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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om det särskilda programmet Idéer för genomförande av 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013)
(KOM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0441)1,

– med beaktande av artikel 166 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0382/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från budgetutskottet och utskottet för kultur och utbildning (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 4

(4) Förslag på spetsforskning bör bedömas 
av sakkunniga på grundval av ett enda 
kriterium – kvalitet. Stor vikt bör fästas vid 
tvärvetenskapliga, vågade och nyskapande 
projekt och nya grupper samt både mindre 

(4) Förslag på spetsforskning i betydelsen
grundforskning bör bedömas av 
sakkunniga på grundval av ett enda 
kriterium – kvalitet. Stor vikt bör fästas vid 
tvärvetenskapliga, mångdisciplinära,

  
1 EUT C.../ ännu ej offentliggjort i EUT.
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erfarna forskare och väletablerade 
forskargrupper.

vågade och nyskapande projekt och nya 
grupper samt både mindre erfarna forskare 
och väletablerade forskargrupper.

Motivering

Begreppet “spetsforskning” måste redan i skälen tydligt kopplas till grundforskning. Det bör 
också framhållas att forskningsprojekten inte bara skall vara tvärvetenskapliga utan även 
mångdisciplinära.

Ändringsförslag 2
Skäl 6

(6) Europeiska kommissionen bör ansvara 
för genomförandet av det särskilda 
programmet och garantera Europeiska 
forskningsrådets självständighet, integritet 
och effektivitet.

(6) Europeiska kommissionen bör under 
en försöksperiod på två till högst tre år
ansvara för genomförandet av det särskilda 
programmet och garantera Europeiska 
forskningsrådets självständighet, integritet 
och effektivitet.

Motivering

Europeiska forskningsrådet bör på sikt ges en organisationsstruktur som i hög grad är 
fristående från EU-institutionerna och det bör på ett ansvarigt sätt ledas enbart av den 
internationella forskarvärlden. För att Europeiska forskningsrådet skall få en snabb start är 
det ändamålsenligt att inrätta en verkställande byrå under kommissionens ledning för en 
försöksperiod.

Ändringsförslag 3
Skäl 8

(8) För att garantera forskningsrådets 
integritet bör kommissionen se till att det 
särskilda programmet genomförs i enlighet 
med målen.

(8) För att garantera forskningsrådets 
integritet bör kommissionen tillsammans 
med Europaparlamentet och rådet se till 
att det särskilda programmet genomförs i 
enlighet med målen.

Motivering

Kommissionen får inte stå som enda garant för Europeiska forskningsrådets integritet. Med 
hänsyn till projektets stora betydelse och ansenliga finansiella resurser är det nödvändigt att
även rådet och parlamentet löpande kan ta del av Europeiska forskningsrådets arbete, 
exempelvis genom årliga rapporter.
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Ändringsförslag 4
Skäl 17

(17) Kommissionen skall se till att det görs 
en oberoende utvärdering av hur 
Europeiska forskningsrådet fungerar. Mot 
bakgrund av den utvärderingen och med 
hänsyn till Europeiska forskningsrådets 
erfarenheter i fråga om dess 
grundläggande principer bör man senast 
2010 överväga möjligheten att göra 
Europeiska forskningsrådet till en rättsligt 
oberoende struktur som kan grunda sig på 
artikel 171 i fördraget.

(17) Kommissionen bör se till att det efter 
en försöksperiod på två till högst tre år
görs en oberoende utvärdering av hur 
Europeiska forskningsrådet fungerar. Mot 
bakgrund av resultaten bör Europeiska 
forskningsrådet ges en bestående struktur 
som säkrar Europeiska forskningsrådet 
maximal självständighet och samtidigt 
garanterar insyn. I detta sammanhang
bör man senast 2010 överväga möjligheten 
att göra Europeiska forskningsrådet till en 
rättsligt oberoende struktur som kan grunda 
sig på artikel 171 i fördraget.

Motivering

Den internationella vetenskaps- och forskarvärldens samstämmiga önskan är att Europeiska 
forskningsrådet skall få en organisationsstruktur som i hög grad är fristående från 
EU-institutionerna och på ett ansvarigt sätt leds endast av den internationella forskarvärlden. 
Detta innebär bland annat att förfarandena måste präglas av öppenhet och självständigheten 
vara maximal. En struktur enligt artikel 171 i EG-fördraget är ett alternativ som bör 
undersökas noggrant.

Ändringsförslag 5
Artikel 2

I enlighet med bilaga II till ramprogrammet 
skall det belopp som anses nödvändigt för 
genomförandet av det särskilda 
programmet uppgå till 
11 862 miljoner euro, varav mindre än 6 %
skall utgöras av kommissionens
administrativa utgifter.

I enlighet med bilaga II till ramprogrammet 
skall det belopp som anses nödvändigt för 
genomförandet av det särskilda 
programmet uppgå till 
11 862 miljoner euro, varav högst 3 %
skall utgöras av administrativa utgifter och 
personalutgifter i den årliga budget som 
står till Europeiska forskningsrådets 
förfogande.

Motivering

Om Europeiska forskningsrådet ska bli framgångsrikt måste så mycket pengar som möjligt gå 
till projekten. En oproportionerligt stor förvaltning skall förhindras.
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Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 1

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

1. All forskningsverksamhet som 
genomförs inom det särskilda programmet 
skall vara förenlig med de grundläggande 
etiska principer som fastställts i sjunde 
ramprogrammet. Utöver dessa gäller även 
grundprinciperna som anges i punkt 2 
och 3.

Motivering

Besluten om etiska gränser, så som de formuleras i sjunde ramprogrammet om forskning, 
måste även gälla för det särskilda programmet Idéer.

Ändringsförslag 7
Artikel 4, punkt 3

3. Europeiska forskningsrådet skall bestå 
av ett oberoende vetenskapligt råd med en 
särskild genomförandestruktur i enlighet 
med bilaga I. Rådet kommer att följa 
principerna om vetenskaplig kvalitet, 
självständighet, effektivitet och insyn.

3. Europeiska forskningsrådet skall bestå 
av ett oberoende vetenskapligt råd med en 
särskild genomförandestruktur i enlighet 
med bilaga I. Rådet kommer att följa 
principerna om vetenskaplig kvalitet, 
självständighet, effektivitet, insyn och 
ansvarsskyldighet. En rådgivande 
kommitté (“Board of Trustees”) bestående 
av tre företrädare från rådet, tre från 
kommissionen och tre från parlamentet, 
skall övervaka att dessa grundprinciper 
följs.

Motivering

Vetenskapliga rådets arbete bör också präglas av ansvarsprincipen. En rådgivande kommitté 
bestående av tre företrädare vardera från rådet, kommissionen och parlamentet behöver 
inrättas för att säkerställa att grundprinciperna för Europeiska forskningsrådets arbete följs.

Ändringsförslag 8
Artikel 4, punkt 4

4. Kommissionen skall stå som garant för 
Europeiska forskningsrådets 
självständighet och integritet och se till att 
rådets uppgifter utförs korrekt.

4. Tillsammans med rådet och 
Europaparlamentet skall kommissionen 
stå som garant för Europeiska 
forskningsrådets självständighet och 
integritet och se till att rådets uppgifter 
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utförs korrekt.

Vetenskapliga rådet och kommissionen 
skall varje år för Europaparlamentet och 
rådet lägga fram en rapport om 
Europeiska forskningsrådets arbete, där 
man bland annat beskriver i vilken 
utsträckning de uppställda målen har 
kunnat nås.

Motivering

Kommissionen får inte stå som enda garant för Europeiska forskningsrådets integritet. Med 
hänsyn till projektets stora betydelse och ansenliga budget är det nödvändigt att även rådet 
och parlamentet löpande kan ta del av Europeiska forskningsrådets arbete, exempelvis genom 
årliga rapporter.

Ändringsförslag 9
Artikel 5, punkt 1

1. Vetenskapliga rådet skall bestå av 
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 
med högsta renommé; ledamöterna skall 
utses av kommissionen och agera som 
individer, oberoende av andra intressen.

1. Vetenskapliga rådet skall bestå av 
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 
med högsta renommé; ledamöterna skall så 
vitt möjligt företräda alla fackområden 
och forskningsgrenar, ha meriterat sig 
genom utmärkt vetenskapligt arbete och 
mångårig erfarenhet av 
forskningsförvaltning och agera som 
individer, oberoende av andra intressen.

Motivering

Det är avgörande att Vetenskapliga rådets ledamöter i så hög grad som möjligt täcker alla 
forskningsområden, företräder de olika grenarna från offentlig till privat forskning och har 
kompetens inom forskningsförvaltning.

Ändringsförslag 10
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. Vetenskapliga rådets ledamöter skall 
nomineras av forskarvärlden enligt ett 
öppet och oberoende förfarande och utses 
av kommissionen efter att ha frågats ut av 
Europaparlamentet.
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Motivering

Vetenskapliga rådets ledamöter skall i första hand föreslås av forskarvärlden själv. 
Utfrågningen i parlamentet skapar nödvändig öppenhet och offentlig uppmärksamhet.

Ändringsförslag 11
Artikel 5, punkt 1b (ny)

1b. Ledamöternas mandatperiod skall 
vara två år, med möjlighet till omval två 
gånger. Ledamöterna väljs enligt ett 
rotationssystem, där en tredjedel av 
ledamöterna skall bytas ut vid varje val.

Motivering

Vetenskapliga rådets ledamöter bör ha en begränsad mandatperiod. Ett rotationssystem 
säkerställer en god balans mellan nya och gamla ledamöter.

Ändringsförslag 12
Artikel 5, punkt 3, led -a (nytt)

-a) En samordnad strategi för Europeiska 
forskningsrådets arbete som regelbundet 
anpassas till forskningens krav.

Motivering

Vetenskapliga rådet måste ansvara för Europeiska forskningsrådets samordnade strategi. 
Denna strategi bör dessutom granskas regelbundet och anpassas till förändrade krav.

Ändringsförslag 13
Artikel 6, punkt 1

1. Kommissionen skall anta 
arbetsprogrammet för genomförandet av 
det särskilda programmet, med en 
detaljerad redogörelse för målen och de 
vetenskapliga och tekniska prioriteringarna 
i bilaga I, finansiering samt ett tidsschema 
för genomförandet.

1. Kommissionen och Vetenskapliga rådet 
skall anta arbetsprogrammet för 
genomförandet av det särskilda 
programmet, med en detaljerad redogörelse 
för målen och de vetenskapliga och 
tekniska prioriteringarna i bilaga I, 
finansiering samt ett tidsschema för 
genomförandet.

Motivering

Det är lämpligt att kommissionen och Vetenskapliga rådet gemensamt antar 



PR\600207SV.doc 11/18 PE 368.075v01-00
Delvis extern översättning

SV

Europeiska forskningsrådets arbetsprogram.

Ändringsförslag 14
Artikel 8a (ny)

Artikel 8a
1. Efter en försöksperiod på två till högst 
tre år skall Europeiska forskningsrådets 
arbete utvärderas av oberoende experter. 
Bland annat utvärderas om 
målsättningarna för Europeiska 
forskningsrådet har uppnåtts, om
förfarandena utformats på ett effektivt 
och öppet sätt, om forskningens 
oberoende kunnat säkerställas och om 
hänsyn tagits till tanken om vetenskaplig 
kvalitet. I utvärderingen skall även tas
ställning till vilken struktur som är 
lämpligast för Europeiska forskningsrådet 
på lång sikt.
2. Oberoende av den utvärdering som 
skall göras måste en långsiktig struktur 
väljas för Europeiska forskningsrådet. 
Denna skall säkerställa största möjliga 
självständighet i förhållande till 
kommissionen, rådet och 
Europaparlamentet, med bibehållen insyn 
och ansvarighet.
3. Mot bakgrund av utvärderingen skall 
kommissionen för Europaparlamentet och 
rådet lägga fram ett förslag om 
Europeiska forskningsrådets fortsatta 
utveckling för behandling och i 
förekommande fall medbeslutande. När 
det gäller Europeiska forskningsrådets 
framtida arbete skall man utgå från en 
struktur enligt artikel 171 i fördraget,
såvida inga tunga skäl talar emot en 
sådan organisationsform.

Motivering

Den internationella vetenskaps- och forskarvärldens samstämmiga önskan är att Europeiska 
forskningsrådet skall få en organisationsstruktur som i hög grad är fristående från 
EU-institutionerna och att det endast skall ledas av den internationella forskarvärlden på ett 



PE 368.075v01-00 12/18 PR\600207SV.doc
Delvis extern översättning

SV

ansvarigt sätt. För en försöksperiod är det ändamålsenligt att inrätta en verkställande byrå 
under kommissionens ledning, så att Europeiska forskningsrådet får en snabb start.
Erfarenheterna från denna period skall utvärderas grundligt.

Ändringsförslag 15
Bilaga I, underrubrik ”Det vetenskapliga rådet”, stycke 1 och styckena 1a och 1b (nya)

Vetenskapliga rådet skall bestå av 
företrädare för det europeiska 
forskarsamfundet på högsta nivå vilka skall 
agera som individer, oberoende av andra 
intressen. Rådets medlemmar skall 
tillsättas av kommissionen efter ett 
oberoende urvalsförfarande.

Vetenskapliga rådet skall bestå av 
företrädare för det europeiska 
forskarsamfundet på högsta nivå vilka så 
vitt möjligt skall företräda alla 
forskningsområden och forskningsgrenar 
samt ha meriterat sig genom utmärkt 
vetenskapligt arbete och mångårig 
erfarenhet av forskningsförvaltning och
skall agera som individer, oberoende av 
andra intressen.
Vetenskapliga rådets medlemmar skall 
tillsättas av kommissionen efter att ha 
nominerats av forskarvärlden och frågats 
ut av Europaparlamentet. Medlemmarnas
mandatperiod skall vara två år, med 
möjlighet till omval två gånger. 
Medlemmarna väljs enligt ett 
rotationssystem, där en tredjedel av 
medlemmarna skall bytas ut vid varje val.
Vetenskapliga rådets medlemmar skall 
anta en uppförandekod (“Code of 
Conduct”) för att förhindra
intressekonflikter.

Motivering

Det är avgörande att Vetenskapliga rådets medlemmar i så hög grad som möjligt täcker alla 
forskningsområden, företräder de olika grenarna från offentlig till privat forskning och har 
kompetens inom forskningsförvaltning. Utfrågningen i parlamentet skapar nödvändig 
öppenhet när medlemmarna tillsätts. Dessutom skall ett rotationssystem införas.

Ändringsförslag 16
Bilaga I, underrubrik ”Genomförandestruktur ”

Ansvaret för alla aspekter rörande det 
administrativa genomförandet av 
programmet skall ligga på den särskilda 
genomförandestrukturen, i enlighet med 

Ansvaret för alla aspekter rörande det 
administrativa genomförandet av 
programmet skall under försöksperioden 
ligga på den särskilda 
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det årliga arbetsprogrammet. 
Genomförandet av urvalsförfarandena, 
förfarandet för inbördes utvärdering och 
urvalsförfarandet i enlighet med de 
principer som fastställts av Vetenskapliga 
rådet, liksom säkerställandet av den 
finansiella och vetenskapliga förvaltningen 
av anslagen skall framför allt ske inom 
ramen för denna organisation.

genomförandestrukturen, i enlighet med 
det årliga arbetsprogrammet. 
Genomförandet av urvalsförfarandena, 
förfarandet för inbördes utvärdering och 
urvalsförfarandet i enlighet med de 
principer som fastställts av Vetenskapliga 
rådet, liksom säkerställandet av den 
finansiella och vetenskapliga förvaltningen 
av anslagen skall framför allt ske inom 
ramen för denna organisation.

Motivering

Europeiska forskningsrådet bör på sikt ges en organisationsstruktur som i hög grad är 
fristående från EU-institutionerna och det bör på ett ansvarigt sätt ledas enbart av den 
internationella forskarvärlden. För att Europeiska forskningsrådet skall få en snabb start är 
det ändamålsenligt att inrätta en verkställande byrå under kommissionens ledning för en 
försöksperiod.

Ändringsförslag 17
Bilaga I, underrubrik ”Europeiska kommissionens roll”, stycke 1

Europeiska kommissionen skall stå som 
garant för Europeiska forskningsrådets 
fullständiga självständighet och integritet. 
Ansvaret för programgenomförandet 
handlar om att se till att programmet 
genomförs enligt ovan nämnda 
vetenskapliga mål och enligt kraven på 
spetskompetens. Dessa krav fastställs av 
Vetenskapliga rådet som agerar 
självständigt. Kommissionen skall särskilt 
göra följande:

Tillsammans med rådet och 
Europaparlamentet skall 
Europeiska kommissionen stå som garant 
för Europeiska forskningsrådets 
fullständiga självständighet och integritet. 
Ansvaret för programgenomförandet 
handlar om att se till att programmet 
genomförs enligt ovan nämnda 
vetenskapliga mål och enligt kraven på 
spetskompetens. Dessa krav fastställs av 
Vetenskapliga rådet som agerar 
självständigt. Kommissionen skall särskilt 
göra följande:

Motivering

Kommissionen får inte stå som enda garant för Europeiska forskningsrådets integritet. Med 
hänsyn till projektets stora betydelse och ansenliga finansiella resurser är det nödvändigt att 
även rådet och parlamentet löpande kan ta del av Europeiska forskningsrådets arbete.

Ändringsförslag 18
Bilaga I, underrubrik ”Europeiska kommissionens roll”, punktsats 2
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• Anta arbetsprogrammet och 
ståndpunkter om metoder för 
genomförande, som fastställs av 
vetenskapliga rådet.

• Tillsammans med Vetenskapliga rådet 
anta arbetsprogrammet och ståndpunkter 
om metoder för genomförande, som 
fastställs av vetenskapliga rådet.

Motivering

Det är lämpligt att kommissionen och Vetenskapliga rådet gemensamt antar
Europeiska forskningsrådets arbetsprogram.
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MOTIVERING

I. Presentation av det särskilda programmet ”Idéer”

Med det sjunde ramprogrammet för forskning skall för första gången på gemenskapsnivå ett 
så kallat europeiskt forskningsråd (EFR) inrättas. EFR är den stora nyheten i 
ramprogrammet. I programmet Idéer preciserar Europeiska kommissionen uppgifterna och 
strukturen för EFR.

1. Grundidé

EFR syftar främst till att stärka grundforskningen, eller ”pionjärforskning” som 
kommissionen benämner det. Denna kursändring borde kommit långt tidigare. Viktiga 
forskningsresultat möjliggörs med hjälp av kunskaper som vunnits genom grundforskningen. 
Dessutom har grundforskningen märkbart släpat efter den tillämpningsorienterade 
forskningen i ramprogrammen för forskning. Privata investerare tvekar också ofta att 
investera på detta viktiga område eftersom det är kopplat till avsevärt ekonomiskt risktagande 
och marknadsmogna produkter inte automatiskt utlovas.

Kommissionen och ledande forskningsinstitutioner hoppas på att en ”konkurrenseffekt” skall 
uppnås genom EFR. Europas bästa forskare skall konkurrera om medlen och därmed göra 
Europa till en mer attraktiv plats för forskning. Man hoppas även att slutsatser om 
forskningens kvalitet skall kunna dras i de enskilda medlemsstaterna tack vare enskilda 
forskares framsteg.

2. Europeiska forskningsrådets struktur

Enligt kommissionens förslag skall EFR till att börja med bestå av ett vetenskapligt råd och en 
så kallad genomförandestruktur.

a) Det vetenskapliga rådet

Det vetenskapliga rådet skall spela en huvudroll i EFR. Det skall bestå av framstående 
personer i den europeiska forskningsgemenskapen som agerar oberoende av politiska eller 
övriga personliga intressen. Rådets medlemmar skall utses av kommissionen efter utnämning
inom ett oberoende förfarande.

Innan det formella beslutet om EFR ens fattats nominerade ett urvalsorgan på fem personer 
under ledning av den tidigare kommissionsledamoten Chris Patten förra året 22 medlemmar 
till det vetenskapliga rådet som även inlett sitt arbete.

Enligt kommissionen bör det vetenskapliga rådets arbetsuppgifter främst handla om 
utarbetandet av den vetenskapliga övergripande strategin och fastställandet av ett 
arbetsprogram för EFR. Hit räknas även fastställandet av vissa kriterier på grundval av vilka 
ett beslut skall fattas om finansieringen av enskilda projekt. Det vetenskapliga rådet skall även 
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se till att övervakning och kvalitetskontroll utförs ur en vetenskaplig synvinkel. Detta omfattar 
förfarandena för inbördes utvärdering, urval av experter och metoder för värdering.

b) Den särskilda organisationen för genomförandet 

Ansvaret för genomförandet av programmet skall ligga på den särskilda organisationen för 
genomförandet. Denna genomför i praktiken urvalsförfarandena för projekt och förfarandet 
för inbördes utvärdering. Kommissionen har för programstarten som den särskilda 
organisationen för genomförandet föreslagit ett genomförandeorgan från kommissionen. 
Möjligheten finns dock att genomförandeorganet efter en oberoende utvärdering till 2010 kan 
överföras till en alternativ och rättsligt självständig struktur, t.ex. enligt artikel 171 i 
EG-fördraget.

II. Föredragandens bedömning 

Det europeiska forskningsrådet är ett viktigt steg i rättan tid för att Europas roll som centrum 
för forskning skall upprätthållas och grundforskningen skall stärkas. Ett framgångsrikt EFR 
kan utveckla den kritiska massa som är helt nödvändig för att spetsforskare skall stanna kvar i 
Europa respektive lockas till Europa. Det är förståeligt att idén med forskningsrådet mottagits 
överväldigande positivt av forskningssamfundet, även av Europaparlamentet i stora delar. 
Frånsett detta ger förslaget enligt föredraganden på avgörande punkter upphov till frågor som 
noggrant behöver behandlas.

1. Det europeiska forskningsrådets slutgiltiga struktur

När det gäller EFR:s slutgiltiga struktur diskuteras två alternativ, dels det redan nämnda 
genomförandeorganet som uppenbart har stöd av kommissionen, dels den självständiga 
strukturen enligt artikel 171 i EG-fördraget. Båda alternativen har för- och nackdelar enligt 
föredraganden. Genomförandeorganet skulle garantera kommissionen ett starkt inflytande 
över forskningsrådet, vilket med tanke på självständigheten skulle kunna bli problematiskt. 
Inrättandet enligt artikel 171 i EG-fördraget aktualiserar emellertid en rad frågor som måste 
prövas. Till att börja med behöver praktiska aspekter beaktas, t.ex. var strukturen skall ha sitt 
säte.

Enligt föredraganden bör därför efter en testfas på högst två till tre år en utvärdering av 
erfarenheterna av EFR utföras av självständiga experter med ledning av på förhand fastställda 
kriterier. Aspekter som t.ex. vetenskaplig autonomi i kombination med öppenhet och insyn 
och ansvar i förhållande till kommissionen, rådet och parlamentet är sådant som behöver 
beaktas.

2. Öppenhet och insyn i det europeiska forskningsrådets arbete 

Med tanke på de avsevärda medel EFR kommer att fatta beslut om måste räkenskaper i viss 
mån avläggas inför rådet, parlamentet och kommissionen. Det gäller redan nu att inte ge 
intryck av att EFR skulle kunna bli en sluten krets.

Genom att involvera EU-institutionerna, t.ex. genom en rådgivande kommitté (förtroenderåd), 
skapas öppenhet och insyn, och forskningsrådet ges möjlighet att förankra sitt arbete. Att bara 
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åsyfta Revisionsrätten eller Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) räcker inte 
enligt föredraganden. Exemplet med nationella forskningsråd visar att det alltid utövas viss 
form av kontroll i olika utsträckning från det offentliga i egenskap av finansiär.

Alla styrelseledamöter liksom direktören för Förenta staternas National Science Foundation 
måste t.ex. utnämnas av presidenten och bli bekräftade av senaten. Vid den tyska 
forskningsgemenskapen företräds staten och delstaterna i huvudkommittén där besluten om 
riktlinjerna och rentav de enskilda projekten fattas.

Föredraganden anser att ett visst mått av politiskt ansvar åtminstone måste garanteras genom 
rapporteringsskyldigheter på regelbunden basis.

3. Urval och tillsättning av det vetenskapliga rådet

Det vetenskapliga rådet skall, om detta är möjligt i ett organ med ca 20 forskare, täcka in alla 
forskningsområden och de olika nivåerna av universitetsforskning och industriell forskning. 
Det är av särskild vikt att medlemmarna mot bakgrund av sina uppgifter även förfogar över 
kunskaper och expertis om forskningsledning.
För att forskningsrådet skall förhålla sig öppet för nya idéer och forskningsfält bör 
medlemmarnas ämbetstid vara begränsad. Ett visst rotationssystem är också lämpligt för att se 
till att även kontinuitet uppnås vid de kontinuerliga omflyttningarna.
Medlemmarna av det vetenskapliga rådet bör även endast väljas och utnämnas av europeiska 
forskare. Detta är en garanti för EFR:s självständighet.

4. Säkerställande av en effektiv förvaltningsstruktur 

Förvaltningen av projekten kommer att sätta EFR på prov. Eftersom det tematiska spektrumet 
är brett väntas många ansökningar komma in. Dessa måste behandlas snabbt och effektivt. 
Höga krav ställs på det vetenskapliga rådet och ”organisationen för genomförandet” att 
utveckla intelligenta lösningar. Med tanke på de knappa resurserna bör kostnaderna för 
förvaltningsuppgifterna från början begränsas till en viss andel av den totala budgeten för att 
garantera en slimmad förvaltning.

5. Riktlinjer för det vetenskapliga rådets arbete 

Kritiker fruktar att EFR kommer att drunkna i ansökningar. Därför föreslås att riktlinjer för 
EFR:s arbete och urval av projekten fastställs redan i det specifika programmet genom att 
bestämda kriterier utses för urvalet av projekt. Föredraganden anser inte detta vara 
ändamålsenligt. Det är en grundläggande förutsättning att riktlinjerna för forskarnas 
innehållsmässiga arbete i det vetenskapliga rådet fastställs självständigt och med 
utgångspunkt i forskningsbehoven. Detta fastställande bör även gälla i förhållande till 
kommissionen. Det är i varje fall nödvändigt att formulera tydliga etiska gränser.

6. Forskningsrådets ekonomiska resurser

Enighet råder om att EFR:s framgångar till inte obetydlig del hänger samman med dess 
ekonomiska resurser. Det är enbart om kritisk massa av investeringar lyckas som de tidigare 
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beskrivna konkurrenseffekterna skall uppstå. Kommissionen planerade ursprungligen 
sammanlagt 11 861 miljoner euro för EFR under hela det sjunde ramprogrammet för 
forskning. Denna siffra torde väl knappast vara den slutliga summan.

Experter menar med fog att den kritiska massan uppstår vid minst en miljard euro per år. 
Denna summa måste stå till förfogande under programmets hela löptid. Därutöver är en 
kontinuerlig ökning lämplig. Enligt föredragandens åsikt skulle detta kunna betyda att det i 
den inledande fasen ställs mindre ekonomiska medel till förfogande än i slutet av 
programmets löptid.

III. Slutsatser 

Föredraganden välkomnar förslaget om inrättandet av det europeiska forskningsrådet. Alla 
medverkande uppmanas att se till att arbetet med forskningsrådet snabbt inleds. Därför 
behöver EU:s lagstiftare finna svar på ovan ställda frågor. Först när detta lyckas kommer EFR 
att bli en verklig framgångsmodell som kan utveckla de positiva effekter man hoppas på för 
Europa som platsen för forskning.


