gældende i Europa, skal deltagerne i 
forskningsprojekter overholde gældende 
love og etiske regler i de lande, hvor 
forskningen udføres. 

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler, Jan Christian Ehler og Herbert Reul

Ændringsforslag 59
Bilag, Etiske aspekter, afsnit 4

Hvor det er relevant, skal de, der 
gennemfører forskningsprojekter, ansøge de 
relevante nationale eller lokale etiske råd om 
godkendelse, inden de påbegynder FTU-
aktiviteterne. Kommissionen vil endvidere 
foretage en systematisk etisk gennemgang af 
forslag, der vedrører følsomme spørgsmål, 
eller hvis etiske aspekter ikke er 
fyldestgørende dækket. I særlige tilfælde 
kan en etisk gennemgang foretages, mens et 
projekt er i gang.

De, der gennemfører eller deltager i
forskningsprojekter vedrørende etisk 
følsomme emner som DNA-analyser på 
mennesker, forskning på personer, der ikke 
er i stand til at give informeret samtykke, 
forskning, der påfører hvirveldyr lidelser 
osv., skal ansøge de relevante nationale eller 
lokale etiske råd om godkendelse, inden de 
påbegynder FTU-aktiviteterne. 
Kommissionen vil endvidere foretage en 
systematisk etisk gennemgang. I særlige 
tilfælde kan en etisk gennemgang foretages, 
mens et projekt er i gang.

Or. en
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Ændringsforslag af Angelika Niebler, Jan Christian Ehler og Herbert Reul

Ændringsforslag 60
Bilag, Etiske aspekter, afsnit 5

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i 
denne beslutning vil der ikke blive ydet 
støtte til forskning, der er forbudt i samtlige 
medlemsstater.

Kommissionen orienterer hvert år Europa-
Parlamentet og Rådet om sine aktiviteter på 
dette område. Desuden skal Kommissionen 
give Europa-Parlamentet og Rådet 
yderligere oplysninger efter anmodning.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens tekst er for upræcis, og navnlig bør der indføjes en pligt til at rapportere over 
for Parlamentet.

Ændringsforslag af Angelika Niebler, Jan Christian Ehler og Herbert Reul

Ændringsforslag 61
Bilag, Etiske aspekter, afsnit 8

Forskning i etik i forbindelse med den 
videnskabelige og teknologiske udvikling vil 
blive gennemført under temaet “Forholdet 
mellem videnskab og samfund”, der er en 
del af særprogrammet “Kapacitet”.

Forskning i etik i forbindelse med den 
videnskabelige og teknologiske udvikling vil 
blive gennemført under temaet “Forholdet 
mellem videnskab og samfund”, der er en 
del af dette program.

Or. en

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 62
Bilag, Etiske aspekter, Aktiviteter, Grunduddannelse af forskere, afsnit 1 a (nyt)

Kommissionen træffer foranstaltninger 
med henblik på at undersøge yderligere 
beskæftigelsesmuligheder for personer, der 
påbegynder en forskningskarriere (og som 
endnu ikke har fundet fast beskæftigelse i 
forskningssektoren), og som har afsluttet 
en forskningspraktik, kortfristede 
kontrakter eller stipendier, navnlig Marie 
Curie-stipender. 
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Or. pl

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 63
Bilag, Etiske aspekter, Aktiviteter, Grunduddannelse af forskere, afsnit 2

Aktiviteten vil blive gennemført ved, at der 
ydes støtte til netværk af indbyrdes 
supplerende organisationer fra forskellige 
lande, der er involveret i uddannelse af 
forskere. Disse netværk vil blive udvalgt på 
konkurrencebasis. De enkelte netværk skal 
være bygget op omkring et fælles
forskeruddannelsesprogram, der opfylder 
klart afgrænsede uddannelsesbehov på 
bestemte videnskabelige eller teknologiske 
områder, med passende tilknytning til 
tværfaglige og nyopdukkende overfaglige 
områder. Disse uddannelsesprogrammer skal 
navnlig dække udvikling og udvidelse af 
nyuddannede forskeres kompetencer. 
Uddannelsesaktiviteterne skal være 
koncentreret om tilegnelse af videnskabelig 
og teknologisk viden gennem forskning i 
individuelle projekter, suppleret med 
uddannelsesmoduler, der dækker andre 
relevante kvalifikationer og kompetencer, 
f.eks. inden for ledelse og finansiering af 
forskningsprojekter og programmer, 
intellektuel ejendomsret og andre metoder til 
nyttiggørelse af forskningsresultater, 
iværksætterånd, etiske aspekter, 
kommunikation og forbindelser mellem 
videnskab og samfund.

Aktiviteten vil blive gennemført ved, at der 
ydes støtte til netværk af indbyrdes 
supplerende organisationer fra forskellige 
lande, der er involveret i uddannelse af 
forskere, eller fra individuelle institutioner.
Disse netværk vil blive udvalgt på 
konkurrencebasis. Betingelserne for støtte 
skal baseres på et 
forskeruddannelsesprogram, der opfylder 
klart afgrænsede uddannelsesbehov på 
bestemte videnskabelige eller teknologiske 
områder, med passende tilknytning til 
tværfaglige og nyopdukkende overfaglige 
områder. Disse uddannelsesprogrammer skal 
navnlig dække udvikling og udvidelse af 
nyuddannede forskeres kompetencer. 
Uddannelsesaktiviteterne skal være 
koncentreret om tilegnelse af videnskabelig 
og teknologisk viden gennem forskning i 
individuelle projekter, suppleret med 
uddannelsesmoduler, der dækker andre 
relevante kvalifikationer og kompetencer, 
f.eks. inden for ledelse og finansiering af 
forskningsprojekter og programmer, 
intellektuel ejendomsret og andre metoder til 
nyttiggørelse af forskningsresultater, 
iværksætterånd, etiske aspekter, 
kommunikation og forbindelser mellem 
videnskab og samfund.

Or. en

Begrundelse

Det bør fastholdes, at også individuelle institutioner, der har stor kapacitet og ekspertise, og 
som ønsker at vise de europæiske perspektiver i deres forskning, skal kunne deltage alene.
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Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 64
Bilag, Etiske aspekter, Aktiviteter, Grunduddannelse af forskere, afsnit 2

Aktiviteten vil blive gennemført ved, at der 
ydes støtte til netværk af indbyrdes 
supplerende organisationer fra forskellige 
lande, der er involveret i uddannelse af 
forskere. Disse netværk vil blive udvalgt på 
konkurrencebasis. De enkelte netværk skal 
være bygget op omkring et fælles 
forskeruddannelsesprogram, der opfylder 
klart afgrænsede uddannelsesbehov på 
bestemte videnskabelige eller teknologiske 
områder, med passende tilknytning til 
tværfaglige og nyopdukkende overfaglige 
områder. Disse uddannelsesprogrammer skal 
navnlig dække udvikling og udvidelse af 
nyuddannede forskeres kompetencer. 
Uddannelsesaktiviteterne skal være 
koncentreret om tilegnelse af videnskabelig 
og teknologisk viden gennem forskning i 
individuelle projekter, suppleret med 
uddannelsesmoduler, der dækker andre 
relevante kvalifikationer og kompetencer, 
f.eks. inden for ledelse og finansiering af 
forskningsprojekter og programmer, 
intellektuel ejendomsret og andre metoder til 
nyttiggørelse af forskningsresultater, 
iværksætterånd, etiske aspekter, 
kommunikation og forbindelser mellem 
videnskab og samfund.

Aktiviteten vil blive gennemført ved, at der 
ydes støtte til netværk af indbyrdes 
supplerende organisationer, herunder 
internationale ph.d.- og forskernetværk, fra 
forskellige lande, der er involveret i 
uddannelse af forskere. Disse netværk vil 
blive udvalgt på konkurrencebasis. De 
enkelte netværk skal være bygget op 
omkring et fælles 
forskeruddannelsesprogram, der opfylder 
klart afgrænsede uddannelsesbehov på 
bestemte videnskabelige eller teknologiske 
områder, med passende tilknytning til 
tværfaglige og nyopdukkende overfaglige 
områder. Disse uddannelsesprogrammer skal 
navnlig dække udvikling og udvidelse af 
nyuddannede forskeres kompetencer. 
Uddannelsesaktiviteterne skal være 
koncentreret om tilegnelse af videnskabelig 
og teknologisk viden gennem forskning i 
individuelle projekter, suppleret med 
uddannelsesmoduler, der dækker andre 
relevante kvalifikationer og kompetencer, 
f.eks. inden for ledelse og finansiering af 
forskningsprojekter og programmer, 
intellektuel ejendomsret og andre metoder til 
nyttiggørelse af forskningsresultater, 
iværksætterånd, etiske aspekter, 
kommunikation og forbindelser mellem 
videnskab og samfund.

Or. pl

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 65
Bilag, Etiske aspekter, Aktiviteter, Grunduddannelse af forskere, afsnit 5, punkt 2 a (nyt)

• oprettelse af tidsbegrænsede stillinger på 
universiteter for forskere, der arbejder i 
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private virksomheder med det formål at 
styrke samarbejdet mellem den akademiske 
verden og erhvervslivet og formidle viden 

Or. en

Begrundelse

Dette vil kunne øge forskermobiliteten mellem erhvervslivet/private virksomheder og den 
akademiske verden og desuden forbedre formidlingen af viden mellem den akademiske verden 
og erhvervslivets forskning.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 66

Bilag, Etiske aspekter, Aktiviteter, Livslang uddannelse og karriereudvikling, afsnit 1

Denne aktivitet er rettet mod erfarne
forskere i forskellige faser af karrieren og 
har til formål at styrke deres personlige 
kompetenceudvikling ved at give dem 
mulighed for at erhverve fler- eller 
tværfaglige kvalifikationer eller høste 
erfaring i forskellige sektorer. Målet er at 
hjælpe forskerne til at opnå og/eller styrke 
en ledende uafhængig stilling, f.eks. en 
ledende forskerstilling, et professorat eller 
en anden ledende stilling i 
uddannelsessystemet eller i erhvervslivet. 
Der vil også blive ydet støtte til forskere, der 
ønsker at genoptage forskerkarrieren efter en 
pause, eller som vil reintegreres i en 
forskerkarriere i en medlemsstat eller et 
associeret land, herunder i deres hjemland, 
efter et ophold i et andet land.

Denne aktivitet er rettet mod forskere i 
forskellige faser af karrieren og har til 
formål at styrke deres personlige 
kompetenceudvikling ved at give dem 
mulighed for at erhverve fler- eller 
tværfaglige kvalifikationer eller høste 
erfaring i forskellige sektorer. Målet er at 
hjælpe forskerne til at opnå og/eller styrke 
en ledende uafhængig stilling, f.eks. en 
ledende forskerstilling, et professorat eller 
en anden ledende stilling i 
uddannelsessystemet eller i erhvervslivet. 
Der vil også blive ydet støtte til forskere, der 
ønsker at genoptage forskerkarrieren efter en 
pause, eller som vil reintegreres i en 
forskerkarriere i en medlemsstat eller et 
associeret land, herunder i deres hjemland, 
efter et ophold i et andet land.

Or. en

Begrundelse

Stilles der for snævre krav, risikerer man at forhindre kvalificerede yngre forskere i at 
fortsætte deres karriere, efter at de har afsluttet deres ph.d.-studier. Kvalifikationer og 
erfaring vil vise sig i udvælgelsesproceduren, hvilket vil mindske behovet for kodifikation. Det 
er heller ikke nødvendigt at fastsætte, hvor mange års erfaring der kræves for at kunne 
deltage, da det er tilstrækkeligt at præcisere, at postdoc-studier forudsættes afsluttet.
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Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 67
Bilag, Etiske aspekter, 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 afsluttet postdoc-
studier for at kunne deltage i denne aktivitet.

Or. en

Begrundelse

Stilles der for snævre krav, risikerer man at forhindre kvalificerede yngre forskere i at 
fortsætte deres karriere, efter at de har afsluttet deres ph.d.-studier. Kvalifikationer og 
erfaring vil vise sig i udvælgelsesproceduren, hvilket vil mindske behovet for kodifikation. Det 
er heller ikke nødvendigt at fastsætte, hvor mange års erfaring der kræves for at kunne 
deltage, da det er tilstrækkeligt at præcisere, at postdoc-studier forudsættes afsluttet.

Ændringsforslag af Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 68
Bilag, Etiske aspekter, 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 (fuld tid) eller tilsvarende
eller en ph.d.-grad 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.

Or. en

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 69
Bilag, Etiske aspekter, Aktiviteter, Livslang uddannelse og karriereudvikling, afsnit 4, punkt 2

• Andre offentlige eller private 
organisationer, f.eks. store 
forskningsorganisationer, der finansierer og 

• Andre offentlige eller private 
organisationer, f.eks. store 
forskningsorganisationer, der finansierer og 



AM\614623DA.doc 31/34 PE 374.087v01-00

DA

forvalter stipendieprogrammer enten på 
grundlag af et officielt mandat eller 
offentlige myndigheders anerkendelse, 
såsom statsligt oprettede privatretlige 
organer med offentlige opgaver, velgørende 
institutioner, mv.

forvalter stipendieprogrammer enten på 
grundlag af et officielt mandat eller 
offentlige myndigheders anerkendelse, 
såsom statsligt oprettede privatretlige 
organer med offentlige opgaver, velgørende 
institutioner, virksomheder, der 
samarbejder med offentlige myndigheder, 
mv. 

Or. en

Begrundelse

Virksomheder med ressourcer og et ønske om at deltage i en sådan samfinansieringsordning 
bør ikke udelukkes, selv om de ikke bør kunne få en afgørende indflydelse på programmet i 
sig selv.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 70
Bilag, Etiske aspekter, Aktiviteter, Livslang uddannelse og karriereudvikling, afsnit 4, 

punkt 3 a (nyt)

• Hjemrejsestipendier: støtte til forskere fra 
begyndelsen af deres uafhængige 
forskerkarriere med henblik på at opnå en 
ledende uafhængig stilling i hjemlandet.

Or. en

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 71
Bilag, Etiske aspekter, Aktiviteter, Partnerskaber og forbindelser mellem erhvervslivet og den 

akademiske verden, afsnit 1

Denne aktivitet har til formål at åbne og 
fremme dynamiske forbindelser mellem 
offentlige forskningsorganisationer og 
private kommercielle foretagender, herunder 
navnlig små og mellemstore virksomheder, 
på grundlag af længeresigtede 
samarbejdsprogrammer med et stort 
potentiale for at styrke udveksling af viden 
og gensidig forståelse af de forskellige 

Denne aktivitet har til formål at åbne og 
fremme dynamiske forbindelser mellem 
offentlige forskningsorganisationer og 
private kommercielle foretagender, herunder 
navnlig små og mellemstore virksomheder, 
på grundlag af længeresigtede 
samarbejdsprogrammer med et stort 
potentiale for at styrke udveksling af viden 
og gensidig forståelse af de forskellige 
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miljøer og de forskellige kvalifikationsbehov 
i de to sektorer.

miljøer og de forskellige kvalifikationsbehov 
i de to sektorer. Denne aktivitet vil blive 
udformet således, at den ikke begrænser de 
deltagende forskeres mobilitet (her tænkes 
f.eks. på begrænsninger med hensyn til 
offentliggørelse af forskningsresultater 
eller med hensyn til arbejde for visse 
organisationer).

Or. en

Begrundelse

Spørgsmål vedrørende intellektuel ejendomsret må løses på forhånd i forbindelse med 
intensiveringen af samarbejdet mellem erhvervslivet og den akademiske verden. EU-støtten 
skal anvendes til at styrke Unionen som helhed. Det bør derfor præciseres, at aftaler om 
samarbejde ikke må medføre begrænsninger for mobiliteten i form af f.eks. 
karantæneperioder, forbud mod at påtage sig visse stillinger senere hen eller mod at 
offentliggøre forskningsresultater.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 72
Bilag, Etiske aspekter, Aktiviteter, Partnerskaber og forbindelser mellem erhvervslivet og den 

akademiske verden, afsnit 2

Aktiviteten vil blive gennemført på en 
fleksibel måde via samarbejdsprogrammer 
mellem organisationer fra begge sektorer fra 
mindst to forskellige medlemsstater eller 
associerede lande, idet der ydes støtte til 
forskellige former for kontakt mellem 
medarbejderne inden for disse rammer. 
Fællesskabets støtte kan antage en eller flere 
af følgende former:

Aktiviteten vil blive gennemført på en 
fleksibel måde og vil være baseret på 
erfaringer fra eksisterende partnerskaber 
mellem erhvervslivet og den akademiske 
verden i hele Den Europæiske Union via 
samarbejdsprogrammer mellem 
organisationer fra begge sektorer fra mindst 
to forskellige medlemsstater eller 
associerede lande, idet der ydes støtte til 
forskellige former for kontakt mellem 
medarbejderne inden for disse rammer. 
Fællesskabets støtte kan antage en eller flere 
af følgende former:

Or. en

Begrundelse

De fleste universiteter har allerede veletablerede partnerskaber med erhvervslivet. Denne 
erfaring, f.eks. behovet for en vis kapacitet og regulering af intellektuel ejendomsret, bør 
anvendes som en platform for fremtidige aktiviteter.
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Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 73
Bilag, Etiske aspekter, Aktiviteter, Partnerskaber og forbindelser mellem erhvervslivet og den 

akademiske verden, afsnit 2, punkt 3 a (nyt)

• aktiviteter til styrkelse af udviklingen af 
regionale forskningsbaserede 
kompetenceklynger 

Or. en

Begrundelse

F&U inden for SMV'er kan styrkes ved at gøre en bevidst indsats i regioner, hvor der kan 
findes regionale kompetenceklynger i nærheden af universiteter. En strategi rettet mod 
kompetenceklynger vil ofte være mere succesfuld end en traditionel fremgangsmåde, der er 
baseret på at nå små individuelle virksomheder.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 74
Bilag, Etiske aspekter, Aktiviteter, Den internationale dimension, afsnit 1

Den internationale dimension er af central 
betydning for udviklingen af 
forskerpotentialet i Europa. Dette aspekt 
tages op ved hjælp af særlige aktiviteter, der 
dels vedrører europæiske forskeres 
karriereudvikling og dels sigter mod at 
styrke det internationale samarbejde gennem 
forskerne.

Den internationale dimension er af central 
betydning for udviklingen af 
forskerpotentialet i Europa. Dette aspekt 
tages op ved hjælp af særlige aktiviteter, der 
dels vedrører europæiske forskeres 
karriereudvikling og dels sigter mod at 
styrke det internationale samarbejde gennem 
forskerne på nationalt eller regionalt plan.

Or. fr

Begrundelse

Forslaget om at samfinansiere mobilitetsprogrammer vil kunne få en løftestangseffekt og gøre 
det muligt at tage hensyn til forskellige behov både for forskere, der befinder sig i 
begyndelsen af deres karriere, og for dem, der har større erfaring. Regionerne spiller 
imidlertid en vigtig rolle for forskermobiliteten. De bør derfor nævnes i denne forbindelse.
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Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 75
Bilag, Etiske aspekter, 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, med en 
obligatorisk returfase i Den Europæiske 
Union, for erfarne forskere som led i 
livslang uddannelse og 
kompetenceudvikling, med det formål at 
erhverve nye kvalifikationer og ny viden. 
Forskere, der ikke kan vende tilbage til 
deres oprindelsesinstitution, kan tildeles 
støtte til et års lønomkostninger

Or. en

Begrundelse

Hvis institutionernes interesse i programmet skal fremmes, må kravene til dem være 
realistiske. Det er ikke rimeligt at kræve, at universiteterne skal genansætte forskere, der har 
befundet sig i udlandet i længere tid, også selv om de har deltaget i et studieprogram. Det 
centrale er at få forskere til at vende tilbage til Europa med deres kvalifikationer. Også selv 
om de skulle vende tilbage til en anden institution, ville dette mål være opfyldt.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête og Iles Braghetto

Ændringsforslag 76
Bilag, Etiske aspekter, 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, med en 
obligatorisk returfase i Den Europæiske 
Union, for erfarne forskere som led i 
livslang uddannelse og 
kompetenceudvikling, med det formål at 
erhverve nye kvalifikationer og ny viden

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt, at forskerne ikke forpligtes til at vende tilbage til deres hjemland, men blot til 
inden deres tilbagevenden til hjemlandet at udbygge deres erfaringer i en anden EU-
medlemsstat.


