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PR_CNS_art51am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets beslutning om særprogrammet "Idéer" til gennemførelse af Det 
Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling 
og demonstration (2007-2013)
(KOM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0441)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 166, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6–0382/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Budgetudvalget og Kultur- og Uddannelsesudvalget(A6-0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 4

(4) Forslag til "frontlinjeforskning" bør 
udelukkende bedømmes ud fra 
kvalitetskriterier anlagt af fagfæller ved 
"peer review", og de bør være præget af 
tværfaglighed, have karakter af 
pionerprojekter med stor risiko og ikke kun 

(4) Forslag til "frontlinjeforskning" jf. 
grundforskning, bør udelukkende 
bedømmes ud fra kvalitetskriterier anlagt 
af fagfæller ved "peer review", og de bør 
være præget af tvær- og flerfaglighed, 
have karakter af pionerprojekter med stor 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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stamme fra veletablerede forskerhold, men 
også fra nye grupper og mindre erfarne 
forskere.

risiko og ikke kun stamme fra 
veletablerede forskerhold, men også fra 
nye grupper og mindre erfarne forskere.

Begrundelse

Det er nødvendigt allerede i betragtningerne at forbinde begrebet "frontlinjeforskning" med 
grundforskningen. Desuden bør der ud over forskningsprojekternes tværfaglighed også 
lægges vægt på deres flerfaglighed.

Ændringsforslag 2
Betragtning 6

(6) Europa-Kommissionen bør være 
ansvarlig for gennemførelsen af 
særprogrammet og stå som garant for Det 
Europæiske Forskningsråds uafhængighed 
og integritet såvel som for dets effektivitet.

(6) Europa-Kommissionen bør i en 
forsøgsperiode på to til maksimalt tre år 
være ansvarlig for gennemførelsen af 
særprogrammet og stå som garant for Det 
Europæiske Forskningsråds uafhængighed 
og integritet såvel som for dets effektivitet.

Begrundelse

I det lange løb bør Det Europæiske Forskningsråd have en organisationsstruktur, der i vid 
udstrækning er uafhængig af EU-institutionerne og kun ledes ansvarligt gennem det 
internationale forskningssamfund. I en forsøgsperiode er oprettelse af en styrende instans 
under Kommissionens kontrol hensigtsmæssig for at sikre Det Europæiske Forskningsråd en 
hurtig start.

Ændringsforslag 3
Betragtning 8

(8) For at sikre Det Europæiske 
Forskningsråds integritet bør 
Kommissionen sørge for, at dette 
særprogram gennemføres i 
overensstemmelse med de opstillede mål.

(8) For at sikre Det Europæiske 
Forskningsråds integritet bør 
Kommissionen sammen med Europa-
Parlamentet og Rådet sørge for, at dette 
særprogram gennemføres i 
overensstemmelse med de opstillede mål.

Begrundelse

Forskningsrådets integritet skal ikke udelukkende sikres af Kommissionen. I betragtning af 
projektets store betydning og de betragtelige finansielle midler er det nødvendigt, at også 
Rådet og Parlamentet, f.eks. gennem årlige beretninger, konsekvent inddrages i 
forskningsrådets arbejde.



PR\600207DA.doc 7/18 PE 368.075v01-00

DA

Ændringsforslag 4
Betragtning 17

(17) Kommissionen bør sørge for, at 
driften af Det Europæiske Forskningsråd 
underkastes en uafhængig vurdering. På 
baggrund af denne vurdering og under 
hensyntagen til Det Europæiske 
Forskningsråds erfaringer med sine 
grundprincipper bør det senest i 2010 
overvejes, om rådet bør reorganiseres som 
en juridisk uafhængig struktur med 
hjemmel i traktatens artikel 171.

(17) Kommissionen bør sikre, at driften af 
Det Europæiske Forskningsråd efter en 
forsøgsperiode på to til maksimalt tre år
underkastes en uafhængig vurdering. På 
grundlag af de opnåede resultater bør Det 
Europæiske Forskningsråd varigt overgå 
til en struktur, der sikrer maksimal 
autonomi med samtidig transparens. I den 
forbindelse bør det senest i 2010 overvejes, 
om rådet bør reorganiseres som en juridisk 
uafhængig struktur med hjemmel i 
traktatens artikel 171.

Begrundelse

Det er det internationale videnskabs- og forskningssamfunds enstemmige ønske, at Det 
Europæiske Forskningsråd får en organisationsstruktur, der i vid udstrækning er uafhængig 
af EU-institutionerne og udelukkende ledes ansvarligt gennem det internationale 
forskningssamfund. Dette omfatter bl.a. sikring af transparente procedureforløb i forbindelse 
med maksimal autonomi. En struktur i overensstemmelse med EF-traktatens art. 171 er en 
mulighed, der bør overvejes omhyggeligt. 

Ændringsforslag 5
Artikel 2

I overensstemmelse med 
rammeprogrammets bilag II skønnes 
bevillingsbehovet til gennemførelse af 
særprogrammet at være 11.862 EUR, 
hvoraf mindre end 6 % afsættes til 
Kommissionens administrative udgifter.

I overensstemmelse med 
rammeprogrammets bilag II skønnes 
bevillingsbehovet til gennemførelse af 
særprogrammet at være 11.862 EUR, 
hvoraf højst 3 % afsættes til 
administrations- og personaleudgifter på 
det budget, der hvert år står til rådighed 
for Det Europæiske Forskningsråd.

Begrundelse

Det Europæiske Forskningsråds succes afhænger af, at der tilflyder projekterne flest mulig 
penge. Det må hindre, at der opbygges en overdimensioneret administration.

Ændringsforslag 6
Artikel 3, stk. 1

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

iværksættes under særprogrammet, 
gennemføres under overholdelse af de 
grundlæggende etiske principper, som 
fastlagt i det syvende rammeprogram. 
Som supplement hertil gælder de i stk. 1 
og 2 anførte principper.

Begrundelse

De afgørelser om de etiske grænser, der er formuleret i det syvende rammeprogram, skal 
også gælde for særprogrammet "Ideer".

Ændringsforslag 7
Artikel 4, stk. 3

3. Det Europæiske Forskningsråd består af 
et videnskabeligt råd, der støttes af en 
specifik struktur for gennemførelsen, jf. 
bilag I. Det arbejder i overensstemmelse 
med principperne om videnskabelig 
topkvalitet, uafhængighed, effektivitet og
åbenhed.

3. Det Europæiske Forskningsråd består af 
et videnskabeligt råd, der støttes af en 
specifik struktur for gennemførelsen, jf. 
bilag I. Det arbejder i overensstemmelse 
med principperne om videnskabelig 
topkvalitet, uafhængighed, effektivitet, 
åbenhed og ansvarlighed..

Et sagkyndigt råd ("Board of Trustees"), 
der består af tre repræsentanter fra Rådet, 
tre fra Kommissionen og tre fra Europa-
Parlamentet, overvåger, at disse 
principper overholdes. 

Begrundelse

Det videnskabelige råds arbejde bør også være præget af princippet om ansvarlighed. 
Oprettelse af et sagkyndigt råd ("Board of Trustees"), der bør bestå af tre repræsentanter fra 
Rådet, tre fra Kommissionen og tre fra Europa-Parlamentet, er nødvendigt for at sikre 
overholdelse af de principper, der ligger til grund for forskningsrådets arbejde.

Ændringsforslag 8
Artikel 4, stk. 4

4. Kommissionen vil stå som garant for 
Det Europæiske Forskningsråds 
uafhængighed og integritet og sikre, at de 
opgaver, det får overdraget, udføres 
korrekt.

4. Sammen med Rådet og Europa-
Parlamentet vil Kommissionen stå som 
garant for Det Europæiske Forskningsråds 
uafhængighed og integritet og sikre, at de 
opgaver, det får overdraget, udføres 
korrekt.

Det videnskabelige råd og Kommissionen 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
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en årlig beretning om Det Europæiske 
Forskningsråds arbejde, som navnlig 
behandler, i hvilken udstrækning de 
fastsatte mål har kunnet nås. 

Begrundelse

Forskningsrådets uafhængighed må ikke udelukkende sikres gennem Kommissionen. I 
betragtning af projektets store betydning og de betragtelige finansielle midler er det 
nødvendigt, at også Rådet og Parlamentet, f.eks. gennem årlige beretninger, konsekvent 
inddrages i forskningsrådets arbejde.

Ændringsforslag 9
Artikel 5, stk. 1

1. det videnskabelige råd sammensættes af 
videnskabsfolk, ingeniører og forskere med 
særlig fremragende renommé, som 
udpeges personligt af Kommissionen og 
handler uafhængigt af uvedkommende 
interesser.

1. det videnskabelige råd sammensættes af 
videnskabsfolk, ingeniører og forskere med 
særlig fremragende renommé, som så vidt 
muligt repræsenterer alle fagområder og 
grene af forskningen, og som ud over 
gennem fremragende videnskabelig 
dygtighed også kvalificerer sig gennem 
mangeårige erfaringer i videnskabelig 
forvaltning og handler uafhængigt af 
uvedkommende interesser.

Begrundelse

Det er afgørende, at medlemmerne af det videnskabelige råd så vidt muligt dækker alle 
forskningsområder, genspejler de forskellige grene fra offentlig til privat forskning og råder 
over ekspertise i videnskabelig forvaltning.

Ændringsforslag 10
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemmerne af det videnskabelige 
råd udpeges efter høring af Europa-
Parlamentet af Kommissionen, efter at de 
af de videnskabelige kredse er blevet 
foreslået i en åben og uafhængig 
procedure.

Begrundelse

Forslagene til medlemmer af det videnskabelige råd må primært komme fra de videnskabelige 
kredse selv. Høringen af Europa-Parlamentet skaber den nødvendige åbenhed og offentlige 
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opmærksomhed.

Ændringsforslag 11
Artikel 5, stk. 1 b (nyt)

1b. Medlemmerne af det videnskabelige 
råd har en funktionsperiode på to år, 
genvalg er muligt to gange. Medlemmerne 
vælges i et rotationssystem, hvor en 
tredjedel af medlemmerne skal nyvælges 
ved hvert valg.

Begrundelse

Medlemmernes funktionsperiode bør begrænses. Et rotationssystem sikrer, at der bliver et 
velafbalanceret forhold mellem nye og gamle medlemmer.

Ændringsforslag 12
Artikel 5, stk. 3, litra -a (nyt)

-a) udarbejder en samlet strategi for Det 
Europæiske Forskningsråds arbejde, som 
med regelmæssige mellemrum tilpasses de 
videnskabelige krav.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at det videnskabelige råd er ansvarligt for forskningsrådets samlede 
strategi. Desuden bør denne samlede strategi med passende mellemrum tages op og tilpasses 
de krav, der løbende ændrer sig.

Ændringsforslag 13
Artikel 6, stk. 1

1. Kommissionen vedtager et 
arbejdsprogram til gennemførelse af 
særprogrammet med en mere detaljeret 
redegørelse for målene og de 
videnskabelige og teknologiske 
prioriteringer, der er fastsat i bilag I, den 
tilhørende finansiering og tidsplanen for 
gennemførelsen.

1. Kommissionen og det videnskabelige 
råd vedtager et arbejdsprogram til 
gennemførelse af særprogrammet med en 
mere detaljeret redegørelse for målene og 
de videnskabelige og teknologiske 
prioriteringer, der er fastsat i bilag I, den 
tilhørende finansiering og tidsplanen for 
gennemførelsen.
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Begrundelse

Det vil være hensigtsmæssigt, at Kommissionen og det videnskabelige råd vedtager 
forskningsrådets arbejdsprogram i fællesskab.

Ændringsforslag 14
Artikel 8 a (nyt)

Artikel 8a
1. Efter en forsøgsperiode på to til 
maksimalt tre år gennemføres en 
evaluering af Det Europæiske 
Forskningsråds arbejde, foretaget af 
eksterne eksperter. I den forbindelse 
evalueres bl.a., om målsætningerne for 
Det Europæiske Forskningsråd er blevet 
opfyldt, og om procedurerne er forløbet 
effektivt og åbent, om den videnskabelige 
uafhængighed har kunnet sikres, og om 
der er taget hensyn til ideen om 
videnskabelig dygtighed. I evalueringen 
tages der desuden stilling til spørgsmålet 
om, hvilken struktur der på lang sigt er 
hensigtsmæssig for Det Europæiske 
Forskningsråd.
2. Uanset den evaluering, der skal 
gennemføres, skal der under alle 
omstændigheder på lang sigt vælges en 
struktur for Det Europæiske 
Forskningsråd, der sikrer maksimal 
uafhængighed samtidig med transparens 
og ansvarlighed over for Kommissionen, 
Rådet og Europa-Parlamentet. 
3. På grundlag af denne evaluering 
forelægger Kommissionen et forslag om 
den videre udvikling af Det Europæiske 
Forskningsråd, der forelægges Europa-
Parlamentet og Rådet til drøftelser og i 
givet fald til fælles beslutningstagning. 
For så vidt angår Det Europæiske 
Forskningsråds fremtidige arbejde, tages 
der udgangspunkt i en struktur jf. 
traktatens artikel 171, medmindre vigtige 
forhold taler imod en sådan 
organisationsform.
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Begrundelse

Det er det internationale videnskabs- og forskningssamfunds enstemmige ønske, at Det 
Europæiske Forskningsråd får en organisationsstruktur, der i vid udstrækning er uafhængig 
af EU-institutionerne og udelukkende ledes ansvarligt gennem det internationale 
forskningssamfund. I en forsøgsperiode er oprettelse af en styrende instans under 
Kommissionens kontrol hensigtsmæssig for at sikre Det Europæiske Forskningsråd en hurtig 
start. Erfaringerne fra denne periode bør underkastes en omhyggelig evaluering.

Ændringsforslag 15
Bilag I, underpunkt "Det videnskabelige råd" afsnit 1 a og 1 b (nye)

Det videnskabelige råd sammensættes af 
personligt udpegede repræsentanter for det 
europæiske forskersamfund på højeste 
plan, som handler uafhængigt af 
uvedkommende interesser. Medlemmerne 
vil blive udnævnt af Kommissionen efter 
en uafhængig udpegningsprocedure.

Det videnskabelige råd sammensættes af 
personligt udpegede repræsentanter for det 
europæiske forskersamfund på højeste 
plan, som så vidt muligt repræsenterer alle 
fagområder og grene af forskningen, og 
som ud over gennem fremragende 
videnskabelig dygtighed også kvalificerer 
sig gennem mangeårige erfaringer i 
videnskabelig forvaltning, og som handler 
uafhængigt af uvedkommende interesser. 

Medlemmerne af det videnskabelige råd
udpeges efter høring af Europa-
Parlamentet af Kommissionen, efter at de 
af de videnskabelige kredse er blevet 
foreslået i en åben og uafhængig 
procedure. Medlemmerne har en 
funktionsperiode på to år, genvalg er 
muligt to gange. Medlemmerne vælges i et 
rotationssystem, hvor en tredjedel af 
medlemmerne skal nyvælges ved hvert 
valg.
Medlemmerne af det videnskabelige råd
vedtager en adfærdskodeks for at hindre 
interessekonflikter.

Begrundelse

Det er afgørende, at medlemmerne af det videnskabelige råd så vidt muligt dækker alle 
forskningsområder, genspejler de forskellige grene fra offentlig til privat forskning og råder 
over ekspertise i videnskabelig forvaltning. I forbindelse med udpegningen af medlemmerne 
sikrer høringen af Parlamentet den nødvendige åbenhed. Desuden bør der indføres et 
rotationsprincip.
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Ændringsforslag 16
Bilag I, underpunkt "Den specifikke gennemførelsesstruktur"

Den specifikke gennemførelsesstruktur får 
ansvaret for alle aspekter af den 
administrative iværksættelse og 
gennemførelse af programmet, således om 
fastlagt i det årlige arbejdsprogram. Den 
skal navnlig gennemføre 
evalueringsprocedurerne samt peer review-
og udvælgelsesprocessen efter de 
principper, som det videnskabelige råd 
fastlægger, og varetage den økonomiske og 
videnskabelige forvaltning af støtten.

Den specifikke gennemførelsesstruktur får 
i en forsøgsperiode ansvaret for alle 
aspekter af den administrative 
iværksættelse og gennemførelse af 
programmet, således om fastlagt i det 
årlige arbejdsprogram. Den skal navnlig 
gennemføre evalueringsprocedurerne samt 
peer review- og udvælgelsesprocessen efter 
de principper, som det videnskabelige råd 
fastlægger, og varetage den økonomiske og 
videnskabelige forvaltning af støtten.

Begrundelse

I det lange løb bør Det Europæiske Forskningsråd have en organisationsstruktur, der i vid 
udstrækning er uafhængig af EU-institutionerne og kun ledes ansvarligt gennem det 
internationale forskningssamfund. I en forsøgsperiode er oprettelse af en styrende instans 
under Kommissionens kontrol hensigtsmæssig for at sikre Det Europæiske Forskningsråd en 
hurtig start.

Ændringsforslag 17
Bilag I, underpunkt "Europa-Kommissionens rolle" afsnit 1

Europa-Kommissionen vil stå som garant 
for det europæiske forskningsråds fulde 
uafhængighed og integritet. 
Kommissionens opgaver i forbindelse med 
gennemførelsen af programmet vil bestå i 
at sikre, at programmet gennemføres i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
mål, der er anført ovenfor, og med kravene 
om videnskabelig topkvalitet, således som 
fastsat uafhængigt af det videnskabelige 
råd. Kommissionen skal navnlig:

Sammen med Rådet og Europa-
Parlamentet vil Europa-Kommissionen stå 
som garant for det europæiske 
forskningsråds fulde uafhængighed og 
integritet. Kommissionens opgaver i 
forbindelse med gennemførelsen af 
programmet vil bestå i at sikre, at 
programmet gennemføres i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
mål, der er anført ovenfor, og med kravene 
om videnskabelig topkvalitet, således som 
fastsat uafhængigt af det videnskabelige 
råd. Kommissionen skal navnlig:

Begrundelse

Forskningsrådets integritet skal ikke udelukkende sikres af Kommissionen. I betragtning af 
projektets store betydning og de betragtelige finansielle midler er det nødvendigt, at også 
Rådet og Parlamentet inddrages i forskningsrådets arbejde.
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Ændringsforslag 18
Bilag I, underpunkt "Europa-Kommissionens rolle" led 2

- vedtage arbejdsprogrammet og 
indstillingerne vedrørende 
gennemførelsesmetoder, som fastlagt af det 
videnskabelige råd;

- sammen med det videnskabelige råd 
vedtage arbejdsprogrammet og 
indstillingerne vedrørende 
gennemførelsesmetoder, som fastlagt af det 
videnskabelige råd;

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen og det videnskabelige råd i fællesskab vedtager 
forskningsrådets arbejdsprogram.
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BEGRUNDELSE

I. Præsentation af særprogrammet „Idéer“

Med det syvende rammeprogram for forskning skal der for første gang på europæisk plan 
oprettes et såkaldt "Europæisk Forskningsråd". Dette forskningsråd er den væsentligste 
nyskabelse i rammeprogrammet. I særprogrammet "Ideer" præciserer Kommissionen rådets 
opgaver og struktur nærmere.

1. Grundidé

Forskningsrådet sigter i første række mod at styrke grundforskningen, eller som 
Kommissionen kalder den, frontlinjeforskningen. Dette er et kursskifte, som det er på høje tid 
at gennemføre. Væsentlige forskningsresultater muliggøres først af viden, der opnås gennem 
grundforskningen. Desuden har grundforskningen i rammeprogrammerne for forskning hidtil 
stået i skyggen af den anvendelsesorienterede forskning. Endelig tøver private investorer ofte 
med at investere i dette vigtige område, da det medfører betragtelige økonomiske risici og 
ikke automatisk lover produkter, der er modne til markedet.

Kommissionen og førende europæiske forskningsinstitutioner håber, at forskningsrådet vil 
give en "konkurrenceeffekt": De bedste forskere i Europa vil konkurrere om bevillingerne og 
dermed øge attraktiviteten af Europa som forskningssted. Desuden håber man, at der gennem 
de enkelte forskeres succeser kan drages konklusioner om forskningens kvalitet i de enkelte 
medlemsstater.

2. Det Europæiske Forskningsråds struktur

Efter Kommissionens forslag skal Det Europæiske Forskningsråd skal bestå af et 
videnskabeligt råd og en såkaldt gennemførelsesstruktur.

a) Det videnskabelige råd

Det videnskabelige råd skal spille en nøglerolle i Det Europæiske Forskningsråd. Det skal 
bestå af repræsentanter på højeste plan for det europæiske forskersamfund, som udpeges i 
kraft af deres personlige egenskaber og uafhængigt af politiske eller andre interesser. Dets 
medlemmer udpeges af Kommissionen efter en uafhængig udpegningsproces.

Endnu inden den formelle afgørelse om forskningsrådet har et udvælgelsesorgan på fem 
medlemmer under ledelse af det tidligere kommissionsmedlem Lord Patten sidste år indstillet 
22 medlemmer til det videnskabelige råd, og disse har allerede indledt deres arbejde.

Efter Kommissionens opfattelse koncentrerer det videnskabelige råds opgaver sig 
hovedsagelig omkring udarbejdelse af en samlet videnskabelig strategi samt om udarbejdelse 
af et arbejdsprogram for Det Europæiske Forskningsråd. Hertil hører også fastlæggelse af 
bestemte kriterier, på grundlag af hvilke afgørelser om finansiering af de enkelte projekter 
træffes. 
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b) Den specifikke gennemførelsesstruktur 

For gennemførelsen af programmet skal først en specifik gennemførelsesstruktur være 
ansvarlig. Denne gennemfører evaluerings- og udvælgelsesprocedurer i praksis. Ved 
programmets start har Kommissionen foreslået et forvaltningsorgan under Kommissionen 
som gennemførelsesstruktur. Der er imidlertid mulighed for, at dette forvaltningsorgan efter 
en uafhængig evaluering i 2010 kan ændres til en alternativ og juridisk uafhængig struktur, 
f.eks. i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 171.

II. Ordførerens evaluering

Det europæiske Forskningsråd er et vigtigt skridt på det rigtige tidspunkt med henblik på at 
sikre Europa som hjemsted for videnskab og at styrke grundforskningen. Et succesfuldt 
forskningsråd kan skabe den kraft, der er ubetinget nødvendig for at fastholde topforskere i 
Europa, hhv. at hverve dem for Europa. Derfor er det forståeligt, at ideen om dette 
forskningsråd har fundet overvældende støtte i forskerkredse, og også i vid udstrækning 
støttes af Europa-Parlamentet. Alligevel rejser forslaget efter ordførerens mening på 
afgørende punkter visse spørgsmål, som kræver indgående behandling.

1. Det Europæiske Forskningsråds endelige struktur

For så vidt angår Det Europæiske Forskningsråds endelige struktur, er der med det allerede 
nævnte forvaltningsorgan, som Kommissionen helt klart foretrækker, og den uafhængige 
struktur efter EF-traktatens artikel 171 to alternativer. Begge har efter ordførerens mening 
fordele og ulemper. Forvaltningsorganet vil give Kommissionen stærk indflydelse på 
forskningsrådet; dette kan vise sig problematisk, for så vidt angår uafhængigheden. Imidlertid 
rejser oprettelse af et organ efter EF-traktatens artikel 171 en række spørgsmål, der må 
overvejes. Dette begynder med helt praktiske aspekter som valg af hjemsted.

Efter ordførerens opfattelse bør der derfor efter en forsøgsperiode på maksimalt to til tre år af 
uafhængige eksperter foretages en evaluering af de erfaringer, der er gjort med 
forskningsrådet; denne evaluering skal ske efter bestemte kriterier, der er fastlagt på forhånd. I 
denne forbindelse evalueres bl.a. aspekter som den videnskabelige uafhængighed med 
samtidig transparens og ansvarlighed over for Kommissionen, Rådet og Parlamentet.

2. Transparens i Det Europæiske Forskningsråds arbejde

På baggrund af de betragtelige bevillinger, forskningsrådet kommer til at råde over, er det 
nødvendigt, at der sikres en vis ansvarlighed over for Rådet, Parlamentet og Kommissionen. 
Det må hindres, at der vækkes det indtryk, at der ved forskningsrådet kan opstå en "closed 
shop".

En forbindelse til EU-institutionerne, f.eks. via et sagkyndigt råd ("Board of Trustees") vil 
give forskningsrådet mulighed for at underbygge sit arbejde over for disse. At satse 
udelukkende på Revisionsretten eller Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 
(OLAF) er efter ordførerens mening ikke tilstrækkeligt. Eksemplet med de nationale 
forskningsråd viser, at der i alle tilfælde er tale om en mere eller mindre stærkt udpræget 
kontrol via det offentlige, der bevilger pengene.
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Alle direktionsmedlemmer samt direktøren for den amerikanske National Science Foundation 
skal f.eks. udpeges af præsidenten og bekræftes af Senatet. I de tyske forskerkredse er 
Forbundsrepublikken og delstaterne repræsenteret i hovedudvalget, hvor retningslinjerne 
bliver vedtaget, og hvor der endog træffes afgørelse om enkeltprojekter.

Ordføreren finder, at der i det mindste gennem en pligt til regelmæssigt at aflægge beretning 
må sikres en vis politisk ansvarlighed.

3. Udvælgelse og udpegning af medlemmer til det videnskabelige råd

Det videnskabelige råd skal, i den udstrækning det er muligt i forbindelse med et organ med 
omkring 20 forskere, dække alle forskningsområder og de forskellige niveauer fra 
universitets- til industriforskning. Det er i den forbindelse særlig vigtigt, at alle medlemmer i 
betragtning af deres opgaver også har viden om og ekspertise i videnskabsforvaltning.

For at holde forskningsrådet åbent for nye ideer og nye forskningsområder bør medlemmernes 
funktionsperiode være begrænset. Desuden vil en form for rotationssystem være 
hensigtsmæssigt; dette kan sikre en løbende udskiftning med samtidig kontinuitet.

Medlemmerne af det videnskabelige råd bør desuden udelukkende udvælges af de europæiske 
forskere. Dette vil være en garanti for Det Europæiske Forskningsråds videnskabelige 
uafhængighed.

4. Sikring af en effektiv forvaltningsstruktur

En prøve for Det Europæiske Forskningsråd bliver afviklingen af projekterne. I betragtning af 
den tematiske bredde må der ventes mange ansøgninger. Disse skal behandles hurtigt og 
effektivt. Det er nu op til det videnskabelige råd og "gennemførelsesstrukturen" at udforme 
intelligente løsninger. I betragtning af de knappe ressourcer bør udgifterne til administrative 
opgaver derfor på forhånd begrænses til en bestemt del af det samlede budget for at sikre en 
slank forvaltning.

5. Retningslinjer for det videnskabelige råds arbejde

Kritikere frygter, at der er fare for, at Det Europæiske Forskningsråd bliver oversvømmet med 
ansøgninger. Derfor foreslås det, at der allerede i særprogrammet angives retningslinjer for 
forskningsrådets arbejde og udvælgelsen af projekter ved at anføre bestemte kriterier herfor. 
Ordføreren anser ikke denne løsning for hensigtsmæssig. Det er en grundlæggende 
forudsætning, at retningslinjerne for det indholdsmæssige arbejde fastlægges af forskerne i det 
videnskabelige råd autonomt og på grundlag af forskningens behov. Denne fastlæggelse bør 
også gælde over for Kommissionen. Det er imidlertid nødvendigt at formulere klare etiske 
grænser. 

6. Forskningsrådets budget

Der er enighed om, at Det Europæiske Forskningsråds succes i ikke ubetydeligt omfang 
afhænger af budgettets størrelse. Kun hvis det lykkes at investere den nødvendige "kritiske 
masse", kan de indledningsvis anførte konkurrenceeffekter indtræde. Kommissionen havde 
oprindelig afsat en samlet sum på 11,861 milliarder euro til det syvende rammeprograms 
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samlede løbetid. Dette tal kan næppe fastholdes.

Eksperter ansætter med rette den nødvendige "kritiske masse" til mindst 1 mia. euro pr. år. 
Denne sum må stå til rådighed i programmets samlede løbetid. I den forbindelse er en 
kontinuerlig stigning hensigtsmæssig. Efter ordførerens mening vil dette kunne betyde, at der 
i startfasen stilles færre bevillinger til rådighed end ved afslutningen af programmets løbetid.

III. Facit: 

Ordføreren glæder sig over forslaget om oprettelse af Det Europæiske Forskningsråd. Alle 
berørte opfordres til at sikre, at forskningsrådet kan indlede sit arbejde snarest. Derfor må EU-
lovgiverne finde svar på de ovenfor anførte spørgsmål. Kun hvis det lykkes, bliver Det 
Europæiske Forskningsråd en ægte succes, der kan skabe den tilsigtede virkning for 
forskningen i Europa.


