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Ændringsforslag 4
Neena Gill

Forslag til beslutning
Betragtning 2

Rådets tekst Ændringsforslag

(2) I aftalens artikel 11, litra b), fastsættes 
følgende: "Aftalen indgås i første omgang 
for et
tidsrum på fem år, men kan videreføres ved 
fælles overenskomst mellem parterne efter
en vurdering, som finder sted det sidste år i 
hver af de efterfølgende perioder".

(2) I aftalens artikel 11, litra b), fastsættes 
følgende: "Aftalen indgås i første omgang 
for et
tidsrum på fem år, men kan videreføres ved 
fælles overenskomst mellem parterne efter
en vurdering, som finder sted det sidste år i 
hver af de efterfølgende perioder". 
Desuden bør der gennemføres en 
midtvejsevaluering, når halvdelen af 
perioden er gået.

Or. en

Begrundelse

Eftersom det syvende rammeprogram øger mulighederne for internationalt samarbejde med 
tredjelande inden for alle områder, bør dette sætte skub i yderligere forskningsmæssige
samarbejdsprojekter. Der er derfor behov for en supplerende evaluering af forløbet af 
aktiviteterne under aftalen. Der er behov for evaluering for at skabe en mærkbar forskel i 
forhold til aftalen. Hvis evalueringen finder sted midtvejs, kan der foretages justeringer for 
den resterende del af programmet, hvis det ikke forløber optimalt.

Ændringsforslag 5
Neena Gill

Forslag til beslutning
Betragtning 3 a (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

(3a) Ansvaret for effektivt at koordinere 
og lette samarbejdsaktiviteterne i henhold 
til aftalen ligger hos styrelsesudvalget for 
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VT-samarbejde mellem Fællesskabet og 
Indien, og det er hensigtsmæssigt, at 
udvalget mødes årligt for at vurdere 
arbejdsprogrammet, og at dets 
forretningsorden bygger på principperne 
for gennemsigtighed og ansvarlighed.

Or. en

Begrundelse

Konsekvensvurderingen af aftalen anfører, at styrelsesudvalget ikke har holdt nok møder, og 
at mere regelmæssige møder kunne forbedre koordineringen.

Ændringsforslag 6
Neena Gill

Forslag til beslutning
Betragtning 3 b (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

(3b) Under gennemførelsen af aftalen bør 
man i fællesskab søge at øge 
Fællesskabets og Indiens deltagelse i 
hinandens forskningsprogrammer og øge 
antallet af forskerudvekslinger mellem 
Fællesskabet og Indien.

Or. en

Begrundelse

Konsekvensvurderingen af det videnskabelige samarbejde mellem EU og Indien viste, at især 
EU's deltagelse i indiske forskningsprogrammer er lav. Derfor må begge parter i fælllesskab 
søge at mindske denne ubalance. Fælles indkaldelser af forslag kunne være en måde at gribe 
dette an på. Et andet problem, som kom for dagens lys, er det lave antal udvekslinger af 
videnskabsfolk. Der er et stort potentiale for at øge dette ved hjælp af programmer såsom 
Marie Curie-aktiviteter.
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Ændringsforslag 7
Christian Ehler

Forslag til beslutning
Betragtning 3 d (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

(3d) Det bør prioriteres højt at opnå 
sammenlignelige informationer og et 
forbedret datagrundlag på grundlag af 
den fælles forskningsaktivitet, der 
gennemføres under aftalen.

Or. de

Begrundelse

Det er en afgørende forudsætning for at kunne vurdere resultaterne af samarbejdet, at der er 
sammenlignelige data til rådighed.

Ændringsforslag 8
Christian Ehler

Forslag til beslutning
Betragtning 3 e (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

(3e) Ved gennemførelsen af aftalen bør 
der tages højde for den nye prioritering, 
der gives til energi- og klimapolitikken 
samt den nødvendige udvikling af 
innovativ energiteknologi. Det er i høj 
grad i begge parters interesse, at der 
gennemføres fælles anstrengelser og 
initiativer eksempelvis omkring udvikling 
af økonomiske teknologier til 
kulstofopsamling og -lagring.

Or. de

Begrundelse

Det bør komme til udtryk i den fælles forskningsagenda, at det bliver stadig vigtigere at 
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udvikle nye energiteknologier.

Ændringsforslag 9
Christian Ehler

Forslag til beslutning
Betragtning 3 f (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

(3f) Princippet om gensidighed skal i 
højere grad fremhæves ved 
gennemførelsen af aftalen.

Or. de

Begrundelse

I konsekvensvurderingen henvises der til, at adgangen til indisk forskningsstøtte etableres 
gennem bilaterale aftaler, og at gensidigheden vanskeliggøres af forskellige støttestrukturer.

Ændringsforslag 10
Neena Gill

Forslag til beslutning
Betragtning 5

Rådets tekst Ændringsforslag

(5) Aftalen, som har til formål at forlænge 
aftalen om videnskabeligt og teknologisk 
samarbejde mellem Det Europæiske 
Fællesskab og regeringen for Republikken 
Indien, bør godkendes på Fællesskabets 
vegne

(5) Aftalen, som har til formål at forlænge 
aftalen om videnskabeligt og teknologisk 
samarbejde mellem Det Europæiske 
Fællesskab og regeringen for Republikken 
Indien, bør godkendes på Fællesskabets 
vegne, da den er et centralt element for at 
opnå målene for det strategiske 
partnerskab mellem EU og Indien, som 
blev underskrevet i 2004, og for at opnå 
bredere politiske mål.

Or. en
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Begrundelse

VT-aftalen har gode muligheder for at bidrage til at nå målene for det strategiske partnerskab 
mellem EU og Indien og for at forfølge bredere politiske mål såsom bekæmpelse af 
klimaændringen, sikker og effektiv vejtransport samt sundhed. Det er vigtigt, at den politiske 
proces og dialog får større feedback på resultaterne og nye behov. Dette skal understreges 
her, fordi den oprindelige aftale blev underskrevet i 2001 før aftalen om det strategiske 
partnerskab i 2004.
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