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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 "Mennesker" til gennemførelse af 
Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (2007-2013)
(KOM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0442)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 166, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6–0383/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Budgetudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(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 13

(13) Under gennemførelsen af dette 
program bør opmærksomheden i fornødent 
omfang rettes mod ligestilling mellem 
kønnene samt mod bl.a. arbejdsvilkår, 

(13) Under gennemførelsen af dette 
program bør opmærksomheden i fornødent 
omfang rettes mod ligestilling mellem 
kønnene samt mod bl.a. arbejdsvilkår,

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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gennemsigtighed i 
rekrutteringsprocedurerne og 
karriereudvikling for forskere, som 
rekrutteres til projekter og programmer, der 
støttes som led i aktiviteter under dette 
program, jf. Kommissionens henstilling af 
11. marts 2005 om et europæisk charter for 
forskere og en adfærdskodeks for 
ansættelse af forskere, som udgør en 
referenceramme på dette område.

fastsættelse af egnede foranstaltninger til 
forening af arbejds- og familielivet, 
gennemsigtighed i 
rekrutteringsprocedurerne og 
karriereudvikling for forskere, som 
rekrutteres til projekter og programmer, der 
støttes som led i aktiviteter under dette 
program, jf. Kommissionens henstilling af 
11. marts 2005 om et europæisk charter for 
forskere og en adfærdskodeks for 
ansættelse af forskere, som udgør en 
referenceramme på dette område.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at der i programmets udførelsesfase bliver truffet egnede 
foranstaltninger til forening af arbejds- og familielivet.

Ændringsforslag 2
Betragtning 14

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

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

Begrundelse

Det bør understreges, at hovedformålet med forskningsprogrammet er udarbejdelse af et 
egentligt europæisk forskningsrum.

Ændringsforslag 3
Betragtning 14 a (ny)

(14a) Særprogrammet "Mennesker" 
sigter mod at styrke det menneskelige 
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potentiale inden for forskning og 
teknologisk udvikling i Europa både 
kvantitativt og kvalitativt, bl.a. ved at 
anerkende forskerhvervet som
"profession". På denne måde vil 
opretholdelse af kvalitet i 
grundforskningen og en systematisk 
udvikling inden for teknologisk forskning 
kunne fremmes, og de europæiske 
forskere vil blive kraftigt opfordret til 
mobilitet til og fra Europa.

Begrundelse

Med denne nye betragtning, som præciserer særprogrammet "Menneskers" formål yderligere, 
introduceres forestillingen om forskerhvervet som en profession, der skal ligestilles med 
andre professioner.

Ændringsforslag 4
Artikel 6, stk. 1 a (nyt)

1a. Under udarbejdelsen af sit
arbejdsprogram og under hensyntagen til
reglerne om deltagelse træffer 
Kommissionen de nødvendige 
foranstaltninger til indførelse en 
mekanisme til forenkling af procedurerne.

Begrundelse

Gennemførelsen af Marie Curie-aktiviteternes ambitiøse målsætninger kræver, at 
Kommissionen forenkler de langsommelige bureaukratiske procedurer for at undgå, at de 
lægger hindringer i vejen for forskningen.

Ændringsforslag 5
Artikel 8, stk. 5

5. Kommissionen underretter regelmæssigt 
udvalget om, hvordan det går med 
gennemførelsen af særprogrammet som 
helhed, og om alle FTU-aktiviteter, som får 
tilskud under programmet.

5. Kommissionen underretter regelmæssigt 
udvalget og Europa-Parlamentet om, 
hvordan det går med gennemførelsen af 
særprogrammet som helhed, og om alle 
FTU-aktiviteter, som får tilskud under 
programmet.
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Begrundelse

I betragtning af at særprogrammet Mennesker er et vigtigt led i rammeprogrammet, som er 
underlagt den fælles beslutningsprocedure, bør Europa-Parlamentet underrettes om de 
fremskridt, der gøres i forbindelse med særprogrammets aktiviteter.

Ændringsforslag 6
Bilag, Indledning, afsnit 2

Programmet vil blive gennemført ved 
hjælp af systematiske investeringer i 
mennesker, især gennem et 
sammenhængende sæt “Marie Curie-
aktiviteter”, der rettes mod forskere i alle 
faser af karriereforløbet, fra den 
grundlæggende forskeruddannelse til 
karriereudvikling og livslang uddannelse. 
Mobilitet, både på tværs af landegrænser 
og sektorer, anerkendelse af erfaring fra 
andre sektorer og lande samt 
tilfredsstillende arbejdsvilkår er 
nøgleelementer i alle Marie Curie-
aktiviteter.

Programmet vil blive gennemført ved 
hjælp af systematiske investeringer i 
mennesker, især gennem et 
sammenhængende sæt “Marie Curie-
aktiviteter,” der som følge af en 
strukturerende effekt på det europæiske 
forskningsrum vil kunne generere en 
europæisk merværdi. Disse aktiviteter 
rettes mod forskere i alle faser af 
karriereforløbet, fra den grundlæggende 
forskeruddannelse til faglig udvikling og 
livslang uddannelse i den offentlige og i 
den private sektor. Mobilitet, både på 
tværs af landegrænser og sektorer, 
anerkendelse af erfaring fra andre sektorer 
og lande samt tilfredsstillende 
arbejdsvilkår er nøgleelementer i alle 
Marie Curie-aktiviteter, både med hensyn 
til uafhængighed i forskningen, 
tilstrækkelig tilpasning af lønningerne
hen imod de bedre internationale 
standarder og større opmærksomhed 
omkring social og forsikringsmæssig 
dækning.

Begrundelse

Det bør understreges, hvordan aktiviteterne til fremme af mobilitet og udvikling af forskernes 
karriere også har en strukturerende effekt på de nationale forhold og programmer, som kan 
medvirke til at skabe et effektivt europæisk samarbejde inden for det europæiske 
forskningsrum. Det bør desuden understreges, at forskernes faglige udvikling skal fremmes 
både i den offentlige og den private sektor. For at fremme det europæiske forskningsrum, som 
også er rettet mod at fremme forskernes karriere, bør der arbejdes hen imod ensartede 
arbejdsvilkår samtidig med, at forskningens uafhængighed sikres.

Ændringsforslag 7
Bilag, Indledning, afsnit 4 a (nyt)
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Der bør under Marie Curie-aktiviteterne 
rettes særlig opmærksomhed mod 
beskyttelse og deling af den intellektuelle 
ejendomsret gennem passende
kontraktklausuler, der beskytter den 
enkelte forsker, når det intellektuelle 
arbejde udmønter sig i et patent på de 
produkter, der sendes på markedet.

Begrundelse

Det er væsentligt, at rammeprogrammet beskytter de resultater, der opnås inden for 
forskningsområdet, bl.a. gennem passende kontraktklausuler, som er i stand til at sikre den 
retlige stilling for den enkelte forsker, som er involveret i programmer, hvis resultater 
medfører produktion og markedsføring af produkter, som er blevet udviklet takket være det 
afgørende intellektuelle bidrag, som en eller flere forskere er kommet med.

Ændringsforslag 8
Bilag, Indledning, afsnit 6

Der vil blive taget behørigt hensyn til 
principperne om bæredygtig udvikling og 
ligestilling mellem mænd og kvinder. Det 
er programmets mål at fremme ligestilling 
ved at sørge for, at mænd og kvinder har 
lige muligheder for at deltage i alle Marie 
Curie-aktiviteter, og ved at lave 
benchmarkundersøgelser af 
kønsfordelingen blandt programmets 
deltagere (målet er at mindst 40 % af 
deltagerne er kvinder). Desuden vil 
aktiviteterne blive udformet således, at 
forskerne kan opnå en passende ligevægt 
mellem arbejde og privatliv, og så det 
bliver nemt at genoptage forskerkarrieren 
efter en pause. Endvidere vil der under 
dette særprogram, hvor det er relevant, 
blive taget hensyn til de etiske, sociale,
juridiske og bredere kulturelle aspekter af 
den forskning, der udføres, og af de mulige 
anvendelser af forskningen, såvel som de 
samfundsøkonomiske virkninger af 
videnskabelig og teknologisk udvikling og 
fremsyn.

Der vil blive taget behørigt hensyn til 
principperne om bæredygtig udvikling og 
ligestilling mellem mænd og kvinder. Det 
er programmets mål at fremme ligestilling 
ved at sørge for, at mænd og kvinder har 
lige muligheder for at deltage i alle Marie 
Curie-aktiviteter, og ved at lave 
benchmarkundersøgelser af 
kønsfordelingen blandt programmets 
deltagere (målet er at mindst 40 % af 
deltagerne er kvinder). Desuden vil 
aktiviteterne blive udformet således, at 
forskerne kan opnå en passende ligevægt 
mellem arbejde og privatliv, sådan at det 
bliver nemt både at integrere forskere 
varigt på arbejdsmarkedet og at genoptage 
forskerkarrieren efter en pause. Endvidere 
vil der under dette særprogram, hvor det er 
relevant, blive taget hensyn til de etiske, 
sociale, juridiske og bredere kulturelle 
aspekter af den forskning, der udføres, og 
af de mulige anvendelser af forskningen, 
såvel som de samfundsøkonomiske 
virkninger af videnskabelig og teknologisk 
udvikling og fremsyn.
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Begrundelse

Aktiviteterne bør også rettes mod integration af de bedste forskere på det europæiske 
arbejdsmarked for forskere og ikke kun mod genoptagelse ar karrieren efter en pause.

Ændringsforslag 9
Bilag, Aktiviteter, - Grunduddannelse af forskere, afsnit 1

Denne aktivitet har til formål at støtte 
grunduddannelsen af forskere, typisk de 
første fire år af en forskerkarriere, plus op 
til ét yderligere år, hvis det er nødvendigt 
for at afslutte grunduddannelsen. Ved 
hjælp af et tværnationalt netværk er det 
hensigten at strukturere en væsentlig del af 
medlemsstaternes og de associerede landes 
kapacitet til at tilbyde forskere en 
grunduddannelse af høj kvalitet, både i den 
offentlige og den private sektor. Målet er at 
forbedre forskernes karriereudsigter i 
begge sektorer og derved gøre 
forskerkarrieren mere attraktiv for unge 
forskere.

Denne aktivitet har til formål at støtte 
grunduddannelsen af forskere, som typisk 
er på fire år (svarende til fuld tid), plus op 
til ét yderligere år, hvis det er nødvendigt 
for at afslutte grunduddannelsen. Ved 
hjælp af et tværnationalt netværk er det 
hensigten at strukturere en væsentlig del af 
medlemsstaternes og de associerede landes 
kapacitet til at tilbyde forskere en 
grunduddannelse af høj kvalitet, både i den 
offentlige og den private sektor. Målet er at 
forbedre forskernes karriereudsigter i 
begge sektorer og derved gøre 
forskerkarrieren mere attraktiv for unge 
forskere.

Begrundelse

Ændringsforslaget tager med indsættelsen af formuleringen "svarende til fuld tid" sigte mod 
at undgå enhver form for forskelsbehandling, som ville være i modstrid med politikkerne til 
forening af arbejds - og familielivet. Målet med Marie Curie-aktiviteten "Grunduddannelse af 
forskere" er at gøre det lettere og mere tillokkende for de unge at gå i gang med en 
forskerkarriere. Desuden er den henvendt til unge, der er egnede til at forske.

Ændringsforslag 10
Bilag, Aktiviteter, - Grunduddannelse af forskere, afsnit 3

Det fælles forskeruddannelsesprogram bør 
have sammenhængende kvalitetsnormer, 
og der bør være passende tilsyns- og 
vejledningsordninger. 
Uddannelsesprogrammet skal udnytte de 
indbyrdes supplerende kompetencer hos de 
forskellige deltagere i netværket, herunder 
fra private virksomheder, samt andre 
samspilsmuligheder. Blandt deltagerne skal 
der være gensidig anerkendelse af 
uddannelsens kvalitet, og om muligt, af 

Det fælles forskeruddannelsesprogram bør 
have sammenhængende kvalitetsnormer, 
og der bør være passende tilsyns- og 
vejledningsordninger. 
Uddannelsesprogrammet skal udnytte de 
indbyrdes supplerende kompetencer hos de 
forskellige deltagere i netværket, herunder 
fra private virksomheder, samt andre 
samspilsmuligheder. Blandt deltagerne skal 
der være gensidig anerkendelse af 
uddannelsens kvalitet, og om muligt, af 
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eksamensbeviser og lignende. eksamensbeviser og lignende. Der vil blive 
rettet særlig opmærksomhed mod 
problematikken med hensyn til den 
langsigtede integrering af forskere på 
arbejdsmarkedet.

Begrundelse

Forskeruddannelsen kræver, at der anvendes store summer, som ikke må gå tabt. Derfor er 
der behov for at træffe en række foranstaltninger til integrering af de bedste forskere på det 
europæiske arbejdsmarked for forskere.

Ændringsforslag 11
Bilag, Aktiviteter, - Grunduddannelse af forskere, afsnit 5, led 3

• tilrettelæggelse af korte 
uddannelsestiltag (konferencer, 
sommerkurser og specialiserede kurser) 
med adgang for både deltagere i netværkets 
uddannelsesprogram og forskere fra 
organisationer uden for netværket.

• omkostninger ved oprettelse af netværk 
og tilrettelæggelse af korte 
uddannelsestiltag (konferencer, 
sommerkurser og specialiserede kurser) 
med adgang for både deltagere i netværkets 
uddannelsesprogram og forskere fra 
organisationer uden for netværket.

Begrundelse

Finansieringen af netværk for komplementære organisationer fra de forskellige lande er 
forbundet med implementeringsomkostninger, som bør optræde eksplicit blandt de tiltag, der 
ydes støtte til.

Ændringsforslag 12
Bilag, Aktiviteter, - Livslang uddannelse og karriereudvikling, afsnit 2

En forsker skal have mindst fire års 
forskningserfaring (fuld tid) for at kunne 
deltage i denne aktivitet. Da det drejer sig 
om livslang uddannelse og 
karriereudvikling, forventes det imidlertid, 
at deltagerne typisk vil have endnu længere 
tids erfaring.

En forsker skal have mindst fire års 
forskningserfaring (fuld tid eller 
tilsvarende) for at kunne deltage i denne 
aktivitet. Da det drejer sig om livslang 
uddannelse og karriereudvikling, forventes 
det imidlertid, at deltagerne typisk vil have 
endnu længere tids erfaring.

Begrundelse

Ændringsforslaget tager gennem indføjelsen af termen "tilsvarende" (som gør det muligt at 
genoptage karrieren efter en pause) sigte på at undgå enhver form for forskelsbehandling, 
som vil være i modstrid med politikkerne til forening af arbejds- og familielivet.
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Ændringsforslag 13
Bilag, Aktiviteter, - Livslang uddannelse og karriereudvikling, afsnit 4, led 2

• Andre offentlige eller private 
organisationer, f.eks. store 
forskningsorganisationer, der finansierer 
og forvalter stipendieprogrammer enten på 
grundlag af et officielt mandat eller 
offentlige myndigheders anerkendelse, 
såsom statsligt oprettede privatretlige 
organer med offentlige opgaver, 
velgørende institutioner, mv.

• Andre offentlige eller private 
organisationer, f.eks. store 
forskningsorganisationer, universiteter og 
organisationerne, der finansierer og 
forvalter stipendieprogrammer enten på 
grundlag af et officielt mandat eller 
offentlige myndigheders anerkendelse, 
såsom statsligt oprettede privatretlige 
organer med offentlige opgaver, 
velgørende institutioner, mv.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt eksplicit at nævne universiteter blandt de institutioner og 
forskningsorganisationer, som kan drage nytte af samfinansieringsmekanismen, eftersom de 
er væsentlige for skabelse og udvikling af menneskelige ressourcer i forskningssektoren.

Ændringsforslag 14
Bilag, Aktiviteter, - Livslang uddannelse og karriereudvikling, afsnit 6

De to gennemførelsesformer vil i starten 
blive anvendt sideløbende. I løbet af 
rammeprogrammet vil der blive foretaget 
en vurdering af virkningerne af de to 
former, og på grundlag heraf vil det blive 
afgjort, hvordan resten af programmet skal 
gennemføres.

De to gennemførelsesformer vil i starten 
blive anvendt sideløbende gennem 
samfinansieringsmekanismen, idet der 
fastsættes en passende begyndelsesfase, 
som tillader gennemførelsen heraf. I løbet 
af rammeprogrammet vil der blive 
foretaget en vurdering af virkningerne af 
de to former, og på grundlag heraf vil det 
blive afgjort, hvordan resten af 
programmet skal gennemføres.

Begrundelse

Ikke alle lande og regioner har mobilitetsprogrammer, og der vil derfor kunne opstå 
forskelsbehandling, som kan undgås ved hjælp af en pilotfase.

Ændringsforslag 15
Bilag, Aktiviteter, - Partnerskaber og forbindelser mellem erhvervslivet og den akademiske 

verden, afsnit 2, led 3

• tilrettelæggelse af workshopper og 
konferencer, der styrker udvekslingen af 
erfaringer og viden mellem sektorerne, 

• omkostninger ved skabelse af netværk 
og tilrettelæggelse af workshopper og 
konferencer, der styrker udvekslingen af 
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med det formål at nå ud til et større udsnit 
af medarbejderne i begge sektorer

erfaringer og viden mellem sektorerne, 
med det formål at nå ud til et større udsnit 
af medarbejderne i begge sektorer

Begrundelse

Finansieringen af netværk af organisationer fra forskellige lande er forbundet med 
implementeringsomkostninger, som bør optræde eksplicit blandt de tiltag, som der ydes støtte 
til.

Ændringsforslag 16
Bilag, Aktiviteter, - Særlige foranstaltninger

For at støtte etableringen af et virkeligt 
europæisk arbejdsmarked for forskere vil 
der blive iværksat et sammenhængende sæt 
ledsageforanstaltninger, der skal medvirke 
til at fjerne hindringer for mobilitet og 
styrke forskernes karriereudsigter i Europa. 
Disse foranstaltninger vil navnlig sigte 
mod at skabe øget opmærksomhed 
omkring forskning og forskerhvervet 
blandt interesseparterne og offentligheden, 
bl.a. gennem Marie Curie-stipendier, mod 
at stimulere og støtte aktiviteter på 
medlemsstatsplan og mod at supplere 
Fællesskabets aktiviteter.

For at støtte etableringen af et virkeligt 
europæisk arbejdsmarked for forskere vil 
der blive iværksat et sammenhængende sæt 
ledsageforanstaltninger, der skal medvirke 
til at fjerne hindringer for mobilitet og 
styrke forskernes karriereudsigter i Europa. 
Disse foranstaltninger vil navnlig sigte 
mod at skabe øget opmærksomhed 
omkring forskning og forskerhvervet 
blandt interesseparterne og offentligheden, 
bl.a. gennem Marie Curie-stipendier, mod 
at stimulere og støtte aktiviteter på 
medlemsstatsplan og mod at supplere 
Fællesskabets aktiviteter. Desuden vil der 
blive iværksat europæiske initiativer med 
sigte på at lette mobiliteten for forskere og 
deres familier samt deres integrering i 
værtslandene.

Begrundelse

Det er væsentligt at fremme støtten til det europæiske netværk for mobilitetscentre for at gøre 
det lettere for forskere og deres familier at blive integreret i værtslandene samt gennem 
reklamekampagner og seminarer at øge offentlighedens kendskab til forskerhvervet og Marie 
Curie-aktiviteterne.
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BEGRUNDELSE

Introduktion

I Lissabon forelagde Europa en plan for, hvordan det igen skal blive førende på 
verdensscenen. Det har derfor besluttet at skabe et videnssamfund inden 2010 først og 
fremmest ved at satse på forskning og innovation. 

Nu, fem år efter Lissabon-topmødet og fem år før 2010, bør EU gøre sig nogle overvejelser, 
eftersom afstanden mellem os og de andre lande, som driver klodens udvikling, ikke er blevet 
mindre - tværtimod. USA har en fordel på grund af de store summer, der anvendes til
forskning, foruden de forsøg med krigsmateriel på eksperimentelt plan, der udføres i denne 
forbindelse, og hvis resultater senere anvendes med succes på det globale marked (internet, 
GPS osv.). De asiatiske udviklingslande har til gengæld foruden de meget lave 
lønomkostninger en voksende teknologisk udvikling, som også er low cost, og som ikke tager 
hensyn til de bekostelige foranstaltninger til beskyttelse af miljø, beskæftigelse og helbred.

Samspillet mellem disse årsager, som efterhånden vil forvolde et øget tab af det gamle 
kontinents konkurrenceevne, bevirker, at EU føler behovet for at fremskynde Lissabon-
processen ved at investere mere i forskning, teknologi, uddannelse og innovation for at 
genvinde sin konkurrenceevne og sikre sig større vækst og beskæftigelse.

Forskning udgør i denne sammenhæng drivkraften i det nye europæiske system og forskerne 
adgangsnøglen til større viden, som er en betingelse for en bedre konkurrenceevne. Den 
reviderede Lissabon-strategi anser mennesket for at være den største ressource for vækst og 
beskæftigelse.

Det er nyttigt igen at bygge på Marie Curie-aktiviteterne, en erfaring, som har vist, hvor 
vigtigt det er at fremme forskeres mobilitet, som er en forudsætning for enhver effektiv 
udveksling af viden og ideer, men det er ikke nok i sig selv til at håndtere en udfordring af så 
store dimensioner.

Det er efter ordførerens mening nødvendigt at skabe et egentligt europæisk forskningsrum, en 
lang vedvarende strøm af ideer, inden for hvilken det europæiske charter for forskere og deres 
adfærdskodeks kan navigere. En strøm, som løber gennem alle medlemsstaterne og involverer 
dem. Der er brug for et stort europæisk arbejdsmarked for forskere, inden for hvilket de 
bedste hjerner frit kan konkurrere, og hvor de påskønnes og anerkendes også med hensyn til 
deres berettigede stræben og karriereudvikling. Forskere må føle fascination ved et stort 
projekt for at blive tiltrukket af og føle sig kaldet til forskningen og for at rejse til eller vende 
tilbage til Europa, og de må have instrumenterne til og muligheden for at føre det ud i livet. 
De bør tænke på fremtiden fortrøstningsfuldt og uden at bekymre sig om at skulle forlade 
deres familie, fordi de ikke har de nødvendige midler til, at den kan følge med dem. 

Forskerhvervet

Kommissionens forslag til særprogrammet Mennesker bygger på de vellykkede erfaringer 
med Marie Curie-aktiviteterne, som har været et vigtigt incitament til fremme af forskning på 
højeste niveau. I visse tilfælde har de endda vist sig at være virkelige "hjernelaboratorier". 
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Det er fornuftigt og rigtigt at genbruge den bærende struktur af så vellykkede erfaringer og 
blot forbedre den, sådan som erfaringen har vist, at den bør forbedres. Målsætningerne for
særprogrammet Mennesker bliver dermed mere ambitiøse og sigter mod at styrke det 
menneskelige potentiale inden for forskning og teknologisk udvikling i Europa både 
kvantitativt og kvalitativt. Programmet vil tilskynde talenter til at gå i gang med en karriere 
som forsker og sørge for, at europæiske forskere bliver i Europa. Desuden vil det tiltrække 
forskere fra hele verden.

For at opnå dette, er det imidlertid nødvendigt, at forskerkarrieren bliver til en profession, og 
at den dermed også respekteres og aflønnes tilstrækkeligt. Netop forskernes lønninger er en 
væsentlig faktor, hvis forskerkarrieren skal gøres mere attråværdig. Det er derfor nødvendigt 
at skabe nogle lønforhold, som tager de højere internationale standarder i betragtning, og at 
være mere opmærksom på den tilhørende dækning af sociale og forsikringsmæssige forhold. 
Dette vil også bidrage til at gøre forskningen uafhængig. Forskning af høj kvalitet skal være 
så uafhængig som muligt og have en strukturerende effekt på det europæiske forskningsrum, 
inden for hvilket forskere skal kunne bevæge sig fuldstændig frit og udvikle deres kapacitet 
og styrke deres kompetencer. De skal have mulighed for at diskutere og tilegne sig ny viden, 
udvikle deres egne evner og samspillet med det omgivende samfund bl.a. gennem seminarer, 
konferencer og møder mellem specialister, som sigter mod at udbrede forskningsresultaterne 
og selv være et led i forskningen.

Alt dette bør realiseres bl.a. ved hjælp af et særligt netværk finansieret af Marie Curie-
aktiviteterne. Netværket skal bidrage til at fremme forskernes karriereudvikling og deres 
integration på arbejdsmarkedet ved slutningen af deres uddannelsesforløb. Formålet med 
særprogrammet Mennesker bør være at gøre det nemt at give sig i kast med en karriere som 
forsker. Forskere bør således bistås i alle faser af deres karriere lige fra begyndelsen af deres 
uddannelse, og der bør tages vare på dem, når de viser deres værd.

Man må heller ikke glemme den rolle, de kvindelige forskere spiller, og de særlige tiltag, der 
må gøres for at beskytte deres forskerkarriere, som skal kunne udvikle sig, uden at de må give 
afkald på familien. Derfor bør der træffes passende foranstaltninger, som gør det muligt at 
forene familie- og arbejdsliv og tillader de kvindelige forskere at genoptage deres karriere 
også efter en berettiget pause. Forskernes og deres familiers integrering i værtslandene er en 
faktor, som er tæt knyttet til forbedringen af det europæiske forskningsmarked, hvilket 
betyder, at det er vigtigt at støtte det europæiske netværk af mobilitetscentre, som netop har 
til opgave at forbedre forskernes levestandard i værtslandene, samtidig med at det udbreder 
kendskabet til forskere hos offentligheden og til den rolle, som Marie Curie-aktiviteterne
spiller.

Samfinansiering

Samfinansieringen, som der er blevet talt og stadig tales meget om, fortjener sit eget kapitel. 
Den har den vanskelige opgave at forene forskningens mål, hvad enten disse er et udtryk for 
offentlige strukturer eller for private selskaber. Heraf følger, at det bidrag, som stammer fra 
nationale programmer og private investeringer, bør gøre det muligt at implementere 
humankapital og at rette særlig opmærksomhed mod ekspertise, en merværdi med en 
strukturerende effekt på det europæiske forskningsrum. Det er derfor nødvendigt, at der er en 
tæt forbindelse mellem særprogrammet Mennesker, de nationale programmer, 
strukturpolitikkerne og Fællesskabets uddannelsespolitikker for at fremme og ensrette 
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indsatsen for at motivere forskerne for at understøtte forskningen. 

At understøtte forskningen betyder også at beskytte den med effektive retsinstrumenter, og 
eftersom der ikke findes et ensartet regelsæt for den intellektuelle ejendomsret, bør der under 
Marie Curie-aktiviteterne rettes særlig opmærksomhed mod beskyttelse og deling af den 
intellektuelle ejendomsret gennem kontraktklausuler, der beskytter forskningsresultater også 
for hver enkelt forsker.

Endelig, eftersom ikke alle er klar til at anvende en kompliceret mekanisme som 
samfinansiering af mobilitetsprogrammerne, bør der være en pilotfase for at forhindre 
forskelsbehandling af forskere, der kommer fra lande eller regioner, der ikke har
mobilitetsprogrammer. Forskning bør være åben for alle dem, der har kvalifikationerne, og 
derfor er det vigtigt, at det program, der udvælger forskningens humankapital, er let 
tilgængeligt. I denne sammenhæng bør Kommissionen under udarbejdelsen af sit 
arbejdsprogram og med respekt for bestemmelserne om deltagelse i udbud indføre en 
mekanisme til forenkling og effektivisering af de bureaukratiske procedurer for at undgå, at 
der lægges proceduremæssige hindringer i vejen for videnskabelige initiativer. Europa-
Parlamentet bør altid informeres om de resultater, der opnås gennem særprogrammet 
Menneskers aktiviteter, og programmet kan forbedres og korrigeres, hvis de første erfaringer 
med gennemførelsen viser, at der er brug for det.

Budget

Et solidt budget er altafgørende for gennemførelsen af særprogrammet Menneskers ambitiøse 
mål. Medlemsstaterne er forpligtet til at investere 3 % af deres BNP i forskning, og EU bør 
bane vejen mod fremtiden og undgå, at knapheden på finansielle ressourcer i budgettet skader 
dens samlede udviklingsstrategi. Faktisk kan det paradoks, at medlemsstaterne øger 
forskningsinvesteringerne, mens EU beslutter at mindske dem, blive til virkelighed, hvilket 
vil medføre, at det projekt, det her drejer sig om, og samfinansieringen af det kuldsejler. En 
investering i viden er en investering i de unge, deres uddannelse og deres konkurrenceevne på 
det globale marked, og denne investering vil gøre dem i stand til at gå fremtidens udfordringer 
i møde - udfordringer, som kaldes forskning.


