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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 5
Betragtning 4

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

(4) Rammeprogrammet bør være et 
supplement til aktiviteter, der gennemføres i 
medlemsstaterne og af medlemsstaterne via 
deltagelse i europæiske mellemstatslige 
forskningsorganisationer, og andre 
fællesskabstiltag, som - foruden navnlig 
satsningerne på strukturfonde, landbrug, 
uddannelse, konkurrenceevne og innovation, 
erhvervspolitik, sundhed, 
forbrugerbeskyttelse, beskæftigelse, energi, 
transport og miljø - er nødvendige led i den 
samlede strategiske satsning på Lissabon-
målene.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med FP7-forslaget og de andre særprogramforslag bør der 
henvises til de mellemstatslige forskningsaktiviteter. Forskningsaktiviteter, som 
medlemsstaterne gennemfører via deltagelse i mellemstatslige institutioner, indebærer en 
styrkelse af europæisk forskning på verdensplan.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 6
Artikel 2, afsnit 1, litra f

(f) tværgående internationalt samarbejde (f) sammenhængende udvikling af 
forskningspolitikker
(fa) internationalt samarbejde

Or. es

Begrundelse

Målet er at lægge vægt på støtte til tværnational forskning på europæisk plan. 

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 7
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 givet støtte til 
forskning i embryoner og embryonale 
stamceller, da sådanne er forbudt i en 
række medlemsstater af grunde, som tager 
udgangspunkt i grundlæggende 
menneskerettighedshensyn og 
forfatningsmæssige principper.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler, Herbert Reul og Christian Ehler

Ændringsforslag 8
Artikel 4, stk. 2 og 3
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2. Til følgende forskningsområder ydes der 
ikke støtte under dette program:

2. I tilfælde af etisk følsomme 
forskningsprojekter skal deltagerne 
modtage godkendelse eller tilladelse fra 
nationale eller lokale etiske udvalg, inden 
de igangsætter deres projekter. Hertil 
kommer, at Kommissionen systematisk skal 
gennemgå projekterne og rapportere 
tilbage til Rådet og Europa-Parlamentet på 
årlig basis. Under særlige omstændigheder 
skal den etiske gennemgang foregå i hele 
projektets levetid. 

– forskning i reproduktiv kloning af 
mennesker
– 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.
3. Til følgende forskningsaktiviteter ydes 
der ikke støtte under dette program:

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

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

- forskning, der tager sigte på kloning af 
menneskelige embryoner
- forskning, der sigter mod at ændre 
menneskers arvemasse, og som kunne gøre 
sådanne ændringer arvelige
- forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner udelukkende til 
forskningsformål eller med henblik på at
fremskaffe stamceller, og forskning, som 
anvender celler fra sådanne embryoner
- forskningsprojekter, der direkte eller 
indirekte medfører ødelæggelse af 
menneskelige embryoner.
Inden for forskningen i embryonale 
stamceller skal de nationale 
sundhedsinstitutters erfaringer udnyttes, og 
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finansieringen af forskningen skal 
begrænses til embryonale stamcellelinjer, 
der er skabt inden august 2001.

Or. en

(Stk. 3, led 2, i Parlamentets ændringsforslag er identisk med stk. 2, led 2, i Kommissionens 
forslag)

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremsattes med samme ordlyd i rammeprogrammet. Dette spørgsmål 
bør løses under rammeprogrammet, men af hensyn til konsistensen fremsættes det også for 
særprogrammerne.

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

Ændringsforslag 9
Artikel 4, stk. 2

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

2. Til følgende forskningsområder ydes der 
ikke støtte under 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 

– 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, hvor der anvendes 
celler fra sådanne embryoner
- forskning, hvor der destrueres 
menneskelige embryoner, eller hvor der 
anvendes stamceller fra menneskelige 
embryoner.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremsattes med samme ordlyd i rammeprogrammet. Dette spørgsmål 
bør løses under rammeprogrammet, men af hensyn til konsistensen fremsættes det også for 
særprogrammerne.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 10
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

2a. Følgende finansieres ikke under 
nærværende program: 
- forskningsprojekter, der er forbudt i 
medlemsstaterne af grunde, som tager 
udgangspunkt i grundlæggende 
menneskerettighedshensyn og 
forfatningsmæssige principper
- forskningsprojekter, der krænker den 
menneskelige værdigheds grundlæggende 
værdier
- metoder til kloning af menneskelige 
embryoner
- indgreb i den menneskelige kimcellelinje
- anvendelse og frembringelse af 
embryoner og embryonale stamceller, 
eftersom mennesker er mål i dem selv, og 
den menneskelige krop, specielt kvinders, 
ikke bør kommercialiseres.
Der vil hverken direkte eller indirekte blive 
ydet støtte til forskning i kimærer.

Or. en

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

Ændringsforslag 11
Artikel 4, stk. 3

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

3. Såfremt en teknologi er kontroversiel ud 
fra et etisk synspunkt (f.eks. forskning i 
embryonale stamceller, overtallige 
embryoner fra in vitro-fertilisering, 
spørgsmål omkring anvendelsen af 
genetiske data i tilfælde af ikke-
eksisterende behandlinger), skal 
forskningsprojekter, der udgør et alternativ 
til etisk kontroversielle teknologier, f.eks. 
forskning i stamceller fra voksne og 
stamceller fra navlestrengen, behandling af 
fertilitetsforstyrrelser uden frembringelse 
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af overtallige embryoner samt genetisk 
testning i forbindelse med behandling, have 
forrang. 

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremsattes med samme ordlyd i rammeprogrammet. Dette spørgsmål 
bør løses under rammeprogrammet, men af hensyn til konsistensen fremsættes det også for 
særprogrammerne.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 12
Artikel 4, stk. 3, led 1 a (nyt)

- forskning i embryoner og i embryonale 
stamceller, som er forbudt i en række 
medlemsstater af årsager, der tager 
udgangspunkt i grundlæggende 
menneskerettighedshensyn og 
forfatningsmæssige principper

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 13
Artikel 4, stk. 3, led 2

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

– forskningsprojekter, der krænker 
subsidiaritetsprincippet og den 
menneskelige værdigheds værdier og udgør 
en trussel mod ikke-kommercialiseringen 
af den menneskelige krop, især kvinders.

Or. en
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 14
Artikel 5, stk. 3

3. Bilag IV til dette særprogram indeholder 
et initiativ til fælles gennemførelse af 
nationale forskningsprogrammer, som vil 
skulle vedtages særskilt med hjemmel i 
traktatens artikel 169.

3. Bilag IV til dette særprogram indeholder 
et muligt initiativ til fælles gennemførelse af 
nationale forskningsprogrammer, som vil 
skulle vedtages særskilt med hjemmel i 
traktatens artikel 169.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag er selvindlysende. 

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 15
Artikel 6, stk. 2

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

2. I arbejdsprogrammet tages der hensyn til 
relevante forskningsaktiviteter, som 
gennemføres af medlemsstaterne, 
associerede lande eller europæiske eller 
internationale organisationer, og som skaber 
en europæisk merværdi, har en effekt på 
den industrielle konkurrenceevne og er 
relevante for andre fællesskabspolitikker. 
Det ajourføres efter behov.

Or. es

Begrundelse

På baggrund af en hård industriel konkurrence bør der lægges vægt på europæisk merværdi, 
og vigtigheden af fællesskabspolitikkerne bør fremhæves.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 16
Artikel 6, stk. 2



PE 374.088v02-00 8/73 AM\619606DA.doc

DA

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

2. I arbejdsprogrammet tages der hensyn til 
relevante forskningsaktiviteter, som 
gennemføres af medlemsstaterne, 
associerede lande eller europæiske eller 
internationale organisationer med det formål 
at styrke samspillet med sådanne 
aktiviteter. Det ajourføres efter behov.

Or. en

Begrundelse

For at skabe et sammenhængende europæisk forskningsområde til fordel for Europa bør 
arbejdsprogrammet sigte mod at styrke samspillet med de eksisterende forskningsaktiviteter 
og ikke kun tage højde for disse. 

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 17
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 bliver 
kvalitet, virkning og gennemførelse, som i 
arbejdsprogrammet kan specificeres 
nærmere eller suppleres med yderligere 
krav, vægtninger og tærskler.

3. Forslagene til indirekte aktioner under 
finansieringsordningerne skal vurderes og 
projekterne udvælges på basis af følgende 
principper:

- videnskabelig og/eller teknologisk 
ekspertise
- relevans for særprogrammets mål
- eventuel effekt af udviklingen, 
formidlingen og anvendelsen af 
projektresultater
- kvalitet og effektivitet i gennemførelse og 
styring.
Arbejdsprogrammet skal indeholde en 
nærmere angivelse af evaluerings- og 
udvælgelseskriterierne samt yderligere 
krav, vægtninger og tærskler.

Or. es
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Begrundelse

Af hensyn til en mere effektiv anvendelse af foranstaltninger under særprogrammet bør 
principperne bag projektudvælgelsen specificeres nærmere.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 18
Artikel 6, stk. 4

4. I arbejdsprogrammet kan der anføres: 4. I arbejdsprogrammet kan der anføres 
europæiske anlæg, 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 konkurrere på lige vilkår og med de samme muligheder. Stk. 4 bør 
derfor kun henvise til organer, som har karakter af "europæiske anlæg", mens litra (b) bør 
slettes.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 19
Artikel 7, stk. 2

2. Proceduren i artikel 8, stk. 2, finder 
anvendelse ved vedtagelsen af:

2. Proceduren i artikel 8, stk. 2, finder 
anvendelse ved vedtagelsen af følgende 
foranstaltninger:

(a) arbejdsprogrammet, jf. artikel 6, stk. 1 (a) udarbejdelse og ajourføring af 
arbejdsprogrammet, jf. artikel 6, stk. 1, 
herunder de instrumenter, der skal benyttes 
på et prioriteret grundlag, eventuelle 
efterfølgende justeringer i anvendelsen af 
disse, indholdet af indkaldelser af forslag 
og de evaluerings- og udvælgelseskriterier, 
som skal anvendes

(b) eventuelle justeringer af den vejledende 
fordeling af beløbet, der er anført i bilag II.

(b) godkendelse af finansieringen af:
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(i) FTU-aktioner, som indebærer 
ekspertnetværk og integrerede projekter
(ii) FTU-aktioner under følgende temaer:
- sundhed
- fødevarer, landbrug og bioteknologi
- nanovidenskaber og nanoteknologier
(ba) udarbejdelsen af kommissoriet for den 
eksterne vurdering, der er foreskrevet i 
rammeprogrammets artikel 7
(bb) eventuelle justeringer af den 
vejledende fordeling af beløbet, der er 
anført i bilag II.

Or. en

(Punkt (bb) i Parlamentets ændringsforslag er identisk med punkt (b) i Kommissionens 
forslag)

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell
Ændringsforslag 20

Artikel 7, stk. 2

2. Proceduren i artikel 8, stk. 2, finder 
anvendelse ved vedtagelsen af:

2. Forvaltningsproceduren i artikel 8, stk. 2, 
finder anvendelse ved vedtagelsen af:

(a) arbejdsprogrammet, jf. artikel 6, stk. 1 (a) arbejdsprogrammet, jf. artikel 6, stk. 1, 
herunder de instrumenter, som skal 
anvendes i første række, eventuelle 
efterfølgende ændringer, indholdet af 
indkaldelserne og de evaluerings- og 
udvælgelseskriterier, der finder anvendelse

(b) eventuelle justeringer af den vejledende 
fordeling af beløbet, der er anført i bilag II.

(b) eventuelle justeringer af den vejledende 
fordeling af beløbet, der er anført i bilag II.

(ba) finansiering af FTU-aktioner, hvor 
den skønnede størrelse af Fællesskabets 
bidrag under dette program udgør 0,6 mio. 
euro eller derover
(bb) finansieringsafgørelser for ERA-NET 
og ERA-NET PLUS
(bc) kontrakten mellem Kommissionen og 
Den Europæiske Investeringsbank 
vedrørende finansieringsfaciliteten for 
risikodeling.
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Or. es

Begrundelse

Styringsudvalgets nuværende funktioner skal opretholdes, idet det er afgørende for 
programmets succes, at landene føler, at de er partnere, og at foranstaltningerne overvåges i 
tilstrækkelig grad, i betragtning af at mange af dem vil supplere de foranstaltninger, som 
træffes i de forskellige stater.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 21
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

Dette ændringsforslag er selvindlysende.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 22
Artikel 8 a (nyt)

Artikel 8 a
Kommissionen skal sikre uafhængig 
overvågning, evaluering og revision, 
således som det er foreskrevet i artikel 7 i 
beslutningen om det syvende 
rammeprogram med hensyn til de 
aktiviteter, som gennemføres på de 
områder, der er omfattet af 
særprogrammet.

Or. es

Begrundelse

De retningslinjer, der er udstukket i det syvende rammeprogram, bør følges for at sikre 
overvågning og kontrol af aktionerne under særprogrammet.



PE 374.088v02-00 12/73 AM\619606DA.doc

DA

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 23
Bilag I, "Indledning", afsnit 1, led 5

– bringe videnskab og samfund tættere på 
hinanden med henblik på en harmonisk 
integrering af videnskab og teknologi i det 
europæiske samfund

– bringe videnskab og samfund tættere på 
hinanden med henblik på en harmonisk 
integrering af videnskab og teknologi i det 
europæiske samfund; sætte eksisterende 
europæiske, nationale eller regionale 
informationstjenester i stand til at give 
smv'er, erhvervsliv og videninstitutioner 
alle nødvendige oplysninger om 
rammeprogrammet, rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation samt 
strukturfondene

Or. en

Begrundelse

De eksisterende informationstjenester skal modtage vejledning og oplysninger, således at de 
kan betjene smv'er, erhvervsliv og videninstitutioner og gøre dette ud fra idéen om 
komplementaritet mellem fondene.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 24
Bilag I, "Indledning", afsnit 1, led 5 og 6 og afsnit 2

– bringe videnskab og samfund tættere på 
hinanden med henblik på en harmonisk 
integrering af videnskab og teknologi i det 
europæiske samfund

– bringe videnskab og samfund tættere på 
hinanden med henblik på en harmonisk 
integrering af videnskab og teknologi i det 
europæiske samfund
– medvirke til en sammenhængende 
udvikling af forskningspolitikken

– gennemføre horisontale foranstaltninger 
og tiltag til støtte for internationalt 
samarbejde.

– gennemføre foranstaltninger og tiltag til 
støtte for internationalt samarbejde.

Særprogrammet skal desuden medvirke til 
en sammenhængende udvikling af 
forskningspolitikker.

Or. es
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Begrundelse

Der bør lægges vægt på forskningspolitikker, og det bør sikres, at disse gennemføres på 
sammenhængende vis. Det foreslås derfor, at der indføjes et nyt punkt herom.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 25
Bilag I, "Indledning", afsnit 1, led 6

– gennemføre horisontale foranstaltninger og 
tiltag til støtte for internationalt samarbejde.

– gennemføre horisontale foranstaltninger og 
tiltag til støtte for internationalt samarbejde, 
herunder grænseoverskridende og 
tværregionalt samarbejde.

Or. en

Begrundelse

Det princip, der gælder for internationalt samarbejde, skal også anvendes på 
grænseoverskridende og mellemstatsligt samarbejde.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 26
Bilag I, "Indledning", afsnit 4

Samordning af andre programmer end EU-
programmer kan indgå i det foreliggende 
særprogram med brug af ERA-NET-
systemet og via EU's deltagelse i nationale 
forskningsprogrammer, der gennemføres i 
fællesskab (traktatens artikel 169), som 
beskrevet i særprogrammet "Samarbejde".

Samordning af andre programmer end EU-
programmer kan indgå i det foreliggende 
særprogram med brug af ERA-NET-
systemet og via EU's deltagelse i nationale 
forskningsprogrammer, der gennemføres i 
fællesskab (traktatens artikel 169), som 
beskrevet i særprogrammet "Samarbejde". 
Denne aktion vil også tjene til at styrke 
komplementariteten og synergien mellem 
rammeprogrammet og de aktiviteter, der 
gennemføres inden for rammerne af 
mellemstatslige strukturer.

Or. en

Begrundelse

På europæisk plan vil medlemsstaterne udvikle og benytte verdens bedste infrastrukturer 
gennem deres medlemskab af europæiske mellemstatslige organisationer. 
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Forskningsinfrastrukturer betyder en klar merværdi og fordel for europæisk forskning, og der 
bør derfor tages hensyn til sådanne.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 27
Bilag I, "Indledning", afsnit 5 a (nyt)

Denne del af rammeprogrammet tjener 
desuden til at styrke europæiske 
universiteter, eftersom disse institutioner 
spiller en central rolle i udførelsen af 
førsteklasses videnskabelig og teknologisk 
forskning og etableringen af det 
europæiske forskningsområde.

Or. xm

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 1138 til udkast til betænkning af Jerzy 
Buzek om det syvende rammeprogram)

Begrundelse

Universiteternes vigtige rolle er så indlysende, at det ikke kræver yderligere underbygning. 
Kommissionen har selv erkendt dette gentagne gange og har offentliggjort en meddelelse om 
dette emne (KOM(2003)0058), med titlen "Universiteternes rolle i det europæiske 
vidensamfund", hvori det hedder, at "Den Europæiske Union har brug for en sund og 
blomstrende universitetsverden" og at "Europa har brug for ekspertise på sine universiteter 
for at optimere de processer, der understøtter vidensamfundet". I samme meddelelse peges 
også på behovet for at styrke universiteternes rolle, således at deres konkurrenceevne 
forbedres i forhold til de mest udviklede lande uden for EU. På denne baggrund bør der i 
rammeprogrammet lægges vægt på de europæiske universiteters rolle.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 28
Bilag I, "Indledning", "Sammenhængende udvikling af forskningspolitikker"

Sammenhængende udvikling af 
forskningspolitikker

udgår

De aktiviteter, der iværksættes under denne 
del af rammeprogrammet, skal også 
bidrage til en sammenhængende udvikling 
af EU’s politikker og supplere 
koordineringsaktiviteterne under 
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programmet "Samarbejde", samt bidrage 
til EU-politikker og -initiativer (f.eks. 
lovgivning, henstillinger og retningslinjer), 
der skal skabe bedre sammenhæng mellem 
medlemsstaternes politikker og give dem 
større effekt.
De understøtter samtidig Lissabon-
strategien, især målsætningen om at 
investere 3 % af EU's BNP i forskning, 
fordi de hjælper medlemsstaterne og EU til 
at udvikle mere effektive F&Upolitikker. 
Målet er at forbedre den offentlige 
forskning og dens forbindelse til 
erhvervslivet og fremme private 
investeringer i forskning, især ved at skabe 
hensigtsmæssige rammer og 
forudsætninger for sådanne investeringer 
gennem øgede offentlige bevillinger, som i 
højere grad kan virke som løftestang for 
private investeringer.
Aktiviteterne omfatter følgende:
Overvågning og analyse af 
forskningsrelaterede offentlige politikker 
og erhvervsstrategier
Formålet er at tilvejebringe information og 
analyser til støtte for formuleringen, 
implementeringen, evalueringen og den 
tværnationale koordinering af offentlige 
politikker. Det omfatter følgende:
– En informations- og søgetjeneste 
(ERAWATCH) til at understøtte 
formuleringen af en velunderbygget 
forskningspolitik og bidrage til 
etableringen af det europæiske 
forskningsområde (ERA) gennem øget 
viden om karakteren af, grundelementerne 
i og forløbet af nationale og regionale 
forskningspolitikker, -initiativer og -
systemer. Der bliver tale om løbende 
analyser i europæisk perspektiv af 
spørgsmål af relevans for formuleringen af 
forskningspolitikker, især spørgsmålet om, 
hvilke faktorer der styrer udviklingen af 
forskningssystemer, og hvordan de påvirker
politikker og forvaltningsstrukturer, nye 
problemstillinger/udfordringer og politiske 
tiltag samt en europæisk dækkende 
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undersøgelse af medlemsstaternes 
fremskridt med hensyn til etableringen af 
ERA og opfyldelsen af 3 % -målsætningen.
– Et system til overvågning af erhvervslivets 
forskningsinvesteringer for at få en 
pålidelig og komplementær 
informationskilde som en hjælp til at 
udstikke retningslinjer for den offentlige 
politik og gøre det muligt for 
virksomhederne at måle resultaterne af 
deres F&U-investeringsstrategier. Det 
omfatter periodiske "resultattavler" for 
F&U-investeringer i de enkelte 
virksomheder og sektorer, undersøgelser af 
tendenserne i private F&U-investeringer, 
analyse af de faktorer, der indvirker på 
virksomhedernes beslutninger og praksis i 
relation til F&Uinvesteringer, analyse af de 
økonomiske virkninger og vurdering af de 
forskellige politikkers konsekvenser.
– Udarbejdelse og analyse af indikatorer 
for forskningsaktiviteten og dens 
indvirkning på økonomien. Det omfatter 
udarbejdelse og offentliggørelse af 
nationale og regionale nøgletal og 
"resultattavler" for videnskab og teknologi 
på grundlag af officielle statistiske 
indikatorer i relevant omfang, vurdering af 
stærke og svage sider ved medlemsstaternes 
F&U-systemer samt analyse af EU's 
position og resultater inden for 
videnskabelig og teknologisk forskning.
Disse aktiviteter gennemføres i samarbejde 
med Det Fælles Forskningscenter. 
Desuden vil andre forskningsundersøgelser 
og ekspertgrupper blive inddraget.
Koordinering af forskningspolitikker, 
herunder tværnationale 
samarbejdsinitiativer på nationalt eller 
regionalt plan omkring spørgsmål af fælles 
interesse.
Målet er at opnå en bedre koordinering af 
forskningspolitikkerne gennem aktioner til 
støtte for (i) implementeringen af den åbne 
koordineringsmetode og (ii) fælles bottom-
up-initiativer fra flere lande og regioner, 
eventuelt med deltagelse af andre aktører 
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(bl.a. erhvervslivet, europæiske 
organisationer og organisationer fra 
civilsamfundet).
Disse aktiviteter skal dreje sig om 
spørgsmål af fælles interesse vedrørende 
forskningspolitik og andre relevante 
politikker, der skal mobiliseres med henblik 
på etableringen af det europæiske 
forskningsområde og opfyldelsen af EU-
målsætningen om forskningsinvesteringer 
på 3 %. De skal bidrage til formuleringen 
af mere effektive nationale og regionale 
politikker gennem gensidig 
videnudveksling og peer-review, tilskynde 
til samordnede eller fælles initiativer 
mellem grupper af lande og regioner med 
interesse i forskningsemner med en 
markant tværnational dimension eller 
afsmitningseffekt og i givet fald også 
afdække emner, der kræver en gensidigt 
supplerende og forstærkende indsats fra 
EU's og medlemsstaternes side.
Aktiviteter, der gennemføres af flere lande 
og regioner, kan f.eks. dreje sig om peer-
review af nationale og regionale politikker, 
udveksling af erfaring og personale samt 
iværksættelse af fælles initiativer.

Or. es

Begrundelse

Dette afsnit bør flyttes fra indledningen til bilag I og indføjes som et ekstra punkt efter de seks 
punkter, som bilaget er opdelt i.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 29
Bilag I, "Indledning", "Sammenhængende udvikling af forskningspolitikker", afsnit 3, punkt 

1, afsnit 1, led 2

– Et system til overvågning af erhvervslivets 
forskningsinvesteringer for at få en pålidelig 
og komplementær informationskilde som en 
hjælp til at udstikke retningslinjer for den 
offentlige politik og gøre det muligt for 

– Et system til overvågning af erhvervslivets 
forskningsinvesteringer for at få en pålidelig 
og komplementær informationskilde som en 
hjælp til at udstikke retningslinjer for den 
offentlige politik og gøre det muligt for 
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virksomhederne at måle resultaterne af 
deres F&U-investeringsstrategier. Det 
omfatter periodiske "resultattavler" for 
F&U-investeringer i de enkelte 
virksomheder og sektorer, undersøgelser af 
tendenserne i private F&U-investeringer, 
analyse af de faktorer, der indvirker på 
virksomhedernes beslutninger og praksis i 
relation til F&Uinvesteringer, analyse af de 
økonomiske virkninger og vurdering af de 
forskellige politikkers konsekvenser.

virksomheder inden for sektorer af central 
interesse for EU's økonomi at måle 
resultaterne af deres F&U-
investeringsstrategier. Det omfatter 
periodiske "resultattavler" for F&U-
investeringer i de enkelte virksomheder og 
sektorer, undersøgelser af tendenserne i 
private F&U-investeringer, analyse af de 
faktorer, der indvirker på virksomhedernes 
beslutninger og praksis i relation til 
F&Uinvesteringer, analyse af de 
økonomiske virkninger og vurdering af de 
forskellige politikkers konsekvenser.

Or. en

Begrundelse

Investeringer i industriforskning bør fremmes inden for sektorer af central interesse for EU's 
økonomi.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 30
Bilag I, "Indledning", "Sammenhængende udvikling af forskningspolitikker", afsnit 3, punkt 

2, afsnit 1

Målet er at opnå en bedre koordinering af 
forskningspolitikkerne gennem aktioner til 
støtte for (i) implementeringen af den åbne 
koordineringsmetode og (ii) fælles bottom-
up-initiativer fra flere lande og regioner, 
eventuelt med deltagelse af andre aktører 
(bl.a. erhvervslivet, europæiske 
organisationer og organisationer fra 
civilsamfundet).

Målet er at opnå en bedre koordinering af 
forskningspolitikkerne, hvor dette klart kan 
skabe merværdi for forsknings- og 
innovationssystemerne, gennem aktioner til 
støtte for (i) implementeringen af den åbne 
koordineringsmetode og (ii) fælles bottom-
up-initiativer fra flere lande og regioner, 
eventuelt med deltagelse af andre aktører 
(bl.a. erhvervslivet, europæiske 
organisationer og organisationer fra 
civilsamfundet).

Or. en

Begrundelse

Forskningspolitikkerne bør koordineres på EU-plan på områder, hvor der er en klar 
merværdi ved samarbejde. Overlapning med arbejde, som udføres inden for rammerne af 
medlemsstaternes nationale forskningspolitikker, bør undgås for enhver pris.
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 31
Bilag I, "Indledning", "Sammenhængende udvikling af forskningspolitikker", afsnit 3, punkt 

2, afsnit 3 a (nyt)

Opmærksomheden bør især rettes mod:
- en synergitilgang til udviklingen af 
forskningspotentiale kombineret med 
innovationsdrevne strukturfonde og 
programmer
- en reducering af de administrative og 
fysiske hindringer for et effektivt 
grænseoverskridende samarbejde mellem 
regioner fra forskellige medlemsstater og 
udviklingen af en kombineret forsknings-
og innovationskapacitet.

Or. en

Begrundelse

Inden for rammerne af regionalpolitikken har den grænseoverskridende regionalpolitik 
tydelige karakteristika og en særlig betydning for EU-integrationen, idet den forsøger at 
overvinde grænserne mellem medlemsstaterne. Det innovative samarbejde på tværs af 
grænserne mellem medlemsstaterne er alt for ofte ikke vellykket. Dette skyldes administrative 
og fysiske hindringer. Ethvert initiativ til koordinering af politikkerne inden for regionerne og 
medlemsstaterne til løsning af disse problemer bør hilses velkommen. Innovationen standser 
ikke ved en medlemsstats grænse.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 32
Bilag I, "Indledning", "Etiske aspekter", afsnit 1

En række grundlæggende etiske principper 
skal overholdes i forbindelse med 
gennemførelsen af særprogrammet og de 
tilhørende forskningsaktiviteter. Det gælder 
bl.a. de principper, der er indeholdt i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder, 
herunder beskyttelse af menneskers liv og 
værdighed, beskyttelse af persondata og 
privatlivets fred samt beskyttelse af dyr og 
miljø i overensstemmelse med EU-

En række grundlæggende etiske principper 
skal overholdes i forbindelse med 
gennemførelsen af særprogrammet og de 
tilhørende forskningsaktiviteter. Det gælder 
bl.a. de principper, der er indeholdt i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder, 
herunder beskyttelse af menneskers liv og 
værdighed, beskyttelse af persondata og 
privatlivets fred samt beskyttelse af dyr og 
miljø i overensstemmelse med EU-
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lovgivningen og de seneste versioner af 
relevante internationale konventioner, 
retningslinjer og adfærdskodekser, f.eks. 
Helsingforserklæringen, Europarådets 
konvention om menneskerettigheder og 
biomedicin, undertegnet i Oviedo den 4. 
april 1997, med tilhørende protokoller, FN-
konventionen om børns rettigheder, den 
universelle erklæring om det menneskelige 
genom og menneskerettigheder, vedtaget af 
UNESCO, FN-konventionen om biologiske 
og toksiske våben, den internationale traktat 
om plantegenetiske ressourcer på fødevare-
og landbrugsområdet samt de relevante 
resolutioner fra 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

lovgivningen og de seneste versioner af 
relevante internationale konventioner, 
retningslinjer og adfærdskodekser, f.eks. 
Helsingforserklæringen, Europarådets 
konvention om menneskerettigheder og 
biomedicin, undertegnet i Oviedo den 4. 
april 1997, med tilhørende protokoller, FN-
konventionen om børns rettigheder, den 
universelle erklæring om det menneskelige 
genom og menneskerettigheder, vedtaget af 
UNESCO, FN-konventionen om biologiske 
og toksiske våben, den internationale traktat 
om plantegenetiske ressourcer på fødevare-
og landbrugsområdet samt de relevante 
resolutioner fra 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO), 
Europa-Parlamentets beslutning af 10. 
marts 2005 om handel med humane 
ægceller1 og beslutning af 26. oktober 2005 
om patenter på bioteknologiske opfindelser2

samt gældende love og administrativt 
fastsatte bestemmelser i de lande, hvor de 
pågældende forskningsprojekter 
gennemføres.
___________

1 EUT C 320 E af 15.12.2005, s. 251.
2 Tekster vedtaget på den dato, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler, Christian Ehler og Herbert Reul

Ændringsforslag 33
Bilag I, "Indledning", "Etiske aspekter", afsnit 2, 3, 4 og 5

Der skal desuden tages hensyn til 
udtalelserne fra den europæiske gruppe af 
rådgivere om bioteknologiens etiske 
konsekvenser (1991-1997) og udtalelserne 
fra den europæiske gruppe vedrørende 
etiske regler for videnskab og ny teknologi 
(fra og med 1998).
Deltagere i forskningsprojekter skal 
overholde gældende lovgivning, forskrifter 
og etiske regler i de lande, hvor forskningen 
udføres, i overensstemmelse med 

Deltagere i forskningsprojekter skal 
overholde gældende lovgivning, forskrifter 
og etiske regler i de lande, hvor forskningen 
udføres, i overensstemmelse med 
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subsidiaritetsprincippet og de 
forskelligartede tilgange til forskning, der 
gør sig gældende i Europa. Det er under alle 
omstændigheder de nationale 
bestemmelser, der skal følges, og forskning, 
der er forbudt i en given medlemsstat eller 
et andet land, vil ikke kunne få økonomisk 
støtte fra EU til gennemførelsen i den 
pågældende medlemsstat eller det 
pågældende land.

subsidiaritetsprincippet og de 
forskelligartede tilgange til forskning, der 
gør sig gældende i Europa.

Personer, der gennemfører 
forskningsprojekter, vil i visse tilfælde 
skulle søge godkendelse hos de relevante 
nationale eller lokale etiske råd eller udvalg, 
inden forskningsaktiviteterne indledes. 
Kommissionen vil desuden systematisk 
kontrollere de etiske aspekter af 
forskningsforslag, der omhandler etisk 
følsomme spørgsmål, eller som ikke tager 
tilstrækkeligt højde for etiske aspekter. I 
særlige tilfælde kan der foretages en etisk 
undersøgelse undervejs i projektets 
gennemførelse.

Personer, der gennemfører eller deltager i 
forskningsprojekter vedrørende etisk 
følsomme spørgsmål, f.eks. DNA-analyse
på mennesker, forskning på personer, der 
ikke er i stand til at give et informeret 
samtykke, forskning, der medfører lidelse 
for hvirveldyr mv., skal søge godkendelse 
hos de relevante nationale eller lokale etiske 
råd eller udvalg, inden 
forskningsaktiviteterne indledes. 
Kommissionen vil desuden systematisk 
kontrollere de etiske aspekter af 
forskningsforslag, der omhandler etisk 
følsomme spørgsmål, eller som ikke tager 
tilstrækkeligt højde for etiske aspekter. I 
særlige tilfælde kan der foretages en etisk 
undersøgelse undervejs i projektets 
gennemførelse.

Der vil i overensstemmelse med denne 
beslutnings artikel 4, stk. 3, ikke blive ydet 
støtte til forskningsaktiviteter, der er 
forbudt i samtlige medlemsstater.

Kommissionen vil årligt underrette 
Parlamentet og Rådet om sine aktiviteter på 
dette område og desuden efter anmodning 
give Rådet og Parlamentet oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Den formulering, Kommissionen har foreslået, er for upræcis på ét punkt. Der bør navnlig 
indføjes en indberetningspligt til Parlamentet.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 34
Bilag I, "Indledning", "Etiske aspekter", afsnit 2

Der skal desuden tages hensyn til udgår
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udtalelserne fra den europæiske gruppe af 
rådgivere om bioteknologiens etiske 
konsekvenser (1991-1997) og udtalelserne 
fra den europæiske gruppe vedrørende 
etiske regler for videnskab og ny teknologi 
(fra og med 1998).

Or. en

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 35
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Mål"

At anvende og udvikle den eksisterende 
forskningsinfrastruktur i Europa på den 
bedst mulige måde og medvirke til på alle 
videnskabelige og teknologiske områder at 
få opført ny (eller foretaget omfattende 
modernisering af eksisterende)
forskningsinfrastruktur af fælleseuropæisk 
interesse, som det europæiske 
forskersamfund behøver for fortsat at kunne 
føre an i forskningen og hjælpe erhvervslivet 
til at styrke sit videngrundlag og 
teknologiske knowhow.

At anvende og udvikle den eksisterende 
forskningsinfrastruktur i Europa på den 
bedst mulige måde og medvirke til på alle 
videnskabelige og teknologiske områder at 
få opført ny forskningsinfrastruktur af 
fælleseuropæisk interesse, som det 
europæiske forskersamfund behøver for 
fortsat at kunne føre an i forskningen og 
hjælpe erhvervslivet til at styrke sit 
videngrundlag og teknologiske knowhow.

Or. es

Begrundelse

Der bør ikke være en forskellig tilgang til eksisterende forskningsinfrastrukturer og dem, der 
er behov for at etablere.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 36
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Hovedlinjer", afsnit 1

Hvis Europa skal blive den mest 
konkurrencedygtige og dynamiske 
videnbaserede økonomi i verden, kræver det 
moderne og effektiv forskningsinfrastruktur, 
der kan sikre Europas førerposition på det 
videnskabelige og teknologiske område. 
Forskningsinfrastruktur spiller en afgørende 

Hvis Europa skal blive den mest 
konkurrencedygtige og dynamiske 
videnbaserede økonomi i verden, kræver det 
moderne og effektiv forskningsinfrastruktur, 
der kan sikre Europas førerposition på det 
videnskabelige og teknologiske område. 
Forskningsinfrastruktur spiller en afgørende 
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rolle for skabelsen, formidlingen og 
udbredelsen af viden og dens anvendelse og 
udnyttelse og dermed for innovation. Det 
bliver stadigt vigtigere inden for alle 
videnskabelige og teknologiske områder, at 
der er den nødvendige adgang til 
forskningsinfrastruktur. Meget 
forskningsinfrastruktur er med 
udgangspunkt i større faciliteter, der næsten 
udelukkende har været beregnet til et 
bestemt fagområde, videreudviklet til at 
fungere som servicefaciliteter til brug for en 
bred kreds af forskere. Godt hjulpet af 
informations- og 
kommunikationsteknologien kan den nyeste 
infrastruktur nu udbygges til at omfatte 
distribuerede hardware-, software- og 
indholdssystemer med en enorm kumuleret 
værdi som videnbaser inden for mange 
forskellige discipliner.

rolle for skabelsen, formidlingen og 
udbredelsen af viden og dens anvendelse og 
udnyttelse og dermed for innovation. Det 
bliver stadigt vigtigere inden for alle 
områder af videnskab, teknologi og 
velunderbygget politikformulering, at der er 
den nødvendige adgang til 
forskningsinfrastruktur. Meget 
forskningsinfrastruktur er med 
udgangspunkt i større faciliteter, der næsten 
udelukkende har været beregnet til et 
bestemt fagområde, videreudviklet til at 
fungere som servicefaciliteter til brug for en 
bred kreds af forskere. Godt hjulpet af 
informations- og 
kommunikationsteknologien kan den nyeste 
infrastruktur nu udbygges til at omfatte 
distribuerede hardware-, software- og 
indholdssystemer med en enorm kumuleret 
værdi som videnbaser inden for mange 
forskellige discipliner og for mange 
forskellige brugersamfund.

Or. en

Begrundelse

Forskningsinfrastrukturer spiller en central rolle for formidlingen af forskningsresultater til 
et bredt spektrum af forskningsdiscipliner og -samfund, hvilket er væsentligt for 
innovationsfremme. 

Informationer formidlet via disse infrastrukturer kan også i høj grad støtte en velunderbygget 
politik.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 37
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Hovedlinjer", afsnit 2

Aktionerne under dette tema skal navnlig 
bidrage til udvikling, udnyttelse og sikring 
af viden via støtten til 
forskningsinfrastruktur på grundlag af en 
ekspertbaseret og målrettet bottom-
upmetode. Den strategiske opgradering af 
informations- og kommunikationsbaseret 
infrastruktur vil ligeledes medvirke til at 

Aktionerne under dette tema skal navnlig 
bidrage til udvikling, udnyttelse og sikring 
af viden via støtten til 
forskningsinfrastruktur på grundlag af en 
ekspertbaseret og målrettet bottom-
upmetode, der tager udgangspunkt i de 
forhåndenværende ressourcer og centrale 
europæiske prioriteter. Den strategiske 
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ændre den måde, hvorpå der drives 
forskning.

opgradering af informations- og 
kommunikationsbaseret infrastruktur vil 
ligeledes medvirke stærkt til at ændre den 
måde, hvorpå der drives forskning, og støttes 
af betragtelige investeringer fra offentlige 
og private aktører i alle dele af Europa.

Or. en

Begrundelse

Som følge af de begrænsede ressourcer, der er til rådighed, bør der opstilles klare prioriteter 
for aktioner under særprogrammet "Kapacitet".

Det er vigtigt at understrege den store gevinst, der er knyttet til forbedringen af informations-
og kommunikationsbaserede e-infrastrukturer i forbindelse med e-Europe og nationale eller 
regionale e-strategier.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 38
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Hovedlinjer", afsnit 2

Aktionerne under dette tema skal navnlig 
bidrage til udvikling, udnyttelse og sikring 
af viden via støtten til 
forskningsinfrastruktur på grundlag af en 
ekspertbaseret og målrettet bottom-
upmetode. Den strategiske opgradering af 
informations- og kommunikationsbaseret 
infrastruktur vil ligeledes medvirke til at 
ændre den måde, hvorpå der drives 
forskning.

Aktionerne under dette tema skal navnlig 
bidrage til udvikling, udnyttelse og sikring 
af viden via støtten til 
forskningsinfrastruktur på grundlag af en 
ekspertbaseret og målrettet bottom-
upmetode. Den strategiske opgradering af 
informations- og kommunikationsbaseret e-
infrastruktur og virtuel infrastruktur vil 
ligeledes medvirke til at ændre den måde, 
hvorpå der drives forskning. Koordinering 
med medlemsstaterne er vigtig med henblik 
på udvikling og finansiering af 
infrastrukturer.

Or. es

Begrundelse

Det bør anføres i dette afsnit, at det er medlemsstaterne, der er ansvarlige for udbygningen af 
forskningsinfrastrukturer, og at koordineringen mellem disse derfor er vigtig. 
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Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 39
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Hovedlinjer", afsnit 3, indledning

Udtrykket "forskningsinfrastruktur" refererer 
i forbindelse med FTU-rammeprogrammet 
til faciliteter, ressourcer og tjenester, som er 
nødvendige for forskningen inden for alle 
videnskabelige og teknologiske områder. 
Definitionen dækker – ud over de dertil 
hørende menneskelige ressourcer –
følgende:

Udtrykket "forskningsinfrastruktur" refererer 
i forbindelse med FTU-rammeprogrammet 
til faciliteter, ressourcer og tjenester, som er 
nødvendige for forskningssamfundet på det 
offentlige, private og civilsamfundsmæssige 
felt til gennemførelse af forskning inden for 
alle videnskabelige og teknologiske 
områder. Definitionen dækker – ud over de 
dertil hørende menneskelige ressourcer –
følgende:

Or. en

Begrundelse

Offentlige, private og civilsamfundsmæssige aktører har alle ret til adgang til de faciliteter, 
ressourcer og tjenester, som skabes af forskningsinfrastrukturerne. 

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 40
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Hovedlinjer", afsnit 4 a (nyt)

Der vil i forbindelse med gennemførelsen 
af aktionerne bl.a. blive taget hensyn til, at 
investeringerne i forskningsinfrastrukturer 
i konvergensregionerne og i de fjernest 
beliggende regioner i væsentlig grad 
kræver anvendelse af mere menneskeligt 
potentiale i disse områder. Dette er navnlig 
tilfældet i de konvergensregioner, hvor 
forskellen mellem forskningspotentialet og 
infrastrukturernes beskaffenhed er størst.

Or. pl

Begrundelse

Der er med rette taget højde for støtte til den fulde udnyttelse af det menneskelige potentiale i 
konvergensregionerne og de fjernest beliggende regioner i programmet 
"Forskningspotentiale". De samme argumenter er så meget mere relevante, når det gælder 
investering i forskningsinfrastrukturer. 
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Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 41
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Hovedlinjer", afsnit 1, led 1

– optimering af eksisterende 
forskningsinfrastrukturs udnyttelse og 
ydeevne

– som en prioritet optimering af 
eksisterende forskningsinfrastrukturs 
udnyttelse og ydeevne

Or. en

Begrundelse

Forbedring af anvendelsen af eksisterende forskningsinfrastrukturer bør udgøre en prioritet 
for nærværende særprogram, da dette er en mere effektiv måde at udnytte de 
forhåndenværende begrænsede finansielle midler på.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 42
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Aktiviteter", afsnit 1, led 2 og 3

– etablering af ny forskningsinfrastruktur 
(eller omfattende modernisering af 
eksisterende) af fælleseuropæisk betydning 
på grundlag af ESFRI's undersøgelser (Det 
Europæiske Strategiforum for 
Forskningsinfrastruktur)

– etablering af ny forskningsinfrastruktur
(eller omfattende modernisering af 
eksisterende) af fælleseuropæisk betydning, 
herunder især ESFRI's undersøgelser (Det 
Europæiske Strategiforum for 
Forskningsinfrastruktur)

– støtteforanstaltninger, herunder støtte til 
dækning af nye behov.

– støtteforanstaltninger, herunder støtte til 
dækning af nye behov og teknologisk 
udviklingskapacitet i 
konvergensregionerne.

Or. es

Begrundelse

Der bør tages højde for nye behov i konvergensregionerne.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 43
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Aktiviteter", punkt 1.1.1.
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Vil man have forskningsinfrastruktur i 
verdensklasse, kræver det meget store og 
langsigtede investeringer i ressourcer 
(menneskelige og finansielle). 
Infrastrukturen bør derfor anvendes af så 
stor en kreds som muligt af forskere og 
kundevirksomheder på europæisk plan. EU 
bør bidrage til opfyldelsen af denne 
målsætning ved at tilskynde til adgang på 
tværs af landegrænser. Det giver 
forskergrupper ny mulighed for at få adgang 
til den bedste forskningsinfrastruktur; det 
gælder også forskere fra EU's perifert 
beliggende regioner og fjernområder. 
Eksterne brugere vil således kunne få enten 
personlig adgang eller adgang via egnede 
elektroniske kommunikationsmidler. Der 
kan også blive tale om at etablere 
videnskabelige fjerntjenester. Det skal ske 
via "bottom-up-indkaldelser" af forslag, der 
er åbne for alle forsknings- og 
teknologiområder på lige fod.

Vil man have forskningsinfrastruktur i 
verdensklasse, kræver det meget store og 
langsigtede investeringer i ressourcer 
(menneskelige og finansielle). 
Infrastrukturen bør derfor anvendes af så 
stor en kreds som muligt af forskere og 
kundevirksomheder på europæisk plan. EU 
bør bidrage til opfyldelsen af denne 
målsætning ved at tilskynde til adgang på 
tværs af landegrænser. Det giver 
forskergrupper, herunder forskergrupper 
fra perifert beliggende regioner og 
fjernområder, ny mulighed for at få adgang 
til den bedste forskningsinfrastruktur. 
Eksterne brugere vil således kunne få enten 
personlig adgang eller adgang via egnede 
elektroniske kommunikationsmidler. Der 
kan også blive tale om at etablere 
videnskabelige fjerntjenester. Det skal ske 
via "bottom-up-indkaldelser" af forslag, der 
er åbne for alle forsknings- og 
teknologiområder på lige fod.

Or. en

Begrundelse

Dette punkt er blevet omformuleret af hensyn til klarheden. 

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 44
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Aktiviteter", punkt 1.1.2., afsnit 1

Forskningsinfrastrukturens kapacitet og 
ydeevne på EU-plan må løbende optimeres 
og udbygges for at imødekomme stadigt nye 
og voksende videnskabelige behov. Det 
gøres bedst ved koordineret støtte til deres 
udnyttelse og udbygning, herunder også 
modernisering.

Forskningsinfrastrukturens kapacitet og 
ydeevne på EU-plan må løbende optimeres 
og udbygges for at imødekomme stadigt nye 
og voksende videnskabelige behov. Det 
gøres bedst ved koordineret støtte til deres 
udnyttelse og udbygning, herunder også 
modernisering. Integreringsaktiviteter bør 
omfatte anvendelsen af 
forskningsinfrastrukturer for autonome 
systemer inden for en række tværfaglige 
områder som f.eks. miljø- og 
biodiversitetsovervågning.
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Or. en

Begrundelse

Der er i forbindelse med den britiske nationale strategi for luft- og rumfartsteknologi kortlagt 
en række delsektorer omfattende autonome ubemandede luftfartøjer, der er afgørende for Det 
Forenede Kongeriges fremtid. Under et program, ASTRAEA (Autonomous Systems 
Technology Related Airborne Evaluation and Assessment), der finansieres af erhvervslivet, 
regionaludviklingskontorer samt handels- og industriministeriet, undersøges spørgsmål 
vedrørende civile ubemandede systemers adgang til luftrummet. Projekter vedrørende 
specifikke applikationer af dette program vil være særlig værdifulde. 

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 45
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Aktiviteter", punkt 1.1.2., afsnit 2, led 1

– "bottom-up-indkaldelser" af forslag til 
projekter, der kan virke som katalysatorer 
for den gensidige koordinering og samling af 
ressourcer hos dem, der står for driften af 
infrastrukturen, så de bliver tilskyndet til at 
samarbejde. Aktiviteterne skal desuden sigte 
mod en bedre strukturering i europæisk 
målestok af den måde, hvorpå 
forskningsinfrastrukturen fungerer, give 
tilskyndelse til at udvikle den i fællesskab i 
relation til kapacitet og ydeevne og 
understøtte en mere sammenhængende og 
tværfaglig udnyttelse

– "bottom-up-indkaldelser" af forslag til 
projekter, der kan virke som katalysatorer 
for den gensidige koordinering og samling af 
ressourcer hos dem, der står for driften af 
infrastrukturen, så de bliver tilskyndet til at 
samarbejde. Aktiviteterne skal desuden sigte 
mod en bedre strukturering i europæisk 
målestok af den måde, hvorpå 
forskningsinfrastrukturen fungerer, forbedre 
gennemsigtigheden for potentielle brugere 
med hensyn til, hvorledes den fungerer, og 
adgangsbetingelserne og give tilskyndelse 
til at udvikle den i fællesskab i relation til 
kapacitet og ydeevne og understøtte en mere 
sammenhængende og tværfaglig udnyttelse

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at forbedre forskningsinfrastrukturernes gennemsigtighed for potentielle 
brugere med henblik på at fremme anvendelsen af disse hos et bredere spektrum af samfund i 
alle dele af Europa.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 46
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Aktiviteter", punkt 1.1.3., afsnit 1



AM\619606DA.doc 29/73 PE 374.088v02-00

DA

Udbredelsen af e-infrastruktur sikrer 
forskerverdenen varige faciliteter baseret på 
komplekse processer, der har til formål at 
formidle distribuerede ikt-baserede 
ressourcer (edb, konnektivitet, 
instrumentering) til virtuelle grupper. 
Styrkelsen af en europæisk løsningsmodel 
og dertil hørende europæiske aktiviteter på 
dette område kan bidrage markant til at 
fremme det europæiske forskningspotentiale, 
sikre, at det udnyttes bedre, og konsolidere 
e-infrastruktur som en hjørnesten i det
europæiske forskningsområde og som 
forløber for tværfaglig innovation og en 
afgørende faktor for forandringer i den 
måde, hvorpå der drives forskning. Det kan 
samtidig bidrage til at integrere 
forskergrupper fra EU's perifert beliggende 
regioner og fjernområder.

Udbredelsen af e-infrastruktur sikrer 
forskerverdenen væsentlige faciliteter 
baseret på processer, der har til formål at 
formidle distribuerede ikt-baserede 
ressourcer (edb, konnektivitet, 
instrumentering) til virtuelle grupper. 
Styrkelsen af en europæisk løsningsmodel 
og dertil hørende europæiske aktiviteter på 
dette område kan bidrage markant til at 
fremme det europæiske forskningspotentiale, 
sikre, at det udnyttes bedre, og konsolidere 
e-infrastruktur som en hjørnesten i det 
europæiske forskningsområde og som 
forløber for tværfaglig innovation og en 
afgørende faktor for forandringer i den 
måde, hvorpå der drives forskning. Det er 
også vigtigt at integrere forskergrupper fra 
EU's perifert beliggende regioner og 
fjernområder under anvendelse af denne 
proces.

Or. en

Begrundelse

Udbredelsen af e-infrastrukturer udgør et vigtigt værktøj, der kan anvendes til at forbedre 
europæisk forsknings potentiale og udnyttelse og integrere forskerteam fra perifert 
beliggende regioner og fjernområder i det europæiske forskningsområde. 

Ændringsforslag af Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 47
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Aktiviteter", punkt 1.1.3., afsnit 3

Det er nødvendigt at sikre koordineret støtte 
til digitale biblioteker, arkiver, datalagre og 
datasikring samt den nødvendige 
sammenlægning af ressourcer på europæisk 
plan for at etablere datalagre til brug for 
forskerkredse og kommende generationer af 
videnskabsfolk. Også spørgsmålet om større 
tillid til e-infrastruktur skal tages op. De 
foreslåede aktiviteter skal desuden tage sigte 
på at foregribe og integrere nye krav og 
løsninger for at lette opførelsen af 
prøveanlæg i stor målestok til forsøg med 
nye disruptive teknologier og imødekomme 

Det er nødvendigt at sikre koordineret støtte 
til digitale biblioteker, arkiver, datalagre og 
datasikring samt den nødvendige 
sammenlægning af ressourcer på europæisk 
plan for at etablere datalagre til brug for 
forskerkredse og kommende generationer af 
videnskabsfolk. Også spørgsmålet om større 
tillid til e-infrastruktur skal tages op under 
hensyntagen til, at fremtidige generationer 
bør kunne skaffe sig adgang til dataene. De 
foreslåede aktiviteter skal desuden tage sigte 
på at foregribe og integrere nye krav og 
løsninger for at lette opførelsen af 
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nye brugerbehov, bl.a. e-læring. 
Refleksionsgruppen vedrørende e-
infrastruktur (eIRG) vil løbende bistå med 
strategiske anbefalinger.

prøveanlæg i stor målestok til forsøg med 
nye disruptive teknologier og imødekomme 
nye brugerbehov, bl.a. e-læring. 
Refleksionsgruppen vedrørende e-
infrastruktur (eIRG) vil løbende bistå med 
strategiske anbefalinger.

Or. en

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 48
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Aktiviteter", punkt 1.1.3, afsnit 3

Det er nødvendigt at sikre koordineret støtte 
til digitale biblioteker, arkiver, datalagre og 
datasikring samt den nødvendige 
sammenlægning af ressourcer på europæisk 
plan for at etablere datalagre til brug for 
forskerkredse og kommende generationer af 
videnskabsfolk. Også spørgsmålet om større 
tillid til e-infrastruktur skal tages op. De 
foreslåede aktiviteter skal desuden tage sigte 
på at foregribe og integrere nye krav og 
løsninger for at lette opførelsen af 
prøveanlæg i stor målestok til forsøg med 
nye disruptive teknologier og imødekomme 
nye brugerbehov, bl.a. e-læring. 
Refleksionsgruppen vedrørende e-
infrastruktur (eIRG) vil løbende bistå med 
strategiske anbefalinger.

Det er nødvendigt at sikre koordineret støtte 
til digitale biblioteker (med henblik på at 
oprette et europæisk digitalt bibliotek), 
arkiver, datalagre og datasikring samt den 
nødvendige sammenlægning af ressourcer på 
europæisk plan for at etablere datalagre til 
brug for forskerkredse og kommende 
generationer af videnskabsfolk. Også 
spørgsmålet om større tillid til e-
infrastruktur skal tages op. De foreslåede 
aktiviteter skal desuden tage sigte på at 
foregribe og integrere nye krav og løsninger 
for at lette opførelsen af prøveanlæg i stor 
målestok til forsøg med nye disruptive 
teknologier og imødekomme nye 
brugerbehov, bl.a. e-læring. 
Refleksionsgruppen vedrørende e-
infrastruktur (eIRG) vil løbende bistå med 
strategiske anbefalinger.

Or. en

Begrundelse

Initiativet til et europæisk digitalt bibliotek, der er taget af et netværk af nationale offentlige 
biblioteker, er i stand til at bevare og sikre en bred formidling af den rige og mangfoldige 
europæiske videnskabelige og kulturelle arv ved at digitalisere denne og gøre den tilgængelig 
online. Det europæiske digitale bibliotek har modtaget støtte fra Europa-Kommissionen og 
udgør en enorm udfordring for europæisk erhvervsliv.
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Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 49
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Aktiviteter", punkt 1.1.3., afsnit 3

Det er nødvendigt at sikre koordineret støtte 
til digitale biblioteker, arkiver, datalagre og 
datasikring samt den nødvendige 
sammenlægning af ressourcer på europæisk 
plan for at etablere datalagre til brug for 
forskerkredse og kommende generationer af 
videnskabsfolk. Også spørgsmålet om større 
tillid til e-infrastruktur skal tages op. De 
foreslåede aktiviteter skal desuden tage sigte 
på at foregribe og integrere nye krav og 
løsninger for at lette opførelsen af 
prøveanlæg i stor målestok til forsøg med 
nye disruptive teknologier og imødekomme 
nye brugerbehov, bl.a. e-læring. 
Refleksionsgruppen vedrørende e-
infrastruktur (eIRG) vil løbende bistå med 
strategiske anbefalinger.

Det er nødvendigt at sikre koordineret støtte 
til digitale biblioteker, arkiver, datalagre og 
datasikring samt den nødvendige 
sammenlægning af ressourcer på europæisk 
plan for at etablere datalagre til brug for 
forskerkredse og kommende generationer af 
videnskabsfolk. Også spørgsmålet om større 
tillid til e-infrastruktur skal tages op. De 
foreslåede aktiviteter skal desuden tage sigte 
på at foregribe og integrere nye krav og 
løsninger for at lette opførelsen af 
prøveanlæg i stor målestok, f.eks. komplekse 
syntetiske miljøer, til forsøg med nye 
disruptive teknologier og imødekomme nye 
brugerbehov, bl.a. e-læring. 
Refleksionsgruppen vedrørende e-
infrastruktur (eIRG) vil løbende bistå med 
strategiske anbefalinger.

Or. en

Begrundelse

Syntetiske miljøer gør det muligt at opbygge komplekse multivariable systemer, hvorved der 
kan anvendes virkelige elementer som en del af den syntetiske model. Som sådan udgør dette 
et særdeles værdifuldt middel til modellering af virkelige rumscenarier for ubemandede 
systemer.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 50
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Aktiviteter", punkt 1.2.2., afsnit 1

Det drejer sig om at få etableret ny 
forskningsinfrastruktur med afsæt i ESFRI's 
undersøgelser i forbindelse med 
udarbejdelsen af en europæisk overordnet 
plan for ny forskningsinfrastruktur. 

Det drejer sig om at få etableret ny 
forskningsinfrastruktur bl.a. med afsæt i 
ESFRI´s undersøgelser i forbindelse med 
udarbejdelsen af en europæisk overordnet 
plan for ny forskningsinfrastruktur

Or. da
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Begrundelse

Det er problematisk, hvis ESFRI's liste bliver det eneste udvælgelseskriterium for 
anlæggelsen af nye infrastrukturprojekter. Det er nødvendigt at sikre, at projekter, der ikke 
figurerer på ESFRI's liste, men kan blive strategisk vigtige på et senere tidspunkt, ikke 
udelukkes.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 51
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Aktiviteter", punkt 1.2.2., afsnit 1 og 2, indledning

Det drejer sig om at få etableret ny 
forskningsinfrastruktur med afsæt i ESFRI's 
undersøgelser i forbindelse med 
udarbejdelsen af en europæisk overordnet 
plan for ny forskningsinfrastruktur. 
Kommissionen vil udvælge prioriterede 
projekter, hvortil der eventuelt kan ydes EU-
støtte under rammeprogrammet.

Det drejer sig om at få etableret ny 
forskningsinfrastruktur på linje med 
princippet "variabel geometri", navnlig
ESFRI's undersøgelser i forbindelse med 
udarbejdelsen af en europæisk overordnet 
plan for ny forskningsinfrastruktur. 
Arbejdsprogrammet vil inkludere udvalgte
prioriterede projekter, hvortil der eventuelt 
kan ydes EU-støtte.

Aktiviteten vedrørende etablering af ny 
forskningsinfrastruktur er opdelt i to etaper:

Aktiviteten vedrørende etablering af ny 
forskningsinfrastruktur er opdelt i to etaper 
på basis af en liste over kriterier, som er 
opstillet i det syvende rammeprogram:

Or. es

Begrundelse

Der bør tages hensyn til princippet "variabel geometri" ved etableringen af de nye 
forskningsinfrastrukturer under nærværende program. Det gøres også klart, at 
udvælgelseskriterierne for aktioner under særprogrammet bør svare til dem, der er nedfældet 
i det syvende rammeprogram. 

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 52
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Aktiviteter", punkt 1.2.2 a (nyt)

1.2.2a Centre for "Åben innovation" 
Det drejer sig om at sikre autonom 
gennemførelse af større 
samarbejdsprojekter inden for industriel 
forskning og udvikling, hvor 
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konsortiumpartnere hjælper deres 
personale med midlertidige 
udstationeringer, og/eller sikre åben 
adgang til forskningsinfrastrukturer og 
tjenester på basis af facilitetsdeling.

Or. en

Begrundelse

"Åben innovation" udgør et vigtigt nyt redskab til sikring af vækst på grundlag af viden. Der 
er tale om et fænomen, hvor virksomheder i stigende grad bygger på interne og eksterne idéer 
for at udnytte innovation og dele risiciene. Virksomheder, der kan udnytte udefra kommende 
idéer til fremme af egen virksomhed, samtidig med at de omsætter interne idéer i praksis uden 
for deres aktuelle aktivitetsområde, vil formentlig trives. For at dette kan ske, er det 
nødvendigt, at store virksomheder, smv'er, universiteter og forskningsinstitutter arbejder tæt 
sammen i økosystemer med henblik på "åben innovation". 

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 53
Bilag I, "Forskningsinfrastruktur", "Aktiviteter", punkt 1.2.2 a (nyt)

1.2.2a Det drejer sig om at etablere en 
server for videnskabelige metoder, som yder 
et væsentligt bidrag til en effektivisering af 
forskningsmetoderne ved at gøre 
resultaterne af en række forskningsetaper 
tilgængelige under ens forhold.

Or. de

Begrundelse

En af konklusionerne i STOA-undersøgelsen "How to optimise the efficiency of science and 
research, the most important critical success factors of the high-tech economies –Scientific 
Methods Server"(Project EP/IV/A/2003/07/01), der blev bestilt af Europa-Parlamentet, er, at 
effektiviteten af forskningen kan forbedres betydeligt ved hjælp af en sådan server for 
videnskabelige metoder. Forskerne ville da være i stand til at hente en række (midlertidige) 
resultater, f.eks. af laboratorietest, fra serveren og anvende dem i deres eget arbejde og det 
med færre udgifter. 

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 54
Bilag I, "Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder", "Hovedlinjer", afsnit 2
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Der gennemføres specifikke aktioner til 
støtte for smv'er eller sammenslutninger af 
smv'er, der er nødt til at lade 
forskningsopgaver udføre på universiteter og
forskningscentre ("forskningsaktører"). 
Aktionerne skal dække samtlige forsknings-
og teknologiområder. Der vil ved 
evalueringen af projektforslagene blive taget 
behørigt hensyn til de forventede 
økonomiske virkninger for smv'er. Der ydes 
økonomisk støtte i henhold til to forskellige 
ordninger: forskning for smv'er og forskning 
for smv-sammenslutninger. Førstnævnte 
ordning tager primært sigte på lav- og 
mellemteknologiske smv'er med ringe eller 
ingen forskningskapacitet, men også 
forskningsintensive smv'er, der har behov 
for at lade forskningsopgaver udføre eksternt 
for at supplere deres 
kerneforskningskapacitet, kan deltage. Den 
anden ordning tager sigte på smv-
sammenslutninger, som normalt er bedst i 
stand til at vurdere, hvilke tekniske 
problemer der er fælles for deres 
medlemmer, agere på deres vegne og sikre 
en effektiv videreformidling og opfølgning 
af resultaterne.

Der gennemføres specifikke aktioner til 
støtte for smv'er eller sammenslutninger af 
smv'er, der er nødt til at lade 
forskningsopgaver udføre af "FTU-
aktører", f.eks. universiteter,
forskningscentre og forskningsintensive 
smv'er. Aktionerne skal dække samtlige 
forsknings- og teknologiområder. Der vil 
ved evalueringen af projektforslagene blive 
taget behørigt hensyn til de forventede 
økonomiske virkninger for smv'er. Der ydes 
økonomisk støtte i henhold til to forskellige 
ordninger: forskning for smv'er og forskning 
for smv-sammenslutninger. Førstnævnte 
ordning tager primært sigte på lav- og 
mellemteknologiske smv'er med ringe eller 
ingen forskningskapacitet, men også smv'er 
med teknologisk kapacitet og fra 
traditionelle sektorer, der har behov for at 
lade forskningsopgaver udføre eksternt for at 
supplere deres centrale teknologiske 
forskningskapacitet, kan deltage. Den anden 
ordning tager sigte på smv-
sammenslutninger, som normalt er bedst i 
stand til at vurdere, hvilke tekniske 
problemer der er fælles for deres 
medlemmer, agere på deres vegne og sikre 
en effektiv videreformidling og opfølgning 
af resultaterne.

Or. es

Begrundelse

Målet er at styrke smv'ernes ledende rolle med hensyn til "Kapacitet". I dette øjemed bør 
smv'erne sikres lettere adgang til "FTU-aktører" (inklusive smv'er i denne kategori) for at 
sikre, at de får dækket deres teknologiske behov, selv om de på grund af deres karakteristika 
er centre med begrænset forskningskapacitet, således som det kan være tilfældet for smv'er 
inden for traditionelle sektorer.

Hertil kommer, at forskningsintensive smv'er ikke behøver særlige ordninger for at fremme 
deres deltagelse. Derimod har smv'er med teknologisk kapacitet behov for en særlig støtte for 
at udvikle deres forskningsevne i samarbejde med forskningsorganer, så der kan skabes 
bæredygtige teknologiske fordele. 
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Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 55
Bilag I, "Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder", "Hovedlinjer", afsnit 3

Ud over disse specifikke aktioner skal der 
sættes ind for at støtte og lette smv'ers 
deltagelse i rammeprogrammet generelt. Der 
er taget behørigt hensyn til smv'ers 
forskningsbehov og - potentiale i forbindelse 
med fastlæggelsen af indholdet af temaerne i 
særprogrammet "Samarbejde", som 
implementeres via projekter af forskellig 
størrelse og rækkevidde, afhængigt af 
forskningsområde og emne.

Ud over disse specifikke aktioner skal der 
sættes ind for at støtte og lette smv'ers 
deltagelse i rammeprogrammet generelt. Der 
vil navnlig blive ydet støtte til nationale 
instrumenter, som bistår disse 
virksomheder med at udarbejde forslag til 
RP7. Der er taget behørigt hensyn til smv'ers 
forskningsbehov og - potentiale i forbindelse 
med fastlæggelsen af indholdet af temaerne i 
særprogrammet "Samarbejde", som 
implementeres via projekter af forskellig 
størrelse og rækkevidde, afhængigt af 
forskningsområde og emne.

Or. pl

Begrundelse

Mange smv'er har store vanskeligheder ved at udarbejde ordentlige forslag under 
rammeprogrammet. Både praktisk og økonomisk hjælp vil i betydelig grad kunne øge antallet 
af smv'er, som deltager i RP7. Hjælpen kunne navnlig ydes af forskningsinstitutter og 
forskerteam, idet der skabes merværdi gennem fremme af integrationen mellem 
forskningsområderne og de innovative virksomheder.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 56
Bilag I, "Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder", "Hovedlinjer", afsnit 3

Ud over disse specifikke aktioner skal der 
sættes ind for at støtte og lette smv'ers 
deltagelse i rammeprogrammet generelt. Der 
er taget behørigt hensyn til smv'ers 
forskningsbehov og - potentiale i 
forbindelse med fastlæggelsen af indholdet 
af temaerne i særprogrammet 
"Samarbejde", som implementeres via 
projekter af forskellig størrelse og 
rækkevidde, afhængigt af 
forskningsområde og emne.

Ud over disse specifikke aktioner skal der 
sættes ind for at støtte, lette og sikre smv'ers 
deltagelse i tilpas omfang i 
rammeprogrammet generelt, idet det 
tilstræbes, at mindst 20 % af 
rammeprogrammets budget anvendes til 
dette formål. 

Til opfyldelse af denne målsætning vil der 
blive truffet foranstaltninger med henblik 



PE 374.088v02-00 36/73 AM\619606DA.doc

DA

på at fremme smv'ers deltagelse individuelt 
eller i klynger i projekter vedrørende 
samarbejdsprogrammets prioriterede emner 
og i teknologiske platforme.
Ved finansieringen af projekter med 
deltagelse af smv'er bør der udfoldes 
bestræbelser på at sikre det størst mulige 
bidrag fra alle fællesskabsinstitutionerne, 
herunder EIB og EIF.

Or. es

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 57
Bilag I, "Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder", "Hovedlinjer", afsnit 4

Der vil under implementeringen af FTU-
rammeprogrammet blive sikret den 
nødvendige synergi med aktionerne under 
programmet for konkurrenceevne og 
innovation for at støtte og lette smv'ers 
deltagelse i FTU-rammeprogrammet.

Der vil under implementeringen af FTU-
rammeprogrammet blive sikret den 
nødvendige synergi med aktionerne under 
programmet for konkurrenceevne og 
innovation for at støtte og lette smv'ers 
deltagelse i FTU-rammeprogrammet. Der vil 
også blive tilstræbt koordinering med 
relevante nationale forskningsprogrammer 
som supplement til de forskningsaktiviteter, 
som er skitseret nedenfor. Med dette for øje 
vil der også blive tilstræbt en mulig fælles 
gennemførelse af teknologiske 
udviklingsprogrammer, som tager sigte på 
smv'er under Eureka, med henblik på at 
fremme innovative projekter, der er 
tilpasset markedets krav.

Or. es

Begrundelse

Der gives konkrete eksempler på, hvorledes anvendelsen af komplementaritet og synergi især 
kan gavne smv'er.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 58
Bilag I, "Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder", "Hovedlinjer", afsnit 4
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Der vil under implementeringen af FTU-
rammeprogrammet blive sikret den 
nødvendige synergi med aktionerne under 
programmet for konkurrenceevne og 
innovation for at støtte og lette smv'ers 
deltagelse i FTU-rammeprogrammet.

Der vil under implementeringen af FTU-
rammeprogrammet blive sikret den 
nødvendige synergi med aktionerne under 
programmet for konkurrenceevne og 
innovation for at støtte og lette smv'ers 
deltagelse i FTU-rammeprogrammet med 
følgende mål:
- anspore smv'er til at deltage i og fremme 

deres adgang til rammeprogrammet og
- sikre, at smv'er drager fuld fordel af de 
finansieringsmuligheder, som er til stede 
under rammeprogrammet.
Der vil blive indført enkle, korte projekter 
efter hasteprocedure, der er renset for 
komplekse finansielle principper og unødig 
rapportering. Der vil blive anvendt 
almindelige anvendelses- og 
kontraktprincipper i både 
rammeprogrammet og fællesskabsinitiativ-
programmet, hvor dette er muligt.

Or. en

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 59
Bilag I, "Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder", "Hovedlinjer", afsnit 4 a 

(nyt)

Der vil også blive indført mekanismer for 
samarbejde med nationale og regionale 
støtteprogrammer for smv'er inden for 
F&U, der sigter mod at yde en mere lokal 
tjeneste, som er tilpasset smv'ernes behov, 
og at styrke den kritiske masse og de 
forskellige nationale støtteordningers 
europæiske dimension.

Or. es

Begrundelse

Der bør gøres brug af nationale og regionale programmer og infrastrukturer til støtte for 
smv'ers F&U-aktiviteter med henblik på gennemførelsen af forskningsaktiviteter under 
nærværende program til gavn for smv'er. Programmerne vil ikke kun være mere effektive, 
være mere lokalt orienteret og mere på linje med smv'ernes særlige behov. De vil også 
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bidrage til koordineringen og harmoniseringen af de nationale politikker og støtteordninger.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 60
Bilag I, "Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder", "Aktiviteter", afsnit 1, 

punkt 1

Denne ordning skal hjælpe mindre grupper 
af innovative smv'er til at løse fælles eller 
komplementære teknologiske problemer. 
Projekterne skal være relativt kortvarige og 
fokusere på behovene hos smv'er, der lægger 
forskningsopgaver ud til universiteter og 
forskningscentre; de pågældende smv'er skal 
desuden kunne dokumentere et klart 
potentiale for udnyttelse af 
forskningsresultaterne.

Denne ordning skal bidrage til oprettelsen 
og funktionen af mindre grupper af 
innovative smv'er med henblik på løsning af
fælles eller komplementære teknologiske 
problemer. Projekterne skal være relativt 
kortvarige og fokusere på behovene hos 
smv'er, der lægger forskningsopgaver ud til 
universiteter og forskningscentre; de 
pågældende smv'er skal desuden kunne 
dokumentere et klart potentiale for 
udnyttelse af forskningsresultaterne.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltningerne til støtte for smv'er bør omfatte øgede bestræbelser på at anspore 
smv'erne til at samarbejde, idet de danner grupper med samme forsknings- og 
innovationsinteresser.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 61
Bilag I, "Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder", "Aktiviteter", afsnit 1, 

punkt 2

Under denne ordning kan der ydes støtte til 
smv-sammenslutninger til udvikling af 
tekniske løsninger på problemer, der er 
fælles for et stort antal smv'er i bestemte 
erhvervssektorer eller segmenter af 
værdikæden, via den nødvendige forskning i 
forbindelse med f.eks. udarbejdelse og 
opfyldelse af europæiske normer og 
standarder eller overholdelse af 
forskriftsmæssige krav på områder som 
sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse. 
Projekterne kan løbe over flere år og skal 

Under denne ordning kan der ydes støtte til 
smv-sammenslutninger og 
håndværksvirksomheder til udvikling af 
tekniske løsninger på problemer, der er 
fælles for et stort antal smv'er i bestemte 
erhvervssektorer eller segmenter af 
værdikæden, via den nødvendige forskning i 
forbindelse med f.eks. udarbejdelse og 
opfyldelse af europæiske normer og 
standarder eller overholdelse af 
forskriftsmæssige krav på områder som 
sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse. 
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gennemføres af smv-sammenslutninger, der 
lægger forskningsopgaver ud til universiteter 
og forskningscentre til fordel for deres 
medlemmer. De skal desuden omfatte et vist 
antal individuelle smv'er.

Projekterne kan løbe over flere år og skal 
gennemføres af smv-sammenslutninger, der 
lægger forskningsopgaver ud til universiteter 
og forskningscentre til fordel for deres 
medlemmer. De skal desuden omfatte et vist 
antal individuelle smv'er.

Or. de

Begrundelse

Europæiske håndværksvirksomheder spiller en afgørende rolle med hensyn til jobskabelse og 
bør øge deres konkurrenceevne gennem forskning. Vedligeholdelse og modernisering af et 
bredt spektrum af håndværksteknologier vil skabe et enestående aktiv for Europa i den 
globale konkurrence og spille en hovedrolle i Lissabon-processen. Programmer som CRAFT 
kan yde et vigtigt bidrag i den forbindelse. 

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 62
Bilag I, "Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder", "Aktiviteter", afsnit 1, 

punkt 2

Under denne ordning kan der ydes støtte til 
smv-sammenslutninger til udvikling af
tekniske løsninger på problemer, der er 
fælles for et stort antal smv'er i bestemte 
erhvervssektorer eller segmenter af 
værdikæden, via den nødvendige forskning i 
forbindelse med f.eks. udarbejdelse og 
opfyldelse af europæiske normer og 
standarder eller overholdelse af 
forskriftsmæssige krav på områder som 
sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse. 
Projekterne kan løbe over flere år og skal 
gennemføres af smv-sammenslutninger, der 
lægger forskningsopgaver ud til universiteter 
og forskningscentre til fordel for deres 
medlemmer. De skal desuden omfatte et vist 
antal individuelle smv'er.

Under denne ordning kan der ydes støtte til 
oprettelse og funktion af smv-
sammenslutninger med henblik på at 
udvikle tekniske løsninger på problemer, der 
er fælles for et stort antal smv'er i bestemte 
erhvervssektorer eller segmenter af 
værdikæden, via den nødvendige forskning i 
forbindelse med f.eks. udarbejdelse og 
opfyldelse af europæiske normer og 
standarder eller overholdelse af 
forskriftsmæssige krav på områder som 
sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse, og 
med henblik på at fremme etablering på 
nye vækstmarkeder, f.eks. markedet for 
kommercielle applikationer til autonome 
ubemandede systemer. Projekterne kan løbe 
over flere år og skal gennemføres af smv-
sammenslutninger, der lægger 
forskningsopgaver ud til universiteter og 
forskningscentre til fordel for deres 
medlemmer. De skal desuden omfatte et vist 
antal individuelle smv'er.

Or. en
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Begrundelse

Foranstaltninger til støtte for smv'er bør omfatte bestræbelser på at anspore smv'erne til at 
samarbejde gennem oprettelse af grupper med samme forsknings- og innovationsinteresser.

Det virkelige økonomiske potentiale for ubemandede systemer udgøres af civile, ikke af 
militære applikationer. Selv om mange potentielle muligheder har fået en bred omtale, er den 
nuværende anvendelse af ubemandede systemer på de civile markeder begrænset. Dette 
skyldes til dels mangel på opmærksomhed, indsigt eller tillid til de civile markeder, f.eks. olie-
og gasindustrien eller miljøbeskyttelse. Det skyldes desuden fabrikanters/virksomhedslederes 
manglende indsigt i ubemandede systemer, hvad angår disse civile sektorers teknologiske og 
operationelle behov. 

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 63
Bilag I, "Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder", "Aktiviteter", "Fælles 

træk ved de to ordninger", led 3 a (nyt)

- Der vil også blive ydet støtte til nationale 
og regionale programmer, der finansierer
smv'ers deltagelse i denne aktivitet.

Or. es

Begrundelse

Decentraliseringen af aktioner til fordel for smv'er via nationale og regionale programmer vil 
gøre aktionerne mere effektive, bringe dem tættere på modtagerne og tilpasse dem bedre til 
disse virksomheders særlige behov.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 64
Bilag I, "Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder", "Aktiviteter", "Fælles 

træk ved de to ordninger", led 3 b (nyt)

- Med henblik på at stimulere F&U i 
forskningsdrivende smv'er med et højt 
vækstpotentiale på et bæredygtigt grundlag 
kan Kommissionen også fremsætte et 
forslag til et artikel 169-initiativ i 
samarbejde med Eureka1.

___________
1 F.eks. "Eurostars-initiativet".
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Or. en

Begrundelse

I forslaget til RP7 SP "Kapacitet - Forskning for smv'er" henvises ikke til samarbejdet mellem 
Kommissionen, medlemsstaterne og Eureka med det formål at forbedre højvækst-smv'ers 
adgang til forskning. De nuværende nævnte smv-specifikke instrumenter opfylder ikke behovet 
hos disse forskningsdrivende smv'er.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 65
Bilag I, "Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder", "Aktiviteter", "Fælles 

træk ved de to ordninger", led 3 c (nyt)

- Forskning for små grupper af smv'er. 
Med henblik på at støtte små grupper af 
innovative smv'er med løsningen af fælles 
eller komplementære teknologiske 
problemer gennem rammeprogrammet 
og/eller mellemstatslige 
finansieringsordninger, f.eks. 
Kommissionens, EIB's og EBRD's 
Jeremie- og Jasper-initiativer.

Or. en

Begrundelse

Jeremie og Jasper er initiativer iværksat af Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank 
og Den Europæiske Bank for Økonomisk Genopbygning og Udvikling, som specielt fokuserer 
på støtte til smv'er i alle medlemsstater. Medlemsstaterne kan vælge at indtræde i 
programmet. Formålet med finansieringen bør være adgang til økonomiske midler, idet dette 
er en nødvendighed for udvikling af forskning i smv'er. I betragtning af Kommissionens 
strategiske retningslinjer inden for regional innovationspolitik er det vigtigt, at der er 
komplementaritet mellem Jeremie- og Jasper-initiativet.

Hvad Eureka angår, er dette et internationalt samarbejde mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen, under hvilket der ydes støtte til højteknologiske smv'er.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 66
Bilag I, "Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder", "Aktiviteter", "Fælles 

træk ved de to ordninger", afsnit 1 a (nyt)
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Viden og knowhow, der kan omsættes 
direkte til innovative kommercielle 
produkter, kan tilbydes smv'er afgiftsfrit 
gennem et nationalt eller regionalt system 
af "knowledge vouchers" for smv'er og 
dermed styrke smv'ernes innovative evne. 
Med henblik på at støtte formidlingen af 
viden kan et system bestående af 
"knowledge vouchers" for smv'er, som 
finansieres på medlemsstatsplan, vise sig at 
udgøre et nyttigt instrument. "Knowledge 
vouchers" kan nyde godt af EU-
finansiering, navnlig under 
rammeprogrammet for forskning og 
teknologisk udvikling og strukturfondene 
("regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse").

Or. en

Begrundelse

Med systemet af "knowledge vouchers" for smv'er indføres en ny mekanisme for støtte til 
smv'er, idet man udnytter allerede eksisterende viden og inkorporerer denne i innovative 
applikationer, hvorved man som sådan reducerer "videnkløften" for EU's erhvervsliv. Det kan 
vise sig at være en særdeles nyttig mekanisme, der finansieres via finansielle tilskud, f.eks. 
under RP7 eller strukturfondene, hvorved fællesskabsinitiativprogrammets mål suppleres.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 67
Bilag I, "Videnbaserede regioner", "Hovedlinjer", afsnit 3

Temaet "Videnbaserede regioner" har til 
formål at støtte formuleringen og 
implementeringen af optimale politikker og 
strategier for udvikling af F&U-
kompetenceklynger. Aktionen skal navnlig 
gøre regionale forskningsdagsordener mere 
relevante og effektive via erfarings- og 
videnudveksling, fremme og intensivere 
samarbejdet mellem kompetenceklynger, 
understøtte bæredygtig videreudvikling af 
eksisterende kompetenceklynger og bidrage 
til etablering af nye sådanne klynger. Der 
skal især ydes støtte til behovsbaserede og 
problemorienterede projekter med sigte på 

Temaet "Videnbaserede regioner" har til 
formål at støtte formuleringen og 
implementeringen af optimale politikker og 
strategier for udvikling af F&U-
kompetenceklynger. Aktionen skal navnlig 
gøre regionale forskningsdagsordener mere 
relevante og effektive via erfarings- og 
videnudveksling, fremme og intensivere 
samarbejdet mellem kompetenceklynger, 
understøtte bæredygtig videreudvikling af 
eksisterende kompetenceklynger og bidrage 
til etablering af nye sådanne klynger. Der 
skal især ydes støtte til behovsbaserede og 
problemorienterede projekter med sigte på 
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specifikke teknologiske områder eller 
sektorer.

specifikke teknologiske områder eller 
sektorer, især hvor disse allerede frembyder 
integrering mellem regionale myndigheder, 
udviklingsorganer, universiteter, 
forskningscentre og erhvervsliv.

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af reelle produktive partnerskaber mellem regionale kontorer, myndigheder, 
universiteter og erhvervsliv er ekstremt vanskelig og tidskrævende. Der er en række 
eksempler, hvor dette er realiseret gennem flere års hårdt arbejde. En del af finansieringen 
på dette område kunne øremærkes til de applikationer, hvor sådanne produktive 
partnerskaber allerede kan demonstreres, med henblik på at sikre, at midlerne først og 
fremmest kanaliseres til opfyldelsen af økonomiske mål.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 68
Bilag I, "Videnbaserede regioner", "Hovedlinjer", afsnit 4

Dette tema dækker alle regioner, inklusive
konvergensregionerne.

Dette tema dækker alle regioner under 
behørig hensyntagen til forskeres og 
relevante berørte parters interesser i
konvergensregionerne.

Or. en

Begrundelse

Konvergensregionerne råder ofte over betydelige menneskelige ressourcer på 
forskningsområdet og over en række lokale aktører, som er potentielt interesseret i 
investeringer i F&U, men har stort behov for at udvikle sammenhængende regionale 
forskningsstrategier, der bygger på mere udviklede regioners erfaringer med henblik på 
bevidstgørelse og bedre koordinering af lokale aktører.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 69
Bilag I, "Videnbaserede regioner", "Hovedlinjer", afsnit 4 a (nyt)

Opmærksomheden bør rettes mod det 
særlige samarbejde mellem naboregioner, 
som er adskilt ved en grænse mellem 
medlemsstater. Som det er tilfældet med 
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Interreg III-programmerne i EU og på 
basis af den territoriale målsætning under 
strukturfondene, skal programmet 
"Videnbaserede regioner" også 
inkorporere løsninger vedrørende 
grænseoverskridende hindringer og 
mekanismer til fremme af 
grænseoverskridende regionalt samarbejde 
på forskningsområdet, hvad enten de er 
omfattet af et konvergensmål eller et mål 
for regional konkurrenceevne.

Or. en

Begrundelse

Inden for rammerne af regionalpolitikken har den grænseoverskridende regionalpolitik 
tydelige karakteristika og en særlig betydning for EU-integrationen, idet den forsøger at 
overvinde grænserne mellem medlemsstaterne. Alt for ofte er det innovative samarbejde på 
tværs af grænserne mellem medlemsstaterne ikke vellykket på grund af administrative og 
fysiske hindringer. 

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 70
Bilag I, "Videnbaserede regioner", "Aktiviteter", afsnit 1, punkt 1

Analyse, udarbejdelse og implementering af 
regionale kompetenceklyngers 
forskningsdagsordener og indbyrdes 
samarbejde. Det omfatter både en analyse og 
en implementeringsplan med fokus på F&U-
kapacitet og prioriterede emner. Projekterne 
skal gøre brug af prognoser, benchmarking 
eller andre metoder til at dokumentere de 
forventede resultater i form af tættere 
forbindelser mellem de deltagende 
kompetenceklynger, optimal deltagelse i 
europæiske forskningsprojekter og øget 
indvirkning på den regionale udvikling.

Analyse, udarbejdelse og implementering af 
regionale kompetenceklyngers 
forskningsdagsordener og indbyrdes 
samarbejde. Det omfatter både en analyse og 
en implementeringsplan med fokus på F&U-
kapacitet og prioriterede emner. Projekterne 
skal gøre brug af prognoser, benchmarking 
eller andre metoder til at dokumentere de 
forventede resultater i form af tættere 
forbindelser mellem de deltagende 
kompetenceklynger, optimal deltagelse i 
europæiske forskningsprojekter og øget 
indvirkning på den regionale udvikling. Der 
vil også kunne udarbejdes projekter for 
tværregionale pilotforanstaltninger. Disse 
skal især udformes med henblik på at 
fremme og forbedre komplementariteten 
mellem regionalfondene og andre 
fællesskabsfonde.
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Or. es

Begrundelse

Målet er ikke kun at drage nytte af de erfaringer, der er indhøstet gennem tværregionale 
foranstaltninger, men også at undersøge muligheden for komplementaritet mellem regionale 
økonomiske midler og anden national støtte.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 71
Bilag I, "Videnbaserede regioner", "Aktiviteter", afsnit 1, punkt 2

"Mentor-ordninger" baseret på etablering af 
F&U-kompetenceklynger, hvor regioner 
med en mindre udviklet forskningsprofil 
vejledes af regioner med et højt 
forskningsniveau. Tværnationale regionale 
konsortier skal mobilisere og samle 
forskningsaktører fra universitetsverdenen, 
erhvervslivet og det offentlige, som kan 
tilbyde de teknologisk mindre udviklede 
regioner relevante løsninger og vejledning.

"Mentor-ordninger" baseret på etablering af 
F&U-kompetenceklynger, hvor regioner 
med en mindre udviklet forskningsprofil 
vejledes af regioner med et højt 
forskningsniveau, eller bedre integrering af 
eksisterende klynger i den globale 
markedsplads. Tværnationale regionale 
konsortier skal mobilisere og samle 
forskningsaktører fra universitetsverdenen, 
erhvervslivet og det offentlige, som kan 
tilbyde de teknologisk mindre udviklede 
regioner relevante løsninger og vejledning.

Or. en

Begrundelse

Eksisterende klynger bør udbygges gennem oprettelse af partnerskaber med organisationer, 
som gennemfører tilsvarende forskning på regionalt, nationalt og internationalt plan. 

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 72
Bilag I, "Videnbaserede regioner", "Aktiviteter", afsnit 1, punkt 3

Initiativer med henblik på integrering af 
forskningsaktører og -institutioner i 
regionale økonomier via deres samarbejde 
inden for kompetenceklyngerne. Det skal 
omfatte tværnationale aktiviteter for at skabe 
tættere kontakt mellem forskningsaktørerne 
og lokale erhvervskredse samt relevante 
aktiviteter mellem kompetenceklyngerne.

Initiativer med henblik på integrering af 
forskningsaktører og -institutioner i 
regionale økonomier via deres samarbejde 
inden for kompetenceklyngerne. Det skal 
omfatte tværnationale aktiviteter for at skabe 
tættere kontakt mellem forskningsaktørerne 
og lokale erhvervskredse samt relevante 
aktiviteter mellem kompetenceklyngerne. 
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Disse aktiviteter kunne bidrage til at 
kortlægge FTU-komplementariteter med 
henblik på at demonstrere fordelene ved 
integration.

Or. es

Begrundelse

Målet er at kortlægge synergier for at fremhæve fordelene ved komplementaritet.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 73
Bilag I, "Videnbaserede regioner", "Aktiviteter", afsnit 1, punkt 3

Initiativer med henblik på integrering af 
forskningsaktører og -institutioner i 
regionale økonomier via deres samarbejde 
inden for kompetenceklyngerne. Det skal 
omfatte tværnationale aktiviteter for at skabe 
tættere kontakt mellem forskningsaktørerne 
og lokale erhvervskredse samt relevante 
aktiviteter mellem kompetenceklyngerne.

Initiativer med henblik på integrering af 
forskningsaktører og -institutioner i 
regionale økonomier via deres samarbejde 
inden for kompetenceklyngerne. Det skal 
omfatte tværnationale aktiviteter for at skabe 
tættere kontakt mellem forskningsaktørerne 
og lokale erhvervskredse samt relevante 
aktiviteter mellem kompetenceklyngerne, 
f.eks. udvikling af teknologier, som 
muliggør telemåling i mindre målestok til 
tværfaglige applikationer.

Or. en

Begrundelse

Et forskningsområde, som er nødvendigt for civile ubemandede systemer, består i udviklingen 
af de nødvendige følere for de relevante applikationer af en størrelse og i en målestok (og til 
en pris), der betyder, at de kan monteres i et ubemandet fartøj, der egner sig for en specifik 
opgave. 

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 74
Bilag I, "Videnbaserede regioner", "Aktiviteter", afsnit 2

Der ydes desuden støtte til aktiviteter, der 
skal fremme systematisk 
informationsudveksling og samspil med 
lignende projekter og eventuelt aktioner 

Der ydes desuden støtte til aktiviteter, der 
skal fremme systematisk 
informationsudveksling og samspil med 
lignende projekter og eventuelt aktioner 
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under andre relevante EUprogrammer (f.eks. 
analyser og sammenfattende workshopper, 
rundbordskonferencer, publikationer).

under andre relevante EUprogrammer (f.eks. 
analyser og sammenfattende workshopper, 
rundbordskonferencer, publikationer), og 
inddragelse af tredjelande, hvor dette er 
væsentligt for opfyldelsen af projektets mål.

Or. en

Begrundelse

Tredjelande kan yde et vigtigt bidrag til mentoringprocessen og udvekslingen af bedste 
praksis.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 75
Bilag I, "Forskningspotentiale", "Mål"

At medvirke til at realisere den udvidede 
unions fulde forskningspotentiale ved at 
frigøre og udvikle forskningspotentialet i 
EU's konvergensregioner og fjernområder og 
bidrage til at styrke forskernes kompetencer 
i disse regioner, således at de med succes 
kan deltage i forskningsaktiviteter på EU-
niveau.

At medvirke til at realisere den udvidede 
unions fulde forskningspotentiale for 
eksisterende eller ny ekspertise ved at 
frigøre og udvikle forskningspotentialet i 
EU's konvergensregioner og fjernområder og 
bidrage til at styrke forskernes kompetencer 
i disse regioner, således at de med succes 
kan deltage i forskningsaktiviteter på EU-
niveau.

Or. es

Begrundelse

Målet er ikke kun at fremme det eksisterende potentiale, men også at støtte de dygtige 
forskere, som er ved at slå igennem.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 76
Bilag I, "Forskningspotentiale", "Hovedlinjer", afsnit 2

Ved at fokusere på et tættere og mere 
omfattende samarbejde mellem sådanne 
forskergrupper og forskningscentre i andre 
EU-lande hjælper man regionerne med at 
mobilisere deres potentiale og bidrager 
dermed markant til at sikre dem bæredygtig 

Ved at fokusere på et tættere og mere 
omfattende samarbejde mellem sådanne 
forskergrupper og forskningscentre i andre 
EU-lande hjælper man regionerne med at 
mobilisere deres potentiale og bidrager 
dermed markant til at sikre dem bæredygtig 
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udvikling på lang sigt. Gennem 
optimeringen af forskergruppernes 
internationale kontakter og anerkendelse og 
de deltagende forskeres lederpotentiale og 
kvalitet bliver de mere synlige og får lettere 
ved at deltage i det europæiske 
forskningsområde.

udvikling på lang sigt. Sådanne 
forskningscentre kan omfatte akademiske 
og industridrevne forskningscentre og 
-klynger, f.eks. ekspertcentre inden for 
specifikke discipliner såsom ubemandede 
systemer. Gennem optimeringen af 
forskergruppernes internationale kontakter 
og anerkendelse og de deltagende forskeres 
lederpotentiale og kvalitet bliver de mere 
synlige og får lettere ved at deltage i det 
europæiske forskningsområde.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at disse aktiviteter er så rummelige, at et bredt spektrum af forskningscentre 
kan anvendes, og at aktiviteterne ikke er begrænset til universitetsbaserede forskningscentre. 
Universitære/industrielle samarbejdscentre og forskningsklynger bør også kunne komme i 
betragtning.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 77
Bilag I, "Forskningspotentiale", "Aktiviteter", afsnit 1, punkt 2

De udvalgte centre skal rekruttere erfarne 
gæsteforelæsere, der kan medvirke til at 
overføre viden og/eller efteruddanne 
forskere på stedet, bl.a. for at tilskynde 
videnskabsfolk, der har forladt hjemlandet, 
til at vende tilbage.

De udvalgte centre for aktuel eller ny 
ekspertise skal rekruttere erfarne 
gæsteforelæsere, der kan medvirke til at 
overføre viden og/eller efteruddanne 
forskere på stedet, bl.a. for at tilskynde 
videnskabsfolk, der har forladt hjemlandet, 
til at vende tilbage.

Or. es

Begrundelse

Det potentiale, som styrkes, bør ikke være begrænset til allerede eksisterende kræfter. Dygtige 
forskere har også brug for støtte, når deres talent begynder at slå igennem.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 78
Bilag I, "Forskningspotentiale", "Aktiviteter", afsnit 1, punkt 3
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Der skal anskaffes og udvikles 
forskningsudstyr til de udvalgte centre.

Der skal anskaffes og udvikles 
forskningsudstyr og skabes et fysisk miljø til 
de udvalgte eksisterende eller nye 
ekspertisecentre for at støtte 
forskningsprogrammer, som gennemføres i 
de strategiske partnerskaber.

Or. es

Begrundelse

Der er ofte en tendens til at overse eller undervurdere de materielle behov, som er forbundet 
med enhver forskningsindsats. Disse behov bør imidlertid tilgodeses, hvis målet med aktionen 
skal opfyldes.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 79
Bilag I, "Forskningspotentiale", "Aktiviteter", afsnit 1, punkt 3

Der skal anskaffes og udvikles 
forskningsudstyr til de udvalgte centre.

Der skal anskaffes og udvikles 
forskningsudstyr til de udvalgte centre.

1. Direkte indkøb eller modernisering af 
forskerteam (op til 1 mio. euro). 
Individuelle forskerhold fra 
konvergensregioner og europæiske 
ekspertisecentre (som er udvalgt under 
RP5) vil kunne ansøge om finansiering til 
indkøb eller modernisering af 
forskningsudstyr. Tildelingen af 
økonomiske midler vil afhænge af en 
evaluering af ansøgerteamet, planerne for 
anvendelse af udstyret og af, hvorvidt der 
skabes europæisk merværdi. Forslag, der 
er knyttet til strukturfondene, vil blive 
prioriteret højest. Finansieringen vil ske i 
form af et tilskud.
2. Indkøb eller modernisering af 
forskningsudstyr i forbindelse med 
projekter under RP7 (op til 1 mio. euro). 
Team fra konvergensregionerne vil 
sammen med ansøgninger om finansiering 
af et forskningsprojekt under RP7, der 
indgives i fællesskab af et konsortium, 
kunne ansøge individuelt om finansiering 
af indkøb eller modernisering af 
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forskningsudstyr. Ansøgningen skal 
godkendes af konsortiets koordinator. 
Tildelingen af særskilt finansiering af 
udstyr vil afhænge af anvendelsen af 
finansieringen under hele projektforløbet. 
Finansieringen vil ske i form af et tilskud.
3. Accept i konvergensregionerne af 
princippet om, at den fulde afskrivning af 
forskningsudstyret er mulig under 
tilskuddets varighed, dvs. inden for tre år i 
stedet for fem, som det tidligere var 
tilfældet.

Or. pl

Ændringsforslag af Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 80
Bilag I, "Forskningspotentiale", "Aktiviteter", afsnit 1, punkt 4

Der skal afholdes workshopper og 
konferencer med sigte på at fremme 
overførsel af viden på nationalt og 
internationalt plan med inddragelse af både 
de udvalgte centres eget forskningspersonale 
og gæsteforskere fra andre lande for at 
udvikle centrenes internationale 
uddannelseskapacitet og renommé. Desuden 
skal forskningspersonale fra de centre, der 
udvælges under ordningen, deltage i 
internationale konferencer eller 
korterevarende kurser og seminarer for at 
fremme udveksling af viden og opbygningen 
af netværk og blive mere fortrolige med 
internationale forskningsmiljøer.

Der skal afholdes workshopper og 
konferencer med sigte på at fremme 
overførsel af viden på nationalt, regionalt og 
internationalt plan med inddragelse af både 
de udvalgte centres eget forskningspersonale 
og gæsteforskere fra andre lande for at 
udvikle centrenes internationale 
uddannelseskapacitet og renommé. Desuden 
skal forskningspersonale fra de centre, der 
udvælges under ordningen, deltage i 
internationale konferencer eller 
korterevarende kurser og seminarer for at 
fremme udveksling af viden og opbygningen 
af netværk og blive mere fortrolige med 
internationale forskningsmiljøer.

Or. en

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 81
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", afsnit 2

Samfundsudviklingen i Europa afhænger i 
vidt omfang af evnen til at generere, udnytte 

Samfundsudviklingen i Europa afhænger i 
vidt omfang af evnen til at generere, udnytte 
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og udbrede viden og dermed evnen til 
innovation. Videnskabelig forskning spiller 
en væsentlig rolle i den sammenhæng og bør 
fortsat være en af drivkræfterne i 
bestræbelserne på at skabe vækst, velfærd og 
bæredygtig udvikling.

og udbrede viden og dermed evnen til 
innovation. Ny viden udvikles i samfundet 
som helhed, men "videntrekanten" 
forskning - uddannelse - innovation spiller 
en hovedrolle med hensyn til dens 
frembringelse. Videnskabelig forskning 
spiller en væsentlig rolle i den sammenhæng 
og bør fortsat være en af drivkræfterne i 
bestræbelserne på at skabe vækst, velfærd og 
bæredygtig udvikling.

Or. pl

Begrundelse

Det skal understreges, at viden udvikles i hele samfundet, og selv om forskning og 
forskningsorganer udgør det vigtigste element i denne proces, spiller forbindelser og links 
mellem forskning, uddannelse og innovation også en vigtig rolle.

Ændringsforslag af Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 82
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", afsnit 3

Det er en afgørende forudsætning for at nå 
dette mål, at der er skabt et socialt og 
kulturelt miljø, som kan fremme en effektiv 
forskning, hvis resultater kan udnyttes i 
praksis. Det er ensbetydende med, at 
legitime samfundsmæssige hensyn og behov 
skal indgå i de politiske overvejelser med en 
deraf følgende demokratisk debat med en 
mere engageret og velinformeret 
offentlighed og bedre forudsætninger for 
kollektive valg i relation til 
forskningsmæssige spørgsmål. Det skulle 
desuden skabe et gunstigt klima for 
videnskabsbetonede fag, øge 
forskningsinvesteringerne og sikre den 
efterfølgende videreformidling af viden, 
hvilket er et af grundelementerne i Lissabon-
strategien.

Det er en afgørende forudsætning for at nå 
dette mål, at der er skabt et socialt og 
kulturelt miljø, som kan fremme en effektiv 
forskning, hvis resultater kan udnyttes i 
praksis. Det er ensbetydende med, at 
legitime samfundsmæssige hensyn og behov 
skal indgå i de politiske overvejelser med en 
deraf følgende demokratisk debat med en 
mere engageret og velinformeret 
offentlighed og bedre forudsætninger for 
kollektive valg i relation til 
forskningsmæssige spørgsmål. 
Civilsamfundsorganisationer skal have 
mulighed for at udlicitere 
forskningsopgaver. Det skulle desuden 
skabe et gunstigt klima for 
videnskabsbetonede fag, øge 
forskningsinvesteringerne og sikre den 
efterfølgende videreformidling af viden, 
hvilket er et af grundelementerne i Lissabon-
strategien.

Or. en
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Begrundelse

Civilsamfundsorganisationer som defineret af Europa-Kommissionen (se Europa-
Kommissionens database CONNEX) bør have mulighed for at udlicitere forskningsprojekter 
til dækning af deres videnskabelige behov.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 83
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", afsnit 3

Det er en afgørende forudsætning for at nå 
dette mål, at der er skabt et socialt og 
kulturelt miljø, som kan fremme en effektiv 
forskning, hvis resultater kan udnyttes i 
praksis. Det er ensbetydende med, at 
legitime samfundsmæssige hensyn og behov 
skal indgå i de politiske overvejelser med en 
deraf følgende demokratisk debat med en 
mere engageret og velinformeret 
offentlighed og bedre forudsætninger for 
kollektive valg i relation til 
forskningsmæssige spørgsmål. Det skulle 
desuden skabe et gunstigt klima for 
videnskabsbetonede fag, øge 
forskningsinvesteringerne og sikre den 
efterfølgende videreformidling af viden, 
hvilket er et af grundelementerne i Lissabon-
strategien.

Det er en afgørende forudsætning for at nå 
dette mål, at der er skabt et socialt og 
kulturelt miljø, som kan fremme en effektiv 
forskning, hvis resultater kan udnyttes i 
praksis. Det er ensbetydende med, at 
legitime samfundsmæssige hensyn og behov 
skal indgå i de politiske overvejelser med en 
deraf følgende demokratisk debat med en 
mere engageret og velinformeret 
offentlighed og bedre forudsætninger for 
kollektive valg i relation til 
forskningsmæssige spørgsmål. Det skulle 
desuden skabe et gunstigt klima for 
videnskabsbetonede fag, øge 
forskningsinvesteringerne og sikre den 
efterfølgende videreformidling af viden, 
hvilket er et af grundelementerne i Lissabon-
strategien. Denne aktivitet vil også søge at 
sikre fuld integrering af kvinder i 
forskerverdenen.

Or. es

Begrundelse

Eftersom kvinder stadig er underrepræsenteret, bør det bl.a. tilsigtes, at rammeprogrammet 
og de tilhørende programmer bliver mere synlige i videnskabelige og teknologiske kredse, da 
dette er en nødvendighed for EU.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 84
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", afsnit 5

Først og fremmest må man afværge risikoen Først og fremmest må man afværge risikoen 
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for en videnmæssig opdeling af samfundet, 
der skiller dem, der ikke har adgang til 
relevant viden, fra de få, der har, og dem, der 
ikke evner at påvirke den politiske 
beslutningsproces, fra dem, der kan. Det 
giver befolkningen en ambivalent holdning
til fordelene ved videnskab og teknologi og 
effektiv kontrol fra det offentliges side. På 
den ene side går man ihærdigt ind for mere 
forskning for at få løst nogle af de store 
problemer i samtiden (sygdomme, 
forurening, epidemier, arbejdsløshed m.m.) 
og forgribe deres negative konsekvenser i 
fremtiden, og på den anden side kommer 
man ikke uden om, at der hersker mistillid til 
visse anvendelser af forskningen og en 
eventuel sammenblanding af interesser i 
beslutningsprocesserne.

for en videnmæssig opdeling af samfundet, 
der skiller dem, der ikke har adgang til 
relevant viden, fra de få, der har, og dem, der 
ikke evner at påvirke den politiske 
beslutningsproces, fra dem, der kan. Det 
giver befolkningen en ambivalent holdning 
til fordelene ved videnskab og teknologi og 
effektiv kontrol fra det offentliges side. På 
den ene side går man ihærdigt ind for mere 
forskning for at få løst nogle af de store 
problemer i samtiden (sygdomme, 
forurening, epidemier, arbejdsløshed m.m.) 
og forgribe deres negative konsekvenser i 
fremtiden, og på den anden side kommer 
man ikke uden om, at der hersker mistillid til 
visse anvendelser af forskningen og en 
eventuel sammenblanding af interesser i 
beslutningsprocesserne. En betingelse for et 
vellykket forskningsarbejde er, at borgerne 
føler, at der tages hensyn til deres 
betænkeligheder, og at deres etiske grænser 
respekteres.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag giver indtryk af, at hovedproblemet er at overbevise offentligheden. 
På den anden side er det meget vigtigt, at videnskabsfolk lytter til samfundets 
betænkeligheder og respekterer grænser.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 85
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", afsnit 6, punkt 3

opfattelsen af, at forskere og videnskabsfolk 
befinder sig fjernt fra det daglige 
økonomiske og samfundsmæssige liv

opfattelsen af, at forskere og videnskabsfolk 
befinder sig fjernt fra det daglige 
økonomiske og samfundsmæssige liv, og 
opfattelsen af, at videnskabsfolk i stigende 
omfang er alt for afhængige af forskellige 
interessegrupper

Or. en
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Begrundelse

Et af problemerne i forbindelse med den brede offentligheds holdning til videnskaben er den 
voksende skepsis over for videnskabsfolks upartiskhed og objektivitet i en lang række 
offentliggjorte dokumenter (f.eks. medicinsk forskning og bioteknologier), hvor der står meget 
på spil. EU kan tage affære og indføre mere gennemsigtighed i finansieringskilderne og i det 
pres, der er bestemmende for den videnskabelige forsknings udvikling, og dermed skabe et 
klima, der er mere fremmende for forskningen.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 86
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", afsnit 6, punkt 6, 4 a og 4 

b (nye)

usikkerhed i den videnskabelige verden i 
forhold til at kombinere rollen som 
videnskabelig ekspert med rollen som 
borger på lige fod med andre borgere 
tvivl om forskernes uafhængighed i 

forhold til økonomiske og andre 
særinteresser

Or. da

Begrundelse

Mangel på åben diskussion om økonomiske og andre (legale) interesser hos enkeltforskere og 
hos forskningsinstitutionerne kan være en væsentlig barriere for tillid til forskningen og dens 
resultater i befolkningen. Disse spørgsmål er aktualiseret af samfundsudviklingen, hvor der i 
højere grad lægges vægt på nyttiggørelsen af forskningen, og hvor den eksterne finansiering 
af forskningen er vokset og dermed sætter sit fodaftryk på ikke alene, hvad der forskes i, men 
også hvordan.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 87
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", afsnit 6, punkt 6, 4 c (nyt)

den esoteriske karakter af den 
videnskabelige information, som er til 
rådighed for offentligheden

Or. es
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Begrundelse

Et af de forhold, som kan være medvirkende til at udvide kløften mellem videnskab og 
samfund, er karakteren af den videnskabelige information, der, selv om den er offentlig 
tilgængelig, er affattet i et så kompliceret et sprog, at den kun er tilgængelig for indviede. Den 
information, som formidles, bør være af en sådan beskaffenhed, at samfundet kan forstå den 
og drage fordel af den.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 88
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", afsnit 7, led 4

– bygge bro mellem dem, der har en 
videnskabelig uddannelse, og resten af 
befolkningen og fremme en positiv holdning 
til en videnskabs- og forskningskultur tæt på 
alle borgere (med inddragelse af lokale og 
regionale forvaltninger, institutter, 
forskningscentre m.m.)

– bygge bro mellem dem, der har en 
videnskabelig uddannelse, og resten af 
befolkningen og fremme en positiv holdning 
til en videnskabs- og forskningskultur tæt på 
alle borgere (med inddragelse af lokale og 
regionale forvaltninger, institutter, 
forskningscentre, museer, 
civilsamfundsorganisationer m.m.)

Or. es

Begrundelse

Museer og eventuelle civilsamfundsorganisationer bør nævnes sammen med forskningscentre 
med henblik på opfyldelsen af ovenstående mål.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 89
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", afsnit 7, led 4 a (nyt)

- tilskynde til debat og refleksion i 
forskerverdenen om de samfundsmæssige 
aspekter af forskningen

Or. da

Begrundelse

En væsentlig barriere for gensidig forståelse mellem forskerverdenen og det øvrige samfund 
er manglende diskussioner internt i forskerverdenen om samfundsmæssige aspekter af 
forskningen. Det kan f.eks. være etiske aspekter ved ny teknologi og konsekvenser af ny 
teknologi.
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 90
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", afsnit 7, led 4 a (nyt)

- udforske midler, som sikrer en bedre 
styring af det europæiske forsknings- og 
innovationssystem

Or. es

Begrundelse

Styring er også vigtig i forbindelse med F&U.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 91
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", afsnit 7, led 6

– skabe et billede af videnskabsfolk og 
forskere, som er mere meningsfuldt for alle, 
navnlig de unge

– skabe et billede af videnskabsfolk og 
forskere, som er troværdigt og meningsfuldt 
for alle, navnlig de unge

Or. en

Begrundelse

Den offentlige opinion sætter i stigende grad spørgsmålstegn ved de videnskabelige 
forskningsresultaters troværdighed og især frontlinjeforskningens resultater, idet mange 
videnskabsfolk efter dens opfattelse i al for høj grad er til fals for penge eller karrierejagt. EU 
kan tage affære og bekæmpe sortsyn og genskabe offentlighedens tillid til europæisk 
videnskab.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 92
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", afsnit 7, led 7

– hjælpe kvinder til fortsat at gøre sig mere 
gældende inden for forskning og videnskab 
og udnytte deres evner på dette felt til gavn 
for hele samfundet

– styrke kvinders position inden for 
forskning og videnskab og udnytte deres 
evner på dette felt til gavn for hele 
samfundet
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Or. es

Begrundelse

I denne sammenhæng er det bedre at tale om at "styrke" i modsætning til at "hjælpe".

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 93
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", afsnit 7, led 8 a (nyt)

- samarbejde med almennyttige initiativer 
til udvikling af medicin

Or. en

Begrundelse

Almennyttig forskning bør have forrang, når der er tale om offentlig finansiering. 

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 94
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", "Første aktivitet: Mere 

dynamisk styring af forholdet mellem videnskab og samfund", punkt 1, led 1

– bedre udnyttelse af og kontrol med 
virkningerne af videnskabelig rådgivning 
og ekspertise til brug for de politiske 
beslutningstagere i Europa samt udvikling 
af relevante praktiske værktøjer og 
systemer (f.eks. elektroniske netværk)

- bistå med efter- og videreuddannelse og 
genopfriskningskurser for fagfolk og 
embedsfolk, der forvalter hjælpe- og 
forskningsprogrammer i medlemsstaterne 
og -regionerne, idet man tilstræber at sikre 
ensartede metoder og indsigt i bedste 
praksis

Or. es

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 95
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", "Første aktivitet: Mere 

dynamisk styring af forholdet mellem videnskab og samfund", punkt 1, led 2

– fremme af gensidig tillid og selvregulering 
i forskerverdenen

– fremme af demokratisk kontrol, gensidig 
tillid og selvregulering i forskerverdenen
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Or. en

Begrundelse

Et af problemerne i forbindelse med den brede offentligheds holdning til videnskaben er den 
voksende skepsis over for videnskabsfolks upartiskhed og objektivitet i en lang række 
offentliggjorte dokumenter (f.eks. medicinsk forskning og bioteknologier), hvor der står meget 
på spil. EU kan tage affære og indføre mere gennemsigtighed i finansieringskilderne og i det 
pres, der er bestemmende for den videnskabelige forsknings udvikling, og dermed skabe et 
klima, der er mere fremmende for forskningen.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 96
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", "Første aktivitet: Mere 

dynamisk styring af forholdet mellem videnskab og samfund", punkt 1, led 2

– fremme af gensidig tillid og selvregulering 
i forskerverdenen

– fremme af gensidig tillid og selvregulering 
i forskerverdenen, idet de grundlæggende 
kriterier for videnskabelige 
kontrolforanstaltninger omdefineres og 
formidles

Or. es

Ændringsforslag af Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 97
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", "Første aktivitet: Mere 

dynamisk styring af forholdet mellem videnskab og samfund", punkt 1, led 3

– tilskyndelse til debat om 
informationsspredning, bl.a. spørgsmålene 
om adgang til videnskabelige resultater og 
videnskabelige publikationers fremtid.

– tilskyndelse til debat om 
informationsspredning, bl.a. spørgsmålene 
om adgang til videnskabelige resultater og 
videnskabelige publikationers fremtid, og 
etablering af en europæisk videnbank.

Or. en

Begrundelse

Europæisk forskning ville være mere effektiv, hvis tidligere forskningsresultater blev gjort 
mere bredt tilgængelige. En europæisk videnbank ville udgøre et offentligt bibliotek over 
forskningsresultater efter en karensperiode fra det officielle projekts slutdato, medmindre der 
er vægtige argumenter for ikke at offentliggøre resultaterne.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 98
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", "Første aktivitet: Mere 

dynamisk styring af forholdet mellem videnskab og samfund", punkt 2, indledning

Samfundets ønsker og problemer samt 
grundlæggende etiske principper må 
integreres bedre i hele forskningsprocessen, 
så der skabes et mere sikkert og konstruktivt 
klima for forskerne og samfundet som 
helhed. To aspekter er relevante:

Samfundets ønsker og problemer samt 
grundlæggende etiske principper må 
integreres bedre i hele forskningsprocessen, 
så der skabes et mere sikkert og konstruktivt 
klima for forskerne og samfundet som 
helhed, og så der udstikkes pejlemærker for 
en etisk acceptabel forskningsindsats, hvor 
der tages hensyn til de grundlæggende 
rettigheder. To aspekter er relevante:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på at styrke henvisningen til etiske grænser under 
programtemaet "Forholdet mellem videnskab og samfund".

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 99
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", "Første aktivitet: Mere 

dynamisk styring af forholdet mellem videnskab og samfund", punkt 2, led 2 a (nyt)

- større vægt på diskussion i 
forskerverdenen om samfundsmæssige 
aspekter af forskningen

Or. da

Begrundelse

En væsentlig barriere for gensidig forståelse mellem forskerverdenen og det øvrige samfund 
er manglende diskussioner internt i forskerverdenen om samfundsmæssige aspekter af 
forskningen - det kan f.eks. være etiske aspekter ved ny teknologi og konsekvenser af ny 
teknologi - dette kan imødekommes gennem en indsats der er målrettet mod forskerverdenens 
egen forståelse af de samfundsmæssige aspekter af forskningen.
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 100
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", "Første aktivitet: Mere 

dynamisk styring af forholdet mellem videnskab og samfund", punkt 3

For at få belyst forholdet mellem videnskab 
og samfund via fornuftige politikker må den 
viden, der er akkumuleret inden for historie,
sociologi og videnskabsfilosofi udbygges, 
konsolideres og udbredes i hele Europa. Til 
dette formål skal videnskabsfolk fra de 
nævnte fagområder etablere netværk for at 
kunne strukturere en forskning og debat, der 
kan vise videnskabens konkrete bidrag til 
opbygningen af det europæiske samfund og 
den europæiske identitet med vægt på især 
følgende:

For at få belyst forholdet mellem videnskab 
og samfund via fornuftige politikker må den 
viden, der er akkumuleret gennem hele 
historien, i den videnskabelige og 
teknologiske arv og inden for sociologi og 
videnskabsfilosofi udbygges, konsolideres 
og udbredes i hele Europa. Til dette formål 
skal videnskabsfolk fra de nævnte 
fagområder etablere netværk for at kunne 
strukturere en forskning og debat, der kan 
vise videnskabens konkrete bidrag til 
opbygningen af det europæiske samfund og 
den europæiske identitet med vægt på især 
følgende:

– samspillet mellem videnskab, demokrati 
og lovgivning

– samspillet mellem videnskab, demokrati 
og lovgivning

– forskning i videnskabs- og teknologietik – forskning i videnskabs- og teknologietik

– videnskabens og kulturens gensidige 
påvirkning

– videnskabens og kulturens gensidige 
påvirkning

– forskernes rolle og image. – mænds og kvinders rolle og image inden 
for videnskaben.

- metoder til at gøre videnskaben mere 
forståelig for samfundet og fremme 
offentlig debat

Or. es

Begrundelse

Den videnskabelige og teknologiske arv rækker ud over historien, der er selve det medie, som 
bærer den videre. Hertil kommer, at viden ikke bør være begrænset til den videnskabelige 
elite, som forstår og udøver den. Der bør udvikles metoder for en tilnærmelse mellem 
videnskab og samfund, idet videnskaben gøres mere tilgængelig.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 101
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", "Første aktivitet: Mere 

dynamisk styring af forholdet mellem videnskab og samfund", punkt 3, indledning
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For at få belyst forholdet mellem videnskab 
og samfund via fornuftige politikker må den 
viden, der er akkumuleret inden for historie, 
sociologi og videnskabsfilosofi udbygges, 
konsolideres og udbredes i hele Europa. Til 
dette formål skal videnskabsfolk fra de 
nævnte fagområder etablere netværk for at 
kunne strukturere en forskning og debat, der 
kan vise videnskabens konkrete bidrag til 
opbygningen af det europæiske samfund og 
den europæiske identitet med vægt på især 
følgende:

For at få belyst forholdet mellem videnskab 
og samfund via fornuftige politikker må den 
viden, der er akkumuleret inden for historie, 
sociologi og videnskabsfilosofi udbygges, 
konsolideres og udbredes i hele Europa. Til 
dette formål skal videnskabsfolk fra de 
nævnte fagområder etablere netværk for at 
kunne strukturere en forskning og debat, der 
kan vise og bidrage til refleksion over 
videnskabens konkrete bidrag til 
opbygningen af det europæiske samfund og 
den europæiske identitet med vægt på især 
følgende:

Or. da

Begrundelse

Hermed understreges, at dialogen med det omgivende samfund også er anledning til 
selvrefleksion og inddragelse af nye synspunkter både i samfundet og i videnskaben.

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 102
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", "Første aktivitet: Mere 

dynamisk styring af forholdet mellem videnskab og samfund", punkt 4, led 3 a (nyt)

- refleksion over, hvordan universiteterne 
kan kombinere kommerciel forskning med 
at udfylde deres traditionelle rolle som 
uafhængig producent af viden til brug for 
hele samfundet

Or. da

Begrundelse

Det er helt afgørende at opretholde tilliden til universiteternes rolle som uafhængige 
producenter af viden til brug for hele samfundet. Derfor øges universiteternes dilemmaer i 
takt med en øget kommercialisering. Disse dilemmaer bliver universiteterne på tværs af 
Europa i stigende grad nødt til at håndtere og dokumentere.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 103
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", "Tredje aktivitet: Bedre 
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kommunikation mellem den videnskabelige verden og det øvrige samfund", led 1

– hurtig fremskaffelse af pålidelig 
information til de videnskabelige medier, 
herunder støtte til udvikling af en 
europæisk facilitet med videnskabelige 
informationer til brug for pressen

– hurtig fremskaffelse af pålidelig 
videnskabelig information til brug for 
pressen og andre medier

Or. es

Begrundelse

Etableringen af en europæisk facilitet med videnskabelige informationer til brug for pressen 
forekommer ikke at være en god idé. 

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 104
Bilag I, "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", "Tredje aktivitet: Bedre 
kommunikation mellem den videnskabelige verden og det øvrige samfund", led 6 a og 6 b 

(nye)

- en forbedret formidling af 
forskningsresultater og 
forskningsrelaterede problemstillinger fra 
den videnskabelige verden til både politiske 
beslutningstagere og offentligheden med 
det formål at kvalificere den 
videnskabspolitiske debat
- tilskyndelse til, at forskerne i 
kommunikationen med resten af samfundet 
er åbne omkring grundlæggende antagelser 
og værdier, usikkerhed og eventuelle 
økonomiske interesser i deres forskning

Or. da

Begrundelse

1: I takt med vidensamfundets fremvækst og forskningens øgede rolle i samfundsudviklingen 
bliver det stadig mere nødvendigt, at forskerne bliver bedre til at formidle deres resultater til 
omverdenen. Dette er en forudsætning for at Europa kan udnytte sit potentiale i 
vidensøkonomien.

2: Specielt inden for lægevidenskaben er der gennem de seneste år etableret systemer til 
deklarationer af egeninteresser, og der er et stigende behov for at udbrede dette til andre 
områder. Det medfører behovet for fastlæggelse og udvikling af principper.
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Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 105
Bilag I, "Internationalt samarbejde", "Mål", afsnit 1

Skal EU være konkurrencedygtigt og spille 
en ledende rolle på verdensplan, må det have 
en stærk og sammenhængende international 
videnskabs- og teknologipolitik.

Skal EU være konkurrencedygtigt og spille 
en ledende rolle på verdensplan, må det have 
en stærk og sammenhængende international 
videnskabs- og teknologipolitik. Der 
udarbejdes en overordnet strategi for 
internationalt samarbejde, som omfatter 
alle de internationale aktioner, der 
gennemføres i forbindelse med de 
forskellige særprogrammer under 
rammeprogrammet.

Or. en

Begrundelse

Internationalt samarbejde er også af interesse for frontlinjeforskningen.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 106
Bilag I, "Internationalt samarbejde", "Mål", afsnit 2, led 1

– at støtte den europæiske konkurrenceevne 
gennem strategiske partnerskaber med 
tredjelande på udvalgte videnskabelige 
områder og tilbud til de bedste 
tredjelandsforskere om at arbejde i og med 
Europa

– at støtte den europæiske konkurrenceevne 
gennem en styrkelse af produktionen af 
viden i Europa, idet der etableres koblinger 
mellem universiteter, 
forskningsinstitutioner og europæiske 
virksomheder på den ene side og udefra 
kommende viden og menneskelige 
ressourcer på den anden og ved at bidrage 
til, at udviklings- og vækstmarkeder åbnes 
op for europæisk erhvervsliv 

Or. en

Begrundelse

Målene må ikke forveksles med midlerne.
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 107
Bilag I, "Internationalt samarbejde", "Mål", afsnit 2, led 2

– at behandle tredjelandes særlige problemer 
eller problemer af global karakter i parternes 
gensidige interesse og til deres gensidige 
fordel.

– at behandle tredjelandes særlige problemer 
eller problemer af global karakter i parternes 
gensidige interesse og til deres gensidige 
fordel med særlig fokus på spørgsmål 
vedrørende udviklingsorienteret forskning.

Or. es

Begrundelse

Forskning, der fremmer udviklingen i tredjelande, har en multiplikatoreffekt.

Ændringsforslag af Claude Turmes og Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 108
Bilag I, "Internationalt samarbejde", "Hovedlinjer", afsnit 1

Af hensyn til udvælgelsen af 
forskningsemner af gensidig interesse og til 
gensidig fordel for EU og de pågældende 
tredjelande (partnerlande i internationalt 
forskningssamarbejde24) med henblik på 
specifikke samarbejdsaktioner under 
særprogrammet "Samarbejde" skal den 
løbende politiske dialog og de eksisterende 
partnerskabsnetværk med de forskellige 
regioner i disse lande intensiveres for at give 
input til implementeringen af sådanne 
aktioner. Sammenhængen med nationale 
aktiviteter vedrørende internationalt 
samarbejde søges styrket gennem støtte til 
samordningen af nationale programmer 
(medlemsstater, kandidatlande, associerede 
lande) via multilateral samordning af 
nationale FTU-politikker og -aktiviteter. 
Samarbejdet med tredjelande under 
rammeprogrammet er navnlig rettet mod 
følgende landegrupper:

Af hensyn til udvælgelsen af 
forskningsemner af gensidig interesse og til 
gensidig fordel for EU og de pågældende 
tredjelande (partnerlande i internationalt 
forskningssamarbejde24) med henblik på 
specifikke samarbejdsaktioner under 
særprogrammet "Samarbejde" skal den 
løbende politiske dialog og de eksisterende 
partnerskabsnetværk med de forskellige 
regioner i disse lande intensiveres for at give 
input til implementeringen af sådanne 
aktioner. Sammenhængen med nationale 
aktiviteter vedrørende internationalt 
samarbejde søges styrket gennem støtte til 
samordningen af nationale programmer 
(medlemsstater, kandidatlande, associerede 
lande) via multilateral samordning af 
nationale FTU-politikker og -aktiviteter. 
Samarbejdet med tredjelande under 
rammeprogrammet er navnlig rettet mod 
følgende landegrupper, forudsat at disse 
lande ikke overtræder EU-lovgivningen 
eller FN-konventionerne om 
menneskerettigheder:
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Or. en

Begrundelse

Det ville være uhensigtsmæssigt, om der anvendes EU-forskningsmidler for at yde teknisk og 
videnskabelig bistand til lande, der krænker menneskerettighederne. Videnskabsfolk og 
forskere i en række medlemsstater har gentagne gange opfordret til, at EU giver et sådant 
tilsagn.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 109
Bilag I, "Internationalt samarbejde", "Hovedlinjer", afsnit 1

Af hensyn til udvælgelsen af 
forskningsemner af gensidig interesse og til 
gensidig fordel for EU og de pågældende 
tredjelande (partnerlande i internationalt 
forskningssamarbejde24) med henblik på 
specifikke samarbejdsaktioner under 
særprogrammet "Samarbejde" skal den 
løbende politiske dialog og de eksisterende 
partnerskabsnetværk med de forskellige 
regioner i disse lande intensiveres for at give 
input til implementeringen af sådanne 
aktioner. Sammenhængen med nationale 
aktiviteter vedrørende internationalt 
samarbejde søges styrket gennem støtte til 
samordningen af nationale programmer 
(medlemsstater, kandidatlande, associerede 
lande) via multilateral samordning af 
nationale FTU-politikker og -aktiviteter. 
Samarbejdet med tredjelande under 
rammeprogrammet er navnlig rettet mod 
følgende landegrupper:

Af hensyn til udvælgelsen af 
forskningsemner af gensidig interesse og til 
gensidig fordel for EU og de pågældende 
tredjelande (partnerlande i internationalt 
forskningssamarbejde24) med henblik på 
specifikke samarbejdsaktioner under 
særprogrammet "Samarbejde" skal den 
løbende politiske dialog og de eksisterende 
partnerskabsnetværk med de forskellige 
regioner i disse lande intensiveres for at give 
input til implementeringen af sådanne 
aktioner, og der vil blive givet mulighed for 
koordinering med medlemsstaternes 
internationale aktiviteter, således at der
skabes synergi. Sammenhængen med 
nationale aktiviteter vedrørende 
internationalt samarbejde søges styrket 
gennem støtte til samordningen af nationale 
programmer (medlemsstater, kandidatlande, 
associerede lande) via multilateral 
samordning af nationale FTU-politikker og -
aktiviteter. Samarbejdet med tredjelande 
under rammeprogrammet er navnlig rettet 
mod følgende landegrupper:

Or. es

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 110
Bilag I, "Internationalt samarbejde", "Hovedlinjer", afsnit 1, led 3 og 4
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– udviklingslande - Latinamerika
– vækstøkonomier. – udviklingslande og vækstøkonomier.

Or. es

Begrundelse

Europa og ikke mindst visse medlemsstater har en historisk interesse i Latinamerika, der 
følgelig bør nævnes eksplicit som en støtteberettiget region.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 111
Bilag I, "Internationalt samarbejde", "Hovedlinjer", afsnit 2

De temarelaterede forskningsaktioner 
vedrørende internationalt samarbejde 
gennemføres under særprogrammet 
"Samarbejde". Internationalt samarbejde 
under temaet "Det menneskelige potentiale" 
gennemføres under særprogrammet 
"Mennesker". De horisontale 
støtteforanstaltninger omkring 
internationalt samarbejde er beskrevet i det 
foreliggende særprogram. Der vil blive 
sørget for den nødvendige overordnede 
samordning af aktioner vedrørende 
internationalt samarbejde under de 
forskellige programmer.

De temarelaterede forskningsaktioner 
vedrørende internationalt samarbejde 
gennemføres under særprogrammet 
"Samarbejde". Internationalt samarbejde 
under temaet "Det menneskelige potentiale" 
gennemføres under særprogrammet 
"Mennesker". Horisontale støtteaktioner og 
-foranstaltninger, som fokuserer på et 
særligt temaområde eller et tværfagligt 
område under særprogrammet 
"Samarbejde", vil blive gennemført og i et 
begrænset antal tilfælde eventuelt støttet 
gennem særlige samarbejdstiltag af 
gensidig interesse. Den nødvendige 
overordnede samordning af aktioner 
vedrørende internationalt samarbejde under 
de forskellige programmer vil blive styrket, 
således at der skabes en sammenhængende 
tilgang og synergi med andre 
fællesskabsforanstaltninger (f.eks. den 
europæiske naboskabspolitik, 
udviklingsbistandsprojekter osv.).
De særlige aktiviteter giver mulighed for at 
finansiere aktioner, der er et resultat af 
biregionale og bilaterale dialoger på 
forskningsområder af gensidig interesse og 
nytte. Mindst 5 % af de ressourcer, der er 
til rådighed under det syvende 
rammeprogram, vil blive allokeret til 
internationalt samarbejde, og 2 % vil blive 
øremærket til aktiviteter, som er omfattet af 
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dette særprogram. Bevillinger, der ikke 
udnyttes under særprogrammerne 
"Samarbejde" og "Mennesker", vil tjene til 
at styrke aktiviteterne under 
særprogrammet "Kapacitet".
Kommissionen vil koordinere det 
internationale samarbejde under 
rammeprogrammet som helhed, herunder 
dialogpolitikken med associerede lande og 
med regioner og internationale fora.
De F&U-aktiviteter, der indgår i det 
internationale samarbejde og den regionale 
sammenhæng, bør fastlægges i forbindelse 
med planlægningen af rammeprogrammets 
indledende faser.

Or. es

Begrundelse

Synergiprocesser og tværfaglige overlapninger mellem programmerne bør specificeres 
meget klart. Kommissionen bør have til opgave at koordinere alle de aktiviteter, der støttes 
under det syvende rammeprogram og særprogrammerne.

Det bør desuden sikres, at der iværksættes særlige aktioner, som er tilpasset de specifikke 
behov i bestemte geografiske områder og målsætningerne i EU's samarbejdspolitik.

Der bør også fastsættes en minimumsmålsætning for budgetallokeringer til internationalt 
samarbejde under det syvende rammeprogram. I betragtning af, at ca. 3,5 % af midlerne var 
øremærket til dette formål under det sjette rammeprogram, foreslås en målsætning på 5 % 
inklusive 2 % til aktioner i særlige geografiske områder og horisontal støtte.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 112
Bilag I, "Internationalt samarbejde", "Hovedlinjer", afsnit 2

De temarelaterede forskningsaktioner 
vedrørende internationalt samarbejde 
gennemføres under særprogrammet 
"Samarbejde". Internationalt samarbejde 
under temaet "Det menneskelige potentiale" 
gennemføres under særprogrammet 
"Mennesker". De horisontale 
støtteforanstaltninger omkring 
internationalt samarbejde er beskrevet i det 
foreliggende særprogram. Der vil blive 

De temarelaterede forskningsaktioner 
vedrørende internationalt samarbejde 
gennemføres under programmet 
"Samarbejde". Internationalt samarbejde 
under temaet "Det menneskelige potentiale" 
og inden for frontlinjeforskning 
gennemføres henholdsvis under programmet 
"Mennesker" og "Idéer". De internationale 
samarbejdsaktiviteter, herunder 
foranstaltninger til støtte af 
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sørget for den nødvendige overordnede 
samordning af aktioner vedrørende 
internationalt samarbejde under de 
forskellige programmer.

gennemførelsen af den europæiske strategi 
for internationalt samarbejde inden for 
videnskab, er beskrevet i det foreliggende 
program. Der vil blive sørget for den 
nødvendige overordnede samordning af 
aktioner vedrørende internationalt 
samarbejde under de forskellige 
programmer.

Or. en

Begrundelse

Frontlinjeforskning skal være åben over for internationalt samarbejde, og som nævnt i 
ændringsforslag 1, skal aktiviteter af fælles interesse, der ikke kan anses for "horisontale" og 
ikke vil blive finansieret via de øvrige særprogrammer, gennemføres under dette 
udgiftsområde. Hertil kommer, at det ville være nytteløst at udarbejde en overordnet strategi 
uden at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til at gennemføre den. Disse midler 
skal placeres under udgiftsområdet "Internationalt samarbejde" og skal tjene til at undgå 
fragmentering mellem de tematiske prioriteter og særprogrammerne og til at udvikle synergi 
med andre politikker, f.eks. udviklingsbistandspolitikken. 

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 113
Bilag I, "Internationalt samarbejde", "Hovedlinjer", afsnit 2

De temarelaterede forskningsaktioner 
vedrørende internationalt samarbejde 
gennemføres under særprogrammet 
"Samarbejde". Internationalt samarbejde 
under temaet "Det menneskelige potentiale" 
gennemføres under særprogrammet 
"Mennesker". De horisontale 
støtteforanstaltninger omkring internationalt 
samarbejde er beskrevet i det foreliggende 
særprogram. Der vil blive sørget for den 
nødvendige overordnede samordning af 
aktioner vedrørende internationalt 
samarbejde under de forskellige 
programmer.

De temarelaterede forskningsaktioner 
vedrørende internationalt samarbejde 
gennemføres under særprogrammet 
"Samarbejde". Internationalt samarbejde 
under temaet "Det menneskelige potentiale" 
gennemføres under særprogrammet 
"Mennesker". De horisontale 
støtteforanstaltninger omkring internationalt 
samarbejde og særlige 
samarbejdsaktiviteter er beskrevet i det 
foreliggende særprogram. Der vil blive 
sørget for den nødvendige overordnede 
samordning af aktioner vedrørende 
internationalt samarbejde under de 
forskellige programmer.

Or. fr
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Begrundelse

Denne del af programmet bør ikke være begrænset til horisontale koordineringsaktiviteter, 
men indebære muligheder for finansiering af projekter, som ikke nødvendigvis er knyttet til de 
prioriterede temaer i særprogrammet "Samarbejde".

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 114
Bilag I, "Internationalt samarbejde", "Aktiviteter", punkt 1, afsnit 1

EU's V&T-samarbejde omkring 
prioriteringen af forskningsemner baseres på 
en bred politisk dialog med partnerlandene 
og -regionerne under hensyntagen til deres 
sociokulturelle forhold og 
forskningskapacitet. Denne dialog om V&T-
samarbejde foregår på flere forskellige 
planer, bl.a. i internationale fora (relevante 
FN-konventioner), institutionaliserede 
biregionale dialoger, herunder Asien-
Europa-møder (ASEM)), dialogen mellem 
Latinamerika, Vestindien og EU (ALCUE), 
partnerskaberne med landene i 
Middelhavsområdet og det vestlige Balkan, 
EU-AVS (lande i Afrika, Vestindien og 
Stillehavsområdet) og dialogen med 
østeuropæiske lande, lande i Kaukasus og 
centralasiatiske lande, samt via bilaterale og 
multilaterale aftaler og uformelle 
tværregionale møder mellem forskere og 
andre aktører i samfundet.

EU's V&T-samarbejde omkring 
prioriteringen af forskningsemner baseres på 
en bred politisk dialog med partnerlandene 
og -regionerne under hensyntagen til deres 
sociokulturelle forhold og 
forskningskapacitet, idet man eventuelt 
udnytter "INCO-NET's" erfaringer. Denne 
dialog om V&T-samarbejde foregår på flere 
forskellige planer, bl.a. i internationale fora 
(relevante FN-konventioner), 
institutionaliserede biregionale dialoger, 
herunder Asien-Europa-møder (ASEM)), 
dialogen mellem Latinamerika, Vestindien 
og EU (ALCUE), partnerskaberne med 
landene i Middelhavsområdet og det vestlige 
Balkan, EU-AVS (lande i Afrika, Vestindien 
og Stillehavsområdet) og dialogen med 
østeuropæiske lande, lande i Kaukasus og 
centralasiatiske lande, samt via bilaterale og 
multilaterale aftaler og uformelle 
tværregionale møder mellem forskere og 
andre aktører i samfundet.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag tjener til at fremhæve, at samarbejdet med associerede lande, hvad 
enten det bygger på naboskabsrelationer, der er rettet mod udvikling, eller antager en hvilken 
som helst anden form, skal indrettes efter det foregående sjette rammeprogram og 
iværksættes gennem aktioner af INCO-typen (som anerkendes af det internationale samfund).
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 115
Bilag III, afsnit 1

I henhold til bilag II yder Det Europæiske 
Fællesskab et tilskud (samordnings- og 
støtteaktion) til Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB). Dette tilskud skal 
bidrage til opfyldelsen af EF-målsætningen 
om at fremme den private sektors 
investeringer i forskning ved øge bankens 
kapacitet i relation til risikostyring og 
således give mulighed for (i) mere 
omfattende EIB-långivning op til et vist 
risikoniveau og (ii) finansiering af mere 
risikobehæftede europæiske FTU-aktioner, 
end det ville have været muligt uden en 
sådan EFstøtte.

I henhold til bilag II yder Det Europæiske 
Fællesskab et tilskud (samordnings- og 
støtteaktion) til Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB), der vil være med til 
at dele risici. Dette tilskud skal bidrage til 
opfyldelsen af EF-målsætningen om at 
fremme den private sektors investeringer i
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration ved øge bankens kapacitet i 
relation til risikostyring og således give 
mulighed for (i) mere omfattende EIB-
långivning og garantier op til et vist 
risikoniveau og (ii) finansiering af mere 
risikobehæftede europæiske FTU-aktioner, 
end det ville have været muligt uden en 
sådan EFstøtte.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget er begrundet i behovet for at tydeliggøre EIB's rolle.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 116
Bilag III, afsnit 2

EIB yder lån med midler hidrørende fra 
internationale kapitalmarkeder i 
overensstemmelse med bankens normale 
regler, regulativer og procedurer. Den 
anvender EF-tilskuddet tillige med sine egne 
midler til henlæggelser og kapitaltilførsler i 
banken selv til dækning af en del af de risici, 
der er forbundet med bankens udlån til 
større europæiske FTU-aktioner.

EIB yder lån med midler hidrørende fra 
internationale kapitalmarkeder i 
overensstemmelse med bankens normale 
regler, regulativer og procedurer. Den 
anvender EF-tilskuddet tillige med sine egne 
midler til henlæggelser og kapitaltilførsler i 
banken selv til dækning af en del af de risici, 
der er forbundet med bankens udlån til 
europæiske FTU-aktioner.

Or. es

Begrundelse

Der er ingen grund til at begrænse adgangen til EIB på nogen måde. Lånene bør ikke 
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begrænses til "større" aktioner.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 117
Bilag III, afsnit 5, punkt 2

Større europæiske FTU-aktioner, der kan 
komme i betragtning: Medmindre andet 
bestemmes, er udvikling af 
forskningsinfrastruktur, der finansieres af 
Det Europæiske Fællesskab under det 
foreliggende særprogram, automatisk 
berettiget til at blive omfattet af 
finansieringsfaciliteten. Også anden 
forskningsinfrastruktur kan komme i 
betragtning. I overensstemmelse med den i 
henhold til traktatens artikel 167 vedtagne 
forordning vil de nærmere bestemmelser om 
procedurerne ligeledes fremgå af 
tilskudsaftalen, der desuden sikrer Det 
Europæiske Fællesskab mulighed for under 
visse omstændigheder at nedlægge veto 
mod, at tilskuddet anvendes til dækning af 
lån til et projekt, der er indstillet af EIB.

Europæiske FTU-aktioner, der kan komme i 
betragtning: Medmindre andet bestemmes, 
er udvikling af forskningsinfrastruktur, der 
finansieres af Det Europæiske Fællesskab 
under det foreliggende særprogram, 
automatisk berettiget til at blive omfattet af 
finansieringsfaciliteten. Også anden 
forskningsinfrastruktur kan komme i 
betragtning. Uanset størrelse kan ansøgerne 
(inklusive smv'er) drage fordel af dette 
instrument til finansieringen af deres 
aktiviteter. I overensstemmelse med den i 
henhold til traktatens artikel 167 vedtagne 
forordning vil de nærmere bestemmelser om 
procedurerne ligeledes fremgå af 
tilskudsaftalen, der desuden sikrer Det 
Europæiske Fællesskab mulighed for under
visse omstændigheder at nedlægge veto 
mod, at tilskuddet anvendes til dækning af 
lån til et projekt, der er indstillet af EIB.

Or. es

Begrundelse

Hvis adgangen til EIB-lån gøres betinget af størrelse, stilles smv'er helt klart ringere, hvilket 
er i strid med særprogrammets ånd.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 118
Bilag IV, titel og afsnit 1

Samordning af andre forskningsprogrammer 
end EU-programmer

Fælles gennemførelse af andre 
forskningsprogrammer end EU-programmer

Nedenfor er beskrevet et initiativ 
vedrørende fælles implementering af 
nationale forskningsprogrammer, hvorom 

Nedenfor er beskrevet et initiativ, der tjener 
som vejledning for fælles implementering af 
nationale forskningsprogrammer, hvorom 
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der træffes en særskilt afgørelse på grundlag 
af traktatens artikel 169. Der kan undervejs 
under gennemførelsen af syvende 
rammeprogram blive tale om yderligere 
initiativer.

der eventuelt træffes en særskilt afgørelse på 
grundlag af traktatens artikel 169. Der kan 
undervejs under gennemførelsen af syvende 
rammeprogram blive tale om yderligere 
initiativer.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslag, der tjener til tydeliggørelse, eftersom programmerne ikke kun koordineres, 
men også "gennemføres" i fællesskab.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 119
Bilag IV, afsnit 2

I forbindelse med denne afgørelse etableres 
der en særlig implementeringsstruktur tillige 
med den organisatoriske struktur og de 
styrende organer, der er nødvendige for 
aktionens gennemførelse. Det Europæiske 
Fællesskab yder i overensstemmelse med 
bilag II finansiel støtte til initiativet og 
deltager aktivt i gennemførelsen med de for 
aktionen mest hensigtsmæssige midler.

I forbindelse med denne afgørelse kunne der 
etableres der en særlig 
implementeringsstruktur tillige med den 
organisatoriske struktur og de styrende 
organer, der er nødvendige for aktionens 
gennemførelse. Det Europæiske Fællesskab 
kunne i overensstemmelse med bilag II yde 
finansiel støtte til initiativet og deltage aktivt 
i gennemførelsen med de for aktionen mest
hensigtsmæssige midler.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag er selvindlysende.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 120
Bilag IV, punkt 1, titel og afsnit 1

Artikel 169-initiativ vedrørende 
forskningsintensive smv'er

Artikel 169-initiativ vedrørende smv'er, der 
udfører teknologisk udviklingsarbejde

Initiativet går ud på at lancere og 
implementere et fælles F&U-program til 
fordel for forskningsintensive smv'er med 

Initiativet går ud på at lancere og 
implementere et fælles F&U-program til 
fordel for smv'er, der udfører teknologisk 
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det formål at styrke deres forsknings- og 
innovationskapacitet. Initiativet bygger på 
EUREKA og skal støtte tværnationale 
projekter, der gennemføres af sådanne 
smv'er. Initiativet supplerer andre aktioner, 
der gennemføres under syvende 
rammeprogram med sigte på smv'er.

udviklingsarbejde med det formål at styrke 
deres forsknings- og innovationskapacitet. 
Initiativet bygger på EUREKA og skal støtte 
projekter, som er rettet mod innovative 
markeder, og støtte tværnationale F&U-
projekter, der gennemføres af sådanne 
smv'er. Initiativet supplerer andre aktioner, 
der gennemføres under syvende 
rammeprogram med sigte på smv'er.

Or. es

Begrundelse

Præcisering af, at teknologisk udvikling og innovation bør fremmes sideløbende med 
forskningsarbejdet.


