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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.



(Ekstern oversættelse)

PR\600209DA.doc 3/12 PE 368.077v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................9



(Ekstern oversættelse)

PE 368.077v01-00 4/12 PR\600209DA.doc

DA



(Ekstern oversættelse)

PR\600209DA.doc 5/12 PE 368.077v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets beslutning om særprogrammet 'Kapacitet' til gennemførelse af Det 
Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling 
og demonstration (2007-2013)
(KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0443)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 166, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6–0384/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Budgetudvalget (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
Bilag I, tema 1 "Forskningsinfrastruktur", "Aktiviteter", punkt 1.2, afsnit 1 a (nyt)

Både ESFRI, teknologiplatformene, de 
fælles teknologiinitiativer og Det 
Europæiske Forskningsråd vil 
udtrykkeligt blive bedt om at angive deres 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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behov for forskningsinfrastrukturer.

Begrundelse

Alle interessenterne skal udtrykke deres holdning til oprettelsen af nye 
forskningsinfrastrukturer og til opgraderingen af dem, som allerede findes.

Ændringsforslag 2
Bilag I, tema 1 "Forskningsinfrastruktur", "Aktiviteter", punkt 1.2.2, punkt 2, afsnit 1

I anden fase, der er baseret på resultaterne 
af de tekniske, juridiske, administrative og 
finansielle undersøgelser og drøftelser, 
hvor man især har udnyttet 
komplementariteten mellem nationale 
finansieringsinstrumenter og EU-
finansieringsinstrumenter (f.eks. 
strukturfondene og Den Europæiske 
Investeringsbank), skal 
konstruktionsplanerne gennemføres.
Rammeprogrammet kan eventuelt yde 
finansiel støtte til konstruktionsfasen for 
prioriterede projekter, hvortil der er kritisk 
behov for en sådan støtte. I disse tilfælde 
træffes afgørelserne i henhold til en 
ordning, som vil afhænger af karakteren og 
størrelsen af den nødvendige støtte (f.eks. 
direkte tilskud eller lån fra Den 
Europæiske Investeringsbank, eventuelt via 
finansieringsfaciliteten for risikodeling (jf. 
bilag III), eller støtte baseret på traktatens 
artikel 171).

I anden fase, der er baseret på resultaterne 
af de tekniske, juridiske, administrative og 
finansielle undersøgelser og drøftelser, 
hvor man især har udnyttet 
komplementariteten mellem nationale 
finansieringsinstrumenter og EU-
finansieringsinstrumenter (f.eks. 
strukturfondene og Den Europæiske 
Investeringsbank), skal 
konstruktionsplanerne gennemføres under 
inddragelse af relevante private 
finansielle institutioner.
Rammeprogrammet kan eventuelt yde 
finansiel støtte til konstruktionsfasen for 
prioriterede projekter, hvortil der er kritisk 
behov for en sådan støtte. I disse tilfælde 
træffes afgørelserne i henhold til en 
ordning, som vil afhænger af karakteren og 
størrelsen af den nødvendige støtte (f.eks. 
direkte tilskud eller lån fra Den 
Europæiske Investeringsbank, eventuelt via 
finansieringsfaciliteten for risikodeling (jf. 
bilag III), eller støtte baseret på traktatens 
artikel 171).

Begrundelse

Implementeringen af forskningsinfrastrukturerne må kunne regne med den videst mulige 
støtte.

Ændringsforslag 3
Bilag I, tema 4 "Forskningspotentiale", "Aktiviteter", afsnit 1, punkt 1

Knowhow og erfaring skal videreformidles Knowhow og erfaring skal videreformidles 
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via gensidig udveksling af 
forskningspersonale på tværs af grænserne 
mellem udvalgte centre i 
konvergensregionerne og en eller flere 
partnerorganisationer i et andet EU-land
med indbygget krav om, at det udsendte 
personale fra de udvalgte centre i 
konvergensregionerne vender hjem efter 
udsendelsen.

via gensidig udveksling af 
forskningspersonale, herunder ledere, på 
tværs af grænserne mellem udvalgte centre 
i konvergensregionerne og en eller flere 
partnerorganisationer i medlemsstater, 
associerede lande, nabolande og 
tredjelande med indbygget krav om, at det 
udsendte personale fra de udvalgte centre i 
konvergensregionerne vender hjem efter 
udsendelsen.

Begrundelse

Det er vigtigt, at udvekslingen af personale også omfatter ledere af forsknings- og 
innovationsaktiviteter.

Ændringsforslag 4
Bilag I, tema 5 "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Mål", afsnit 1 a (nyt)

Navnlig miljøpolitikken vil være det sted, 
hvor videnskabelig viden og social 
udvikling kan mødes. Endvidere er der et 
behov for flere kvantitative elementer i 
debatten til imødegåelse af irrationelle 
argumenter.

Begrundelse

Videnskabelig viden og social udvikling bør udvikles på et parallelt grundlag.

Ændringsforslag 5
Bilag I, tema 5 "Forholdet mellem videnskab og samfund", "Hovedlinjer", "Første aktivitet:
Mere dynamisk styring af forholdet mellem videnskab og samfund", punkt 3, led 4 a (nyt)

- Risikovurdering og 
forvaltningsprocedurer som værktøjer til 
beslutningstagning for at begrænse 
irrationelle samfundsmæssige reaktioner.

Begrundelse

Risikovurdering er en procedure, som gør det muligt at foretage en sammenligning mellem 
forskellige muligheder på en kvantitativ måde. Der bør gøres alle anstrengelser for at 
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informere borgerne og dermed begrænse de irrationelle følgevirkninger for 
beslutningstagningen.
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BEGRUNDELSE

Forskning og teknologisk udvikling er af afgørende vigtighed for konkurrenceevnen i Europa. 
Navnlig er det vigtigt, at den industrielle forskning forbedres og styrkes, hvis vi skal undgå at 
miste vores fremstillingskompetence i EU. Det er heller ikke muligt at bevare 
konstruktionskompetencen i Europa, medmindre vi har en fremstillingskompetence, som 
ligger i toppen inden for hver enkelt sektor.
Det syvende rammeprogram giver en meget god mulighed for, at vi kan yde en omfattende 
indsats for at genvinde konkurrenceevnen i hele Unionen ved at gennemføre Lissabon-
scenariet fuldt ud.

Det skal understreges, at det syvende rammeprogram reelt er et udtryk for, at der er behov for 
at tage fat på forskning og teknologisk udvikling på fællesskabsplan, og dette behov bør 
forfølges som et centralt element i den økonomiske og sociale udviklingspolitik for Unionen. 
Konkurrencen finder sted mellem aktører, der opererer på kontinentalt plan – et plan, som 
langt overstiger størrelsen af den enkelte medlemsstat, og ekspertisen skal derfor opnås på 
europæisk plan. 

Aktiviteterne i denne del af rammeprogrammet har til formål at støtte en sammenhængende 
udvikling af en forskningspolitik, som indeholder en specifikation af de opgaver, der i lyset af 
subsidiaritetsprincippet kan udføres på regionalt plan. 

Forsknings- og innovationskapacitet skal fremmes gennem:

– Optimering af brugen og udviklingen af forskningsinfrastrukturer.

– Styrkelse af mindre og mellemstore virksomheders innovationskapacitet og deres 
muligheder for at udnytte forskningen.

– Støtte til udvikling af regionale forskningsdrevne klynger.

– Frigørelse af forskningspotentialet i konvergensregionerne og EU's fjernområder.

– Forskning og samfund skal bringes nærmere hinanden med henblik på en harmonisk 
integration af videnskab og teknologi i de europæiske samfund.

– Horisontale aktioner og foranstaltninger til støtte for internationalt samarbejde.

Støtte til eksisterende og nye forskningsinfrastrukturer bør sammen med udviklingen af det 
menneskelige potentiale være den helt centrale aktivitet.

Forskningsinfrastrukturer er af grundlæggende vigtighed for kapacitetsopbygningen i Europa, 
da de giver mulighed for uddannelse, forskning og dannelse af nye virksomheder. Endvidere 
bidrager de til at synliggøre den høje kvalitet i europæisk forskning. 

En optimering af brugen af eksisterende infrastrukturer i Europa kræver mere koordination, 
og en aktion på fællesskabsplan er nødvendig for at fremme netværksdannelse af de 
eksisterende forskningsinfrastrukturer. 
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Hvad angår opbygningen af næste generation af omfattende infrastrukturer, er der et behov 
for at definere en europæisk strategi, som skal tage udgangspunkt i at identificere de krav, der 
stilles til vidensamfundet. 

Alle interessenterne skal udtrykke deres holdning til oprettelsen af nye 
forskningsinfrastrukturer og til opgraderingen af dem, som allerede findes. ESFRI bør i denne 
sammenhæng spille en vigtig rolle, men også teknologiplatformene, de fælles 
teknologiinitiativer og Det Europæiske Forskningsråd vil blive bedt om at udtrykke deres 
behov for forskningsinfrastrukturer. 

Med hensyn til opbygningen af nye infrastrukturer vil en effektiv koordinering af 
Fællesskabets finansieringsinstrumenter, rammeprogrammer og navnlig strukturfonde blive 
sikret, hvorunder egnede private finansielle institutioner også vil blive inddraget. 
Gennemførelsen af forskningsinfrastrukturerne må kunne regne med den videst mulige støtte.

Det bør være et mål at skabe en bedre forbindelse mellem forskningen og erhvervslivet. 
Medlemsstaterne bør vedtage skattemæssige og/eller andre foranstaltninger til fremme af 
industriel innovation, særligt med henvisning til SMV'erne. På den anden side er beskyttelsen 
af immaterielle rettigheder et væsentligt element i udviklingen af det europæiske 
forskningsrum.

Det er absolut nødvendigt at sikre de immaterielle rettigheder ved hjælp af gennemsigtige og 
forenklede procedurer, som først og fremmest gavner de mindre og mellemstore 
virksomheder. 

Det er absolut nødvendigt, at alle europæiske virksomheder, uanset om de tilhører kategorien 
mindre, mellemstore eller store virksomheder, deltager i innovationsindsatsen, for at vores 
fremstillingsindustrier kan bevare deres konkurrenceevne. Teknologiplatformene og de fælles 
teknologiindsatser er velegnede værktøjer til at gøre det muligt for alle virksomheder at drage 
fordel af den videnskabelige og teknologiske forskning, som er målrettet mod innovation. 

Teknologiplatformene bør være det generelle værktøj til fremme af den europæiske 
konkurrenceevne som en bottom-up-selvorganisering i hver enkelt branche. De vigtigste 
interessenter er virksomhederne, men også lokale institutioner, forskningscentre, universiteter, 
medlemsstater, banker og handelskamre er vigtige interessenter.

Hvis det er nødvendigt, kan teknologiplatformene have status som juridisk person, således at 
de kan organisere deres arbejde og acceptere og forvalte ressourcer, der kommer fra hele 
spektret af kilder. 

Teknologiplatformene kan opdeles på regionalt plan i form af regionale forskningsdrevne 
klynger for fuldt ud at kunne udnytte det konkurrencemæssige potentiale i særlige sektorer 
inden for særlige områder som f.eks. "Videnbaserede regioner". 

Fremme af dannelsen af videnskabelige klynger, også på regionalt plan, under inddragelse af 
SMV'er inden for rammerne af teknologiplatformene er af afgørende vigtighed. De regionale 
klynger skal indsættes i den bredere europæiske dimension for fuldt ud at udnytte fordelene 
ved forskning og innovation. 
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I denne forbindelse vil støtte til enkelte SMV'er eller sammenslutninger af SMV'er være et 
meget nyttigt værktøj.

Det er meget vigtigt, at virksomheder, lokale institutioner, forskningscentre, universiteter, 
banker og handelskamre engagerer sig stærkt i forskningspolitikken og 
forskningsaktiviteterne på regionalt plan for at frigøre det potentiale, der er for at skabe nye 
SMV'er på grundlag af forskningsprojekter.

Det er vigtigt med synergi mellem alle disse aktører for at skabe det rette miljø, der gør det 
muligt for europæiske regioner at styrke deres kapacitet, når det drejer sig om at investere i 
forskning og udvikling. Teknologiplatformene kan være et velegnet værktøj til denne form for 
generel deltagelse. Navnlig de regionale myndigheder kan planlægge en større indsats for at 
fremme faktorer, der udgør en særlig styrke for området som f.eks. industrielle klynger (som 
eksisterer, eller som skal indføres). I denne forbindelse skal der stræbes efter synergi mellem 
ressourcerne fra strukturfondene og det syvende rammeprogram, egne regionale ressourcer og 
andre finansielle faciliteter for at stimulere forskning og teknologisk udvikling til at blive et 
centralt kendetegn for klynger, som det allerede ses fra succeshistorier om klynger i flere 
europæiske regioner. 

Målene for programmet bør gennemføres under udvisning af den største grad af ansvarlighed, 
ikke kun når det gælder den kapacitet, som forskere fra konvergensregionerne og regionerne i 
den yderste periferi har, men også muligheden for at inddrage alle de finansielle mekanismer, 
der eksisterer i den enkelte region i forskningen og den teknologiske udvikling.

Det er vigtigt, at strukturfondene udnyttes bedre til støtte af forskning og teknologisk 
udvikling på regionalt plan. Der skal indføres klare henvisninger til at benytte strukturfondene 
og Samhørighedsfonden til investering i forskningsinfrastrukturer og til at bygge bro over den 
kløft, der består mellem forsknings- og innovationsfasen. I denne forbindelse kan det være 
nyttigt at finansiere pilot- og demonstrationsprojekter som en hjælp til at opnå 
opstartsfinansiering i bevidstheden om, at investeringer i forskning og teknologisk udvikling 
og innovation kan sammenlignes med investeringer i hårde infrastrukturer i forbindelse med 
langsigtet udvikling af områder. 

Der bør også lægges vægt på lokal udvikling, der har til formål at organisere systemer til 
produktion, indsamling og behandling af biomasse til direkte produktion af brint. Denne 
teknologi synes at være ekstremt lovende og at kunne fremstille brint på et 
konkurrencedygtigt plan, når vi taler pris og kvantitet, i løbet af selv kort tid. 

Det er nødvendigt, at der tages nøje hensyn til forholdet mellem videnskab/teknologi og 
samfund/kultur. Især miljøpolitikken kan være et område, hvor man kan finde et fælles 
ståsted. 

Klimaændringerne er så afgjort en metafor, som benyttes til at udtrykke bæredygtig udvikling 
og solidaritet med fremtidige generationer, hvilket i større og større grad anses for at være et 
bydende, vejledende princip for EU. 

En vurdering af de forskellige risici spiller en vigtig rolle for borgernes velfærd, og det er 
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nødvendigt, at den bliver en integreret del af borgernes kultur med det formål at indføre 
kvantitative værktøjer til beslutningstagning og til at begrænse indflydelsen af 
følelsesmæssige overvejelser. 

For at blive konkurrencedygtige og kunne spille en ledende rolle på verdensplan har Det 
Europæiske Fællesskab brug for en stærk og sammenhængende international viden- og 
teknologipolitik.

Strategiske partnerskaber med det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument og 
tredjelande inden for udvalgte områder af videnskaben bør fremmes i en ånd af åbent
samarbejde bl.a. ved at anmode deres bedste videnskabsfolk om at arbejde i og sammen med 
Europa.

I denne forbindelse skal de tematiske områder, som fremgår af det syvende rammeprogram 
(kapitel I, Samarbejde), forstås som prioriteter, der ikke udelukker andre forhold, der måtte 
dukke op inden for internationalt samarbejde (med nabo- og tredjelande). 
Videnskabelig forskning inden for rammerne af et internationalt videnskabeligt samarbejde er 
et særdeles godt udgangspunkt for at opnå ekspertise, som afgjort vil have den strukturelle 
effekt, at den bidrager til en stærk samhørighed. 

Finansieringsfaciliteten for risikodeling fra EIB til europæiske investeringsfonde under 
inddragelse af nationale og regionale banksystemer er i denne forbindelse meget vigtig. 
Multiplikatorvirkningen af at dele risikoen, som ses i "risikokaskaden", skal sikre, at der 
findes risikovillig kapital til investering i innovation, og gøre det muligt for lokale banker at 
vurdere de finansielle risici, der særligt gør sig gældende i forbindelse med innovation. 

Strategiske partnerskaber mellem Eureka og det syvende rammeprogram i synergi med de 
fælles teknologiinitiativer skal fremmes dels for at øge den europæiske konkurrenceevne, dels 
for at gøre det lettere at gennemføre aktiviteter for SMV'er med høje vækstrater. 


