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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.



PR\600208SV.doc 3/17 PE 368.076v01-00
Delvis extern översättning

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................14



PE 368.076v01-00 4/17 PE 368.076v01-00
Delvis extern översättning

SV



PR\600208SV.doc 5/17 PE 368.076v01-00
Delvis extern översättning

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om det särskilda programmet Människor för 
genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom 
området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013)
(KOM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0442)1,

– med beaktande av artikel 166 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0383/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från budgetutskottet, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (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 13

(13) När detta program genomförs bör ett 
genusperspektiv tillämpas och man bör 
bland annat beakta arbetsförhållandena, 
insynen i anställningsprocessen och 

(13) När detta program genomförs bör ett 
genusperspektiv tillämpas och man bör 
bland annat beakta arbetsförhållandena, 
åtgärderna för att främja möjligheterna 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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karriärutvecklingen för forskare som 
anställts inom ramen för projekt och 
program som finansieras inom ramen för 
åtgärder i detta program. Ramar för detta 
återfinns i kommissionens 
rekommendation av den 11 mars 2005 om 
den europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjer för rekrytering av forskare.

att förena arbetsliv och familjeliv, insynen 
i anställningsprocessen och 
karriärutvecklingen för forskare som 
anställts inom ramen för projekt och 
program som finansieras inom ramen för 
åtgärder i detta program. Ramar för detta 
återfinns i kommissionens 
rekommendation av den 11 mars 2005 om 
den europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjer för rekrytering av forskare.

Motivering

Det är viktigt att betona att åtgärder för att främja möjligheterna att förena arbetsliv och 
familjeliv bör beaktas vid programmets genomförande.

Ändringsförslag 2
Skäl 14

(14) Programmet är förenligt med och 
främjar vidareutvecklingen och 
genomförandet av den integrerade 
strategin för mänskliga resurser inom 
europeisk forskning och utveckling på 
grundval av En strategi för rörlighet i det 
Europeiska området för 
forskningsverksamhet och rådets resolution 
om forskares yrke och karriär inom det 
europeiska området för 
forskningsverksamhet, och man beaktar 
också rådets slutsatser om mänskliga 
resurser i forskning och utveckling av den 
18 april 2005.

(14) Programmet är förenligt med den 
integrerade strategin för mänskliga resurser 
inom europeisk forskning och utveckling 
och syftar till att skapa ett verkligt 
europeiskt område för 
forskningsverksamhet i enlighet med vad
som föreskrivs i En strategi för rörlighet i 
det Europeiska området för 
forskningsverksamhet och i rådets 
resolution om forskares yrke och karriär 
inom det europeiska området för 
forskningsverksamhet, och man beaktar 
också rådets slutsatser om mänskliga 
resurser i forskning och utveckling av den 
18 april 2005.

Motivering

Man bör understryka att forskningsprogrammets huvudsakliga mål är att skapa ett verkligt 
europeiskt område för forskningsverksamhet.

Ändringsförslag 3
Skäl 14a (nytt)

(14a) Programmet Människor bör syfta 
till att stärka den mänskliga potentialen 
för forskning och teknik i Europa både 
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kvalitativt och kvantitativt, bland annat 
genom att främja ett erkännande av 
forskaryrket. På detta sätt skulle man 
främja fortsatt excellens i 
grundforskningen och en enhetlig 
utveckling av den tekniska forskningen 
samtidigt som europeiska forskares 
rörlighet, både från och till Europa, 
skulle uppmuntras kraftigt.

Motivering

I samband med ytterligare en precisering gällande målen för programmet Människor införs 
med detta nya skäl begreppet ”forskaryrke” som bör tillerkännas samma värdighet som 
andra yrken.

Ändringsförslag 4
Artikel 6, punkt 1a (ny)

1a. Kommissionen skall vid utarbetandet 
av arbetsprogrammet och i 
överensstämmelse med reglerna för 
deltagande vidta de åtgärder som behövs
för att förenkla förfarandena.

Motivering

Om Marie Curie-åtgärdernas ambitiösa mål skall kunna uppnås krävs det att kommissionen 
förenklar de byråkratiska förfarandena i syfte att undvika att utdragna förfaranden blir ett 
hinder för forskningen.

Ändringsförslag 5
Artikel 8, punkt 5

5. Kommissionen skall regelbundet 
informera kommittén om hur 
genomförandet av det särskilda 
programmet förlöper i stort och i synnerhet 
tillhandahålla upplysningar om hur alla de 
FoTU-åtgärder som finansieras enligt detta 
program utvecklas.

5. Kommissionen skall regelbundet 
informera kommittén och 
Europaparlamentet om hur genomförandet 
av det särskilda programmet förlöper i stort 
och i synnerhet tillhandahålla upplysningar 
om hur alla de FoTU-åtgärder som 
finansieras enligt detta program utvecklas.

Motivering

Med tanke på den betydelse som det särskilda programmet Människor, som omfattas av 
medbeslutandeförfarandet, har i ramprogrammet bör Europaparlamentet informeras om de 
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resultat som uppnåtts med hjälp av programmets åtgärder.

Ändringsförslag 6
Bilaga, Inledningen, stycke 2

Programmet kommer att genomföras med 
hjälp av systematiska investeringar i 
människor, främst genom en rad 
samordnade Marie Curie-åtgärder som
vänder sig till forskare och rör deras 
kompetensutveckling under hela deras 
karriär, från grundläggande 
forskarutbildning till karriärutveckling och 
livslångt lärande. Grundstenarna i 
Marie Curie-åtgärderna är mobilitet (över 
både nations- och sektorsgränser), 
erfarenheter från olika sektorer och länder 
och adekvata arbetsförhållanden. 

Programmet kommer att genomföras med 
hjälp av systematiska investeringar i 
människor, främst genom en rad 
samordnade Marie Curie-åtgärder, med 
särskild hänsyn till det europeiska 
mervärde som de skapar i form av en 
strukturerande effekt på det europeiska 
området för forskningsverksamhet. Dessa 
åtgärder vänder sig till forskare och rör 
deras kompetensutveckling under hela 
deras karriär, från grundläggande 
forskarutbildning till yrkesutveckling och 
livslångt lärande inom den offentliga och 
privata sektorn. Grundstenarna i 
Marie Curie-åtgärderna är mobilitet (över 
både nations- och sektorsgränser), 
erfarenheter från olika sektorer och länder 
och adekvata arbetsförhållanden, såväl när 
det gäller att garantera oberoende 
forskning och anpassning av lönerna till
högsta internationella standarder som att 
ge ökad uppmärksamhet åt frågor som rör 
socialförsäkringar och andra 
försäkringar. 

Motivering

Det bör betonas att åtgärderna för att främja forskarnas rörlighet och karriärutveckling 
också har en strukturerande effekt på situationen i de olika länderna och på de nationella 
programmen, vilket kan bidra till att ett verkligt europeiskt samarbete skapas inom det 
europeiska området för forskningsverksamhet. Betonas bör dessutom att forskarnas 
yrkesutveckling måste främjas både inom den offentliga och den privata sektorn. För att 
främja ett europeiskt område för forskningsverksamhet som även är inriktat på att stödja 
forskarkarriären bör man skapa lika arbetsförhållanden samtidigt som forskningens 
oberoende garanteras.

Ändringsförslag 7
Bilaga, Inledningen, stycke 4a (nytt)

Inom ramen för Marie Curie-åtgärderna 
skall, genom lämpliga avtalsklausuler 
som skyddar den enskilda forskaren då 
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dennes kreativa arbete leder till ett patent 
på nyttigheter som släpps ut på 
marknaden, särskild uppmärksamhet 
ägnas åt skydd och gemensamt 
utnyttjande av de immateriella rättigheter 
som uppstår.

Motivering

Det är av avgörande vikt att ramprogrammet skyddar de resultat som uppnåtts inom 
forskningen bland annat genom lämpliga avtalsklausuler som skyddar rättsställningen för de 
forskare som medverkar i program vars resultat leder till att man börjar tillverka och 
saluföra produkter vars uppkomst möjliggjorts av en eller flera forskares kreativa arbete.

Ändringsförslag 8
Bilaga, Inledningen, stycke 6

Vederbörlig hänsyn kommer att tas till 
principerna för hållbar utveckling och 
jämställdhet mellan könen. Programmet 
syftar till att integrera ett genusperspektiv 
genom att man uppmuntrar lika möjligheter 
i alla Marie Curie-åtgärder och genom att 
låta projekt med en balanserad 
könsfördelning fungera som riktmärke 
(målet är minst 40% kvinnor). Åtgärderna 
kommer dessutom vara utformade så att 
forskarna kan kombinera arbetsliv och 
privatliv samt återuppta forskarkarriären 
efter ett avbrott. Där det är relevant 
kommer även beaktandet av etiska, sociala, 
rättsliga och bredare kulturella aspekter på 
forskningsverksamheten och forskningens 
potentiella tillämpningar samt de 
socioekonomiska effekterna av 
vetenskaplig och teknisk utveckling samt 
teknisk-ekonomisk framtidsforskning 
(”Foresight”) att beaktas i det särskilda 
programmet.

Vederbörlig hänsyn kommer att tas till 
principerna för hållbar utveckling och 
jämställdhet mellan könen. Programmet 
syftar till att integrera ett genusperspektiv 
genom att man uppmuntrar lika möjligheter 
i alla Marie Curie-åtgärder och genom att 
låta projekt med en balanserad 
könsfördelning fungera som riktmärke 
(målet är minst 40 % kvinnor). Åtgärderna 
kommer dessutom vara utformade så att 
forskarna kan kombinera arbetsliv och 
privatliv och lättare etablera sig i 
arbetslivet samt återuppta forskarkarriären 
efter ett avbrott. Där det är relevant 
kommer även beaktandet av etiska, sociala, 
rättsliga och bredare kulturella aspekter på 
forskningsverksamheten och forskningens 
potentiella tillämpningar samt de 
socioekonomiska effekterna av 
vetenskaplig och teknisk utveckling samt 
teknisk-ekonomisk framtidsforskning 
(”Foresight”) att beaktas i det särskilda 
programmet.

Motivering

Åtgärderna måste också syfta till att främja de mest framstående forskarnas möjligheter att 
etablera sig på den europeiska forskningsmarknaden och inte bara till att hjälpa dem att 
återuppta karriären efter ett avbrott.
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Ändringsförslag 9
Bilaga, Verksamhet, Grundutbildning för forskare, stycke 1

Denna åtgärd stödjer grundutbildningen av 
forskare och avser i normalfallet de första
fyra åren av forskarkarriären. Stöd kan 
betalas för ytterligare ett år om detta krävs 
för att grundutbildningen skall slutföras. 
Genom ett gränsöverskridande nätverk, 
vars syfte är att strukturera lejonparten av 
den kapacitet som finns i samtliga 
medlemsstaters och associerade länders 
offentliga och privata sektorer att 
tillhandahålla högkvalitativ 
grundutbildning för forskare, skall denna 
åtgärd förbättra forskarnas karriärutsikter i 
båda sektorerna, vilket är tänkt att få unga 
forskare att välja en forskarkarriär.

Denna åtgärd stödjer grundutbildningen av 
forskare och avser i normalfallet fyra år
(motsvarande heltid) av karriären. Stöd 
kan betalas för ytterligare ett år om detta 
krävs för att grundutbildningen skall 
slutföras. Genom ett gränsöverskridande 
nätverk, vars syfte är att strukturera 
lejonparten av den kapacitet som finns i 
samtliga medlemsstaters och associerade 
länders offentliga och privata sektorer att 
tillhandahålla högkvalitativ 
grundutbildning för forskare, skall denna 
åtgärd förbättra forskarnas karriärutsikter i 
båda sektorerna, vilket är tänkt att få unga 
att välja en forskarkarriär.

Motivering

Med tillägget ”motsvarande heltid” syftar ändringsförslaget till att undvika eventuell 
diskriminering som skulle stå i strid med strategierna för att främja möjligheterna att förena 
arbetsliv och familjeliv. Marie Curie-åtgärden ”Grundutbildning för forskare” har som mål 
att göra det lättare och mer lockande för unga att välja en forskarkarriär. Därför riktar sig 
åtgärden till ungdomar som har fallenhet för forskning.

Ändringsförslag 10
Bilaga, Verksamhet, Grundutbildning för forskare, stycke 3

Det gemensamma forskningsprogrammet 
bör följa kvalitetsnormerna och innehålla 
bestämmelser om övervakning och 
mentorskap. Det gemensamma 
utbildningsprogrammet skall utnyttja 
nätverksdeltagarnas kunnande så att de 
kompletterar varandra. Även företags 
kunskaper skall utnyttjas liksom kunskaper 
från andra håll. Inom programmet skall 
utbildningens kvalitet erkännas ömsesidigt, 
liksom diplom och andra intyg om så är 
möjligt.

Det gemensamma forskningsprogrammet 
bör följa kvalitetsnormerna och innehålla 
bestämmelser om övervakning och 
mentorskap. Det gemensamma 
utbildningsprogrammet skall utnyttja 
nätverksdeltagarnas kunnande så att de 
kompletterar varandra. Även företags 
kunskaper skall utnyttjas liksom kunskaper 
från andra håll. Inom programmet skall 
utbildningens kvalitet erkännas ömsesidigt, 
liksom diplom och andra intyg om så är 
möjligt. Särskild vikt skall läggas vid
forskarnas långsiktiga integrering i
arbetslivet.
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Motivering

Forskarutbildningen kräver enorma resurser som inte får gå förlorade. Därför måste man 
vidta ett antal åtgärder för att integrera de mest framstående forskarna på den europeiska 
forskningsmarknaden.

Ändringsförslag 11
Bilaga, Verksamhet, Grundutbildning för forskare, stycke 5, punktsats 3

• Anordnande av kortare inslag i 
utbildningen (konferenser, sommarkurser 
och särskilda kurser) som är öppna både 
för nätverksdeltagare och forskare utanför 
nätverket.

• Kostnaderna för upprättande av nätverk 
samt anordnande av kortare inslag i 
utbildningen (konferenser, sommarkurser 
och särskilda kurser) som är öppna både 
för nätverksdeltagare och forskare utanför 
nätverket.

Motivering

Nätverk av kompletterande organisationer från olika länder ger upphov till
genomförandekostnader som uttryckligen bör ingå bland de åtgärder som kan erhålla stöd.

Ändringsförslag 12
Bilaga, Verksamhet, Livslångt lärande och karriärutveckling, stycke 2

För att komma i fråga för denna åtgärd 
skall forskare ha minst fyra års erfarenhet 
av heltidsforskning. Eftersom åtgärden 
avser livslångt lärande och 
karriärutveckling förväntas forskarna i 
normalfallet ha ännu mer erfarenhet än så.

För att komma i fråga för denna åtgärd 
skall forskare ha minst fyra års erfarenhet 
av forskning på heltid (eller motsvarande 
heltid). Eftersom åtgärden avser livslångt 
lärande och karriärutveckling förväntas 
forskarna i normalfallet ha ännu mer 
erfarenhet än så.

Motivering

Med tillägget ”motsvarande heltid” (som tillåter att man tar igen tiden för ett avbrott) syftar 
ändringsförslaget till att undvika eventuell diskriminering som skulle stå i strid med 
strategierna för att främja möjligheterna att förena arbetsliv och familjeliv. 

Ändringsförslag 13
Bilaga, Verksamhet, Livslångt lärande och karriärutveckling, stycke 4, punktsats 2

• Andra offentliga eller privata organ, även 
stora forskningsorganisationer, som 
finansierar och förvaltar stipendieprogram, 
antingen på uppdrag av myndigheterna 

• Andra offentliga eller privata organ, även 
stora forskningsorganisationer, universitet 
eller organisationer som finansierar och 
förvaltar stipendieprogram, antingen på 
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eller med deras godkännande, t.ex. 
privaträttsliga organ med ett offentligt 
uppdrag, välgörenhetsorganisationer etc.

uppdrag av myndigheterna eller med deras 
godkännande, t.ex. privaträttsliga organ 
med ett offentligt uppdrag, 
välgörenhetsorganisationer etc.

Motivering

Man bör uttryckligen ange universiteten bland de organ och forskningsorganisationer som 
kan komma i åtnjutande av samfinansiering, eftersom de spelar en avgörande roll för 
uppbyggnaden och utbildningen av mänskliga resurser på forskningsområdet.

Ändringsförslag 14
Bilaga, Verksamhet, Livslångt lärande och karriärutveckling, stycke 6

De två genomförandesätten kommer 
inledningsvis att ske parallellt. Under 
ramprogrammets gång kommer de olika 
sätten att utvärderas så att ett 
tillvägagångssätt för återstoden av 
programmet kan fastställas.

De två genomförandesätten kommer 
inledningsvis att tillämpas parallellt med
hjälp av samfinansiering, varvid utrymme 
skall beredas för en lämplig inledande fas 
som möjliggör genomförandet. Under 
ramprogrammets gång kommer de olika 
sätten att utvärderas så att ett 
tillvägagångssätt för återstoden av 
programmet kan fastställas.

Motivering

Inte alla länder eller regioner förfogar över program för rörlighet. Detta skulle kunna leda 
till en situation med olika behandling, något som dock kan undvikas med hjälp av en pilotfas.

Ändringsförslag 15
Bilaga, Verksamhet, Partnerskap och förbindelser mellan industrin och den akademiska 

världen, stycke 2, punktsats 3

• Anordnande av workshops och 
konferenser som ökar erfarenheten mellan 
sektorerna och kunskapsutbytet i syfte att 
nå en större del av personalen från båda 
sektorer.

• Kostnaderna för upprättande av nätverk 
samt anordnande av workshops och 
konferenser som ökar erfarenheten mellan 
sektorerna och kunskapsutbytet i syfte att 
nå en större del av personalen från båda 
sektorer.

Motivering

Nätverk av organisationer från olika länder ger upphov till genomförandekostnader som 
uttryckligen bör ingå bland de åtgärder som kan erhålla stöd.
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Ändringsförslag 16
Bilaga, Verksamhet, Särskilda åtgärder

Till stöd för upprättandet av en verklig 
europeisk arbetsmarknad för forskare skall 
en rad samordnade åtföljande åtgärder 
genomföras för att undanröja hinder för 
förflyttning och förbättra de europeiska 
forskarnas karriärmöjligheter. Dessa 
åtgärder syftar främst till att öka 
medvetenheten hos aktörerna och 
allmänheten (även genom 
Marie Curie-pris), att stimulera och stödja 
åtgärder i medlemsstaterna och att 
komplettera gemenskapsåtgärderna.

Till stöd för upprättandet av en verklig 
europeisk arbetsmarknad för forskare skall 
en rad samordnade åtföljande åtgärder 
genomföras för att undanröja hinder för 
förflyttning och förbättra de europeiska 
forskarnas karriärmöjligheter. Dessa 
åtgärder syftar främst till att öka 
medvetenheten hos aktörerna och 
allmänheten (även genom 
Marie Curie-pris), att stimulera och stödja 
åtgärder i medlemsstaterna och att 
komplettera gemenskapsåtgärderna.
Dessutom skall initiativ tas på 
gemenskapsnivå för att främja forskarnas 
och deras familjers rörlighet samt deras 
integration i de mottagande länderna.

Motivering

Det är viktigt att främja stöd till det europeiska nätverket av centrum för rörlighet för att göra 
det lättare för forskare och deras familjer att integrera sig i de mottagande länderna. Likaså 
är det viktigt att genom reklamkampanjer och seminarier göra forskaryrket och 
Marie Curie-åtgärderna bekanta för allmänheten.
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MOTIVERING

Inledning

I Lissabon ställde EU upp målet att unionen skall bli en nyckelaktör på den internationella 
arenan.

EU beslutade då att fram till 2010 inrätta ett kunskapsbaserat samhälle, med huvudsaklig 
tyngdpunkt på forskning och innovation.

Fem år efter Lissabon och med fem år kvar till 2010 är det dock nödvändigt att reflektera över 
situationen, eftersom klyftan som skiljer oss från övriga utvecklingsmotorer i världen inte har 
minskat, utan tvärtom vidgats.

Förenta staterna gynnas av betydande investeringar i forskning, och av en samtidig och 
aggressiv försöksverksamhet på forskningssidan. Resultaten tillämpas därefter med framgång 
på världsmarknaden (internet, GPS, etc.). De asiatiska länderna kombinerar för sin del låga 
kostnader på arbete med en kraftfull teknisk utveckling, även den till en låg kostnad. De 
behöver med andra ord inte bekymra sig om dyra åtgärder för miljö-, arbetar- och hälsoskydd.

Sammantaget leder dessa faktorer till att den europeiska kontinenten förlorar i 
konkurrenskraft. EU är medveten om att Lissabonprocessen måste påskyndas, med ökade 
investeringar i forskning, teknik, utbildning och innovation, för att inhämta övriga aktörers 
försprång när det gäller konkurrenskraft och säkerställa att tillväxt och sysselsättning ökar.
Forskningen utgör i detta avseende drivkraften i det nya system som har införts i EU och 
forskaren är nyckeln till ökad kunskap, som är en grundläggande förutsättning för ökad 
konkurrenskraft.

I den förnyade Lissabonstrategin ses individen som den viktigaste resursen för att skapa 
tillväxt och sysselsättning.

Marie Curie-åtgärderna behöver lyftas fram på nytt, något som redan har gjort det möjligt att 
betona hur viktigt det är att främja forskarnas mobilitet – nödvändig för ett fruktbart utbyte av 
kunskap och idéer. Åtgärden i sig kommer dock inte att vara tillräcklig för att möta en så 
omfattande utmaning.

Enligt vår mening bör ett verkligt europeiskt område för forskningsverksamhet inrättas – ett 
aldrig sinande flöde av idéer som kan ligga till grund för den europeiska stadgan för forskare 
och därtill hörande uppförandekod. Ett idéflöde som genomkorsar samtliga medlemsstater och 
gör dem delaktiga i processen. Det krävs en europeisk marknad för forskningsverksamhet, där 
de skarpaste hjärnorna fritt kan mäta sig, och bedömas och värdesättas utifrån sina strävanden 
och rättmätiga karriärmöjligheter. För att en forskare skall känna sig lockad av forskning, vilja 
ägna sig åt forskning, flytta eller återvända till Europa, måste han känna sig lockad av ett stort 
projekt och få tillgång till verktyg och möjligheter att genomföra det. Han måste se framtiden 
an med tillförsikt och inte oroa sig över att han tvingas lämna sin familj på grund av att han 
inte har tillräckligt med pengar för att låta den flytta med.
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Forskaryrket

I Europeiska kommissionens förslag om det särskilda programmet ”Människor” beaktas de 
positiva erfarenheterna av Marie Curie-åtgärderna, som kraftigt har stimulerat forskningens 
tillväxt på högsta nivå. I vissa fall har åtgärderna visat sig vara riktiga ”hjärnlaboratorier”.

Mot bakgrund av så positiva erfarenheter var det klokt och riktigt att behålla den föreslagna 
grundstrukturen och komplettera den med de ändringar som är motiverade utifrån de 
erfarenheter som har gjorts.

Målen för det särskilda programmet ”Människor” blir då mer ambitiösa och syftar till att 
kvalitativt och kvantitativt förstärka människors potential inom europeisk forskning och 
teknik.

Programmet skall stimulera forskartalanger att satsa på en forskarkarriär och skapa 
förutsättningar för att behålla europeiska forskare i Europa. Avsikten är för övrigt att locka till 
sig forskare från hela världen.

För att kunna göra detta måste dock forskarbanan bli ett yrke och, som sådant få lämplig 
status och lön.

Forskarlönerna är för övrigt en nyckelfaktor för att öka forskarkarriärens attraktionskraft.

Man bör därför erbjuda forskare lönevillkor som utgår från de mest förmånliga villkoren 
enligt internationell praxis och lägga större vikt vid social trygghet och vid socialförsäkringar. 
På så vis kan man bidra till att säkerställa forskningens oberoende.

För att vara tillförlitlig måste forskningen också vara så oberoende som möjligt och ha en 
strukturerande effekt på det europeiska området för forskningsverksamhet. Inom detta 
område skall forskaren kunna röra sig helt fritt, utveckla sin förmåga och öka sin kompetens. 
Han skall kunna bedöma hur han ligger till och inhämta ny kunskap, utveckla sin kompetens 
och sin interaktion med samhället runtomkring genom seminarier, konferenser och 
specialistmöten, som arrangeras i syfte att föra ut forskningsrönen och som i sin tur kan bli 
experimentverkstäder för forskningen.

Allt detta skall förverkligas bland annat genom ett särskilt nätverk som finansieras genom 
Marie Curie-åtgärderna.

Nätverket skall underlätta forskarnas karriärutveckling och deras integrering på 
arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Målet för programmet ”Människor” skall vara att underlätta forskarkarriären. Forskare skall 
få hjälp i alla skeden av karriären, inledningsvis i det tidiga utbildningsskedet, och skall tas 
om hand och hållas kvar så snart de visar din duglighet. 

Inte heller får man glömma de kvinnliga forskarnas roll eller de särskilda åtgärder som syftar 
till att främja deras forskarkarriär, som bör kunna utvecklas utan att familjelivet offras. Man 
bör därför införa lämpliga åtgärder för att kombinera privatliv och yrkesliv och exempelvis 
göra det möjligt för kvinnliga forskare att återuppta karriären efter ett avbrott.
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Att integrera forskaren och dennes familj i värdländerna är en mekanism av stor betydelse för 
att förbättra den europeiska marknaden för forskning. Det är därför mycket viktigt att stödja 
det europeiska nätverket för mobilitetscentra, vars uppdrag består just i att förbättra 
forskarnas levnadsvillkor i värdländerna och samtidigt informera allmänheten om forskarens 
roll och om Marie Curie-åtgärdernas roll.

Medfinansiering

Medfinansieringssystemet är värt ett alldeles särskilt kapitel. Det har varit och är fortfarande 
mycket omdiskuterat, och den svåra uppgiften för systemet är att harmonisera målen för 
forskningen, oavsett om de härrör från offentliga strukturer eller privata organ.

Med hjälp av bidrag från nationella program och privata investeringar bör man således kunna 
utnyttja personalresurserna och särskilt uppmärksamma graden av vetenskaplig excellens, ett 
mervärde med strukturerande effekt hos det europeiska området för forskningsverksamhet.

Det är därför absolut nödvändigt med en stark koppling mellan programmet ”Människor”, de 
nationella programmen, strukturpolitiken och gemenskapens utbildningspolitik i syfte att 
optimera ansträngningarna och styra dem i samma riktning, nämligen mot att motivera 
forskarna för att motivera forskningen.

Att motivera forskningen innebär också att forskningen säkerställs med hjälp av väl 
etablerade lagstiftningsinstrument. Med tanke på att det saknas ett enhetligt system för 
immateriell egendom inom ramen för Marie Curie-åtgärderna bör man också särskilt 
uppmärksamma skyddet och fördelningen av immateriell egendom, via avtalsklausuler som 
skyddar forskningsresultat och den enskilde forskarens resultat.

Eftersom alla inte är beredda att använda sig av ett komplext system likt systemet för 
medfinansiering av mobilitetsprogrammen bör en försöksperiod införas för att undvika att 
forskare från länder eller regioner som saknar mobilitetsprogram behandlas olika.

Forskningen skall vara öppen för alla som uppfyller de uppställda kraven. Det är därför av 
avgörande betydelse att programmet för urval av personalresurser är lätt tillgängligt. 
Europeiska kommissionen måste därför vid utarbetandet av sitt arbetsprogram och i enlighet 
med bestämmelserna om medverkan i yttranden utarbeta ett system för förenklade 
administrativa förfaranden, för att undvika att formella hinder står i vägen för viktiga 
vetenskapliga initiativ.

Europaparlamentet bör kontinuerligt informeras om resultaten av åtgärderna inom ramen för 
det särskilda programmet ”Människor”. Programmet skall kunna förbättras och justeras om de 
första erfarenheterna av den nya tillämpningen pekar i den riktningen.

Budget

För att genomföra de ambitiösa målen för programmet ”Människor” krävs en ansenlig budget.
Medlemsstaterna har åtagit sig att investera 3 procent av sin BNI inom forskningsområdet. 
EU måste styra detta språng mot framtiden och samtidigt undvika att EU:s knappa 
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budgetmedel går ut över utvecklingsstrategin i dess helhet.

Man kan nämligen hamna i den paradoxala situationen att medlemsstaterna ökar sina 
investeringar på forskningsområdet samtidigt som EU beslutar att minska sina investeringar, 
med följd att det befintliga programmet eller medfinansieringsmekanismer försvinner.

Att investera i kunskap innebär framför allt att investera i ungdomen, utbilda ungdomar och 
göra dem konkurrenskraftiga på världsmarknaden, ge dem möjlighet att anta framtida 
utmaningar – de utmaningar som kallas ”forskning”.


