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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 12
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Offentligt finansieret forskning bør
primært tilrettelægges på en sådan måde, at 
den opfylder offentlige behov og 
prioriteringer.

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 13
Betragtning 2

(2) På Lissabon-mødet anerkendte Det 
Europæiske Råd forskningens centrale 

(2) På Lissabon-mødet anerkendte Det 
Europæiske Råd forskningens centrale 
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betydning for sikringen af 
konkurrenceevnen og den økonomiske 
vækst og fremhævede, at viden og 
innovation var afgørende for økonomiske 
fremskridt, herunder vækst og 
beskæftigelse i Europa.

betydning og fremhævede, at viden og 
innovation var afgørende, og satte sig et nyt 
strategisk mål for det næste tiår: at blive 
den mest konkurrencedygtige og dynamiske 
videnbaserede økonomi i verden, en 
økonomi, der kan skabe en holdbar 
økonomisk vækst med flere og bedre job og 
større social samhørighed.

Or. en

Begrundelse

"Lissabon-trekanten" bør nævnes.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 14
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Der bør ikke ydes EU-støtte til 
forskningsaktiviteter, der kræver, at 
menneskelige embryoer destrueres, eller 
som led i hvilke der anvendes materiale 
udtaget fra menneskelige embryoer i en 
proces, som medfører, at det pågældende 
embryo destrueres.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet har gentagne gange understreget EU's destruktive tilgang til forskning i 
menneskelige embryoer og menneskelige embryoniske stamceller.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 15
Betragtning 4 b (ny)

(4b) I lyset af De Forenede Nationers 
generalforsamlings resolution af 8. marts 
2005 (A/59/516/Add. I), der udtrykkeligt 
henviser til behovet for at afbøde 
sundhedsrisici og forhindre udnyttelse af 
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kvinder, understregede Europa-
Parlamentet behovet for at udelukke støtte 
til og finansiering af kloning af mennesker 
i EU-programmer.

Or. en

Begrundelse

Det er af særlig vigtighed at fastlægge etisk begrundede grænser.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 16
Betragtning 9

(9) Det menneskelige potentiale inden for 
forskning og teknologisk udvikling i 
Europa bør styrkes kvantitativt og 
kvalitativt.

(9) Der bør vedtages særskilte 
foranstaltninger for at muliggøre en 
væsentligt øget deltagelse af kvinder i 
forskningen. Både kvinders og mænds 
forskellige kompetencer og erfaringer må 
udnyttes også inden for forskningen.

Or. sv

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Ændringsforslag 17
Betragtning 14

(14) Under "Mennesker" bør den enkelte 
tilskyndes til at tage forskerfaget op, 
europæiske forskere bør tilskyndes til at 
blive i Europa, forskere fra hele verden bør 
tiltrækkes til Europa, som bør gøres mere 
attraktiv for de bedste forskere.

(14) Under "Mennesker" bør den enkelte 
tilskyndes til at tage forskerfaget op, 
europæiske forskere bør tilskyndes til at 
blive i Europa, forskere fra hele verden bør 
tiltrækkes til Europa, som bør gøres mere 
attraktiv for de bedste forskere. I dette 
øjemed bør der gøres en indsats for at 
fremskynde gensidig anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i 
EU og i tredjelande.

Or. fr



PE 367.635v01-00 4/17 AM\593551DA.doc

DA

Begrundelse

For at tilskynde europæiske forskere til at blive i Europa og tiltrække udenlandske forskere 
forekommer det afgørende at fremskynde gensidig anerkendelse af kvalifikationer erhvervet i 
medlemsstaterne og kvalifikationer, der er erhvervet i tredjelande, således at der ikke lægges 
hindringer i vejen for forskernes fri bevægelighed i EU.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 18
Betragtning 14 a (ny)

(14a) Under "Mennesker" bør børns 
interesse for videnskab fremmes inden for 
et miljø, der udløser børns og unges 
interesse for videnskab, ved at styrke 
uddannelsen i naturvidenskabelige fag på 
alle niveauer, herunder i skolerne, og 
fremme unges interesse for og deltagelse i 
naturvidenskabelige fag.

Or. en

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 19
Betragtning 19

(19) Det presserende behov for at fordoble 
EU's forskningsbudget  viser sig, når man 
ser på den brede opbakning til udvidelsen af 
rammeprogramaktiviteterne, bevillingernes 
løftestangsvirkning for nationale og private 
investeringer, nødvendigheden af at sætte 
Fællesskabet i stand til at tage nye 
videnskabelige og teknologiske udfordringer 
op, fællesskabsindsatsens store betydning 
som faktor for større effektivitet i det 
europæiske forskningssystem og det bidrag, 
et udvidet syvende rammeprogram kan yde 
til at sætte fornyet gang i Lissabon-
strategien.

(19) Det presserende behov for at fordoble 
EU's forskningsbudget  viser sig, når man 
ser på den brede opbakning til udvidelsen af 
rammeprogramaktiviteterne, bevillingernes 
løftestangsvirkning for nationale og private 
investeringer, nødvendigheden af at sætte 
Fællesskabet i stand til at tage nye 
videnskabelige og teknologiske udfordringer 
op og i fuld udstrækning udnytte sine 
forskeres potentiale uden nogen form for 
forskelsbehandling, fællesskabsindsatsens 
store betydning som faktor for større 
effektivitet i det europæiske 
forskningssystem og det bidrag, et udvidet 
syvende rammeprogram kan yde til at sætte 
fornyet gang i Lissabon-strategien.
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Or. fr

Begrundelse

Bedre udnyttelse af potentialet hos alle forskere, såvel mænd som kvinder, på 
forskningsområdet bør have høj prioritet i EU.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Ændringsforslag 20
Betragtning 25

(25) Forskningsaktiviteter, der støttes af 
dette rammeprogram, skal gennemføres 
under overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder dem som kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Der bliver og vil 
fortsat blive taget hensyn til udtalelser fra 
Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi.

(25) Forskningsaktiviteter, der støttes af 
dette rammeprogram, skal gennemføres 
under overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder dem som kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og Europarådets 
konvention om menneskerettigheder og 
biomedicin.

Or. en

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Ændringsforslag 21
Artikel 2, stk. 4

Mennesker: Der sigtes mod at styrke det 
menneskelige potentiale inden for forskning 
og teknologi i Europa, både kvantitativt og 
kvalitativt.

4. Mennesker: Der sigtes mod at styrke det 
menneskelige potentiale og navnlig det 
kvindelige potentiale inden for forskning og 
teknologi i Europa, både kvantitativt og 
kvalitativt.

Or. fr

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 16.
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Ændringsforslag 22
Artikel 2, stk. 6 a (nyt)

6a. I alle de aktiviteter, der er omfattet af 
programmet, tages der hensyn til 
kønsaspektet og principperne om lige 
muligheder og lige behandling af mænd og 
kvinder og bekæmpelse af alle former for 
forskelsbehandling.

Or. fr

Begrundelse

I henhold til EF-traktatens artikel 3, stk. 2, tilstræber Fællesskabet af fjerne uligheder og 
fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i alle sine aktiviteter, herunder de aktiviteter, der 
er omfattet af det syvende forskningsrammeprogram. Fællesskabet tilstræber desuden at 
fjerne alle former for forskelsbehandling, jf. EF-traktatens artikel 13.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Ændringsforslag 23
Artikel 7, stk. 2, afsnit 1

To år efter at rammeprogrammet er 
gennemført, skal Kommissionen lade 
uafhængige eksperter foretage en ekstern 
evaluering af programmets grundlag, 
gennemførelse og resultater.

To år efter at rammeprogrammet er 
gennemført, skal Kommissionen lade 
uafhængige eksperter foretage en ekstern 
evaluering af programmets grundlag, 
gennemførelse og resultater, navnlig hvad 
angår fremme, udvikling og udnyttelse af 
kvinders kompetencer og potentiale.

Or. fr

Begrundelse

Ved evalueringen af programmet skal der ligeledes tages højde for, hvilke fremskridt der er 
sket for at styrke kvindernes rolle og kompetencer på  forskningsområdet.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 24
Bilag I, del I, Samarbejde, afsnit 1, Sundhed, overskrift 2, Grundlag, stk. 2 

For den kliniske forskning i mange 
sygdomme (f.eks. kræft, hjerte-kar-
sygdomme, mentale og neurologiske 
lidelser, navnlig aldersbetingede lidelser, 
såsom Alzheimers og Parkinsons sygdom) er 
det kun gennem internationale 
multicenterforsøg muligt at tilvejebringe det 
fornødne antal patienter på kort tid. Den 
epidemiologiske forskning kan kun nå frem 
til signifikante konklusioner, hvis den har 
adgang til et bredt spektrum af 
befolkningsgrupper og internationale net. 
Også ved udvikling af nye diagnosemetoder 
og behandlinger af sjældne lidelser må flere 
lande inddrages i projekterne, så de enkelte 
undersøgelser kan råde over et tilstrækkeligt 
antal patienter. Med en sundhedspolitisk 
orienteret forskning på europæisk plan er det 
endvidere muligt at foretage 
sammenligninger mellem modeller, 
systemer, data og patientmateriale, der 
findes i de nationale databaser og biobanker.

For den kliniske forskning i mange 
sygdomme (f.eks. kræft, klamydia, hjerte-
kar-sygdomme, luftvejslidelser, mentale og 
neurologiske lidelser, navnlig 
aldersbetingede lidelser, såsom Alzheimers 
og Parkinsons sygdom, og ikke-overførbare 
sygdomme, der rammer børn) er det kun 
gennem internationale multicenterforsøg 
muligt at tilvejebringe det fornødne antal 
patienter på kort tid. Den epidemiologiske 
forskning bør ikke kun gennemføres på det 
genomiske og molekylære plan. Den kan 
kun nå frem til signifikante konklusioner, 
hvis den har adgang til et bredt spektrum af 
befolkningsgrupper og internationale net. 
Også ved udvikling af nye diagnosemetoder 
og behandlinger af sjældne lidelser og 
gennemførelse af epidemiologisk forskning 
i disse lidelser må flere lande inddrages i 
projekterne, så de enkelte undersøgelser kan 
råde over et tilstrækkeligt antal patienter. 
Med en sundhedspolitisk orienteret 
forskning på europæisk plan er det endvidere 
muligt at foretage sammenligninger mellem 
modeller, systemer, data og patientmateriale, 
der findes i de nationale databaser og 
biobanker, herunder offentlige banker for 
stamceller fra navlestrengsblod.

Or. en

Begrundelse

En klamydiainfektion er en almindelig, bakteriel, seksuelt overført sygdom, der anslås at føre 
til barnløshed i en tredjedel af tilfældene. Hermed er denne sygdom den almindeligste årsag 
til barnløshed som følge af en infektion.

Den epidemiologiske forskning skal være langt mere fuldstændig i betragtning af den 
offentlige sundhedspleje i samfundet, og den bør ikke kun gennemføres på det genomiske og 
molekulære plan. I denne forbindelse bør forskning i oprettelse af offentlige banker for 
stamceller fra navlestrengsblod styrkes for at opbygge en bank med en tilstrækkelig stor 
kapacitet, således at så mange potentielle modtagere som muligt har en stor sandsynlighed 
for at kunne få en effektiv behandling med stamceller fra navlestrengsblod, når en sådan 
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behandling er klinisk indikeret. 

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Ændringsforslag 25
Bilag I, Tema: Sundhed, Grundlag, stk. 2

For den kliniske forskning i mange 
sygdomme (f.eks. kræft, hjerte-kar-
sygdomme, mentale og neurologiske 
lidelser, navnlig aldersbetingede lidelser, 
såsom Alzheimers og Parkinsons sygdom) er 
det kun gennem internationale 
multicenterforsøg muligt at tilvejebringe det 
fornødne antal patienter på kort tid. Den 
epidemiologiske forskning kan kun nå frem 
til signifikante konklusioner, hvis den har 
adgang til et bredt spektrum af 
befolkningsgrupper og internationale net. 
Også ved udvikling af nye diagnosemetoder 
og behandlinger af sjældne lidelser må flere 
lande inddrages i projekterne, så de enkelte 
undersøgelser kan råde over et tilstrækkeligt 
antal patienter. Med en sundhedspolitisk 
orienteret forskning på europæisk plan er det 
endvidere muligt at foretage 
sammenligninger mellem modeller, 
systemer, data og patientmateriale, der 
findes i de nationale databaser og biobanker.

For den kliniske forskning i mange 
sygdomme (f.eks. kræft, hjerte-kar-
sygdomme, mentale og neurologiske 
lidelser, navnlig aldersbetingede lidelser, 
såsom Alzheimers og Parkinsons sygdom
samt osteoporose) er det kun gennem 
internationale multicenterforsøg muligt at 
tilvejebringe det fornødne antal patienter på 
kort tid. Den epidemiologiske forskning kan 
kun nå frem til signifikante konklusioner, 
hvis den har adgang til et bredt spektrum af 
befolkningsgrupper og internationale net. 
Også ved udvikling af nye diagnosemetoder 
og behandlinger af sjældne lidelser må flere 
lande inddrages i projekterne, så de enkelte 
undersøgelser kan råde over et tilstrækkeligt 
antal patienter. Med en sundhedspolitisk 
orienteret forskning på europæisk plan er det 
endvidere muligt at foretage 
sammenligninger mellem modeller, 
systemer, data og patientmateriale, der 
findes i de nationale databaser og biobanker.

Or. fr

Begrundelse

Osteoporose er en sygdom, der rammer et meget stort antal kvinder i Europa. Derfor er 
klinisk forskning på dette område meget vigtig for at forbedre livskvaliteten for de kvinder, 
der lider heraf.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 26
Bilag I, del I, Temaer, overskrift 1, Grundlag, stk. 4

Nedenfor beskrives de aktiviteter, der vil Nedenfor beskrives de aktiviteter, der vil 
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blive tale om, og som omfatter forskning, 
der er afgørende for opfyldelsen af de 
politiske behov. To strategiske emner, 
nemlig børns sundhed og den aldrende 
befolknings sundhed, vil blive behandlet på 
tværs af de forskellige forskningsaktiviteter. 
Der kan i relevante tilfælde ydes støtte til de 
forskningsdagsordener, der er opstillet af de 
europæiske teknologiplatfome, f.eks. 
platformen for innovativ medicin. For at 
supplere disse og imødekomme nye behov 
for beslutningsstøtte kan der ydes støtte til 
yderligere foranstaltninger, f.eks. inden for 
sundhedspolitiske emner og inden for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

blive tale om, og som omfatter forskning, 
der er afgørende for opfyldelsen af de 
politiske behov. To strategiske emner, 
nemlig børns sundhed og den aldrende 
befolknings sundhed, vil blive behandlet på 
tværs af de forskellige forskningsaktiviteter. 
Der kan i relevante tilfælde ydes støtte til de 
forskningsdagsordener, der er opstillet af de 
europæiske teknologiplatfome, f.eks. 
platformen for innovativ medicin. For at 
supplere disse og imødekomme nye behov 
for beslutningsstøtte kan der ydes støtte til 
yderligere foranstaltninger, f.eks. inden for 
sundhedspolitiske emner og inden for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
samt sundhed ud fra et 
ligestillingsperspektiv.

Or. sv

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 27
Bilag I, del I, Samarbejde, afsnit 1, Sundhed, overskrift 2, Grundlag, stk. 4 

Nedenfor beskrives de aktiviteter, der vil 
blive tale om, og som omfatter forskning, 
der er afgørende for opfyldelsen af de 
politiske behov. To strategiske emner, 
nemlig børns sundhed og den aldrende 
befolknings sundhed, vil blive behandlet på 
tværs af de forskellige forskningsaktiviteter. 
Der kan i relevante tilfælde ydes støtte til de 
forskningsdagsordener, der er opstillet af de 
europæiske teknologiplatfome, f.eks. 
platformen for innovativ medicin. For at 
supplere disse og imødekomme nye behov 
for beslutningsstøtte kan der ydes støtte til 
yderligere foranstaltninger, f.eks. inden for 
sundhedspolitiske emner og inden for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Nedenfor beskrives de aktiviteter, der vil 
blive tale om, og som omfatter forskning, 
der er afgørende for opfyldelsen af de 
politiske behov. Tre strategiske emner, 
nemlig børns sundhed, kvinders sundhed og 
den aldrende befolknings sundhed, vil blive 
behandlet på tværs af de forskellige 
forskningsaktiviteter. Der kan i relevante 
tilfælde ydes støtte til de 
forskningsdagsordener, der er opstillet af de 
europæiske teknologiplatfome, f.eks. 
platformen for innovativ medicin. For at 
supplere disse og imødekomme nye behov 
for beslutningsstøtte kan der ydes støtte til 
yderligere foranstaltninger, f.eks. inden for 
sundhedspolitiske emner og inden for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Or. en
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 28
Bilag I, Tema: Sundhed, Aktiviteter, Omsætning af forskning i sundhedsøjemed, stk. 4

Translationel forskning i vigtige sygdomme: 
kræft, hjerte-karsygdomme, diabetes/fedme; 
sjældne sygdomme; andre kroniske 
sygdomme (f.eks. osteoarthritis). Udvikle 
patientorienterede strategier, fra 
forebyggelse til diagnose og behandling, 
herunder klinisk forskning.

Translationel forskning i vigtige sygdomme: 
kræft, hjerte-karsygdomme, diabetes/fedme; 
sjældne sygdomme; andre kroniske 
sygdomme (f.eks. osteoarthritis eller 
osteoporose). Udvikle patientorienterede 
strategier, fra forebyggelse til diagnose og 
behandling, herunder klinisk forskning, hvor 
der er taget hensyn til kønsspecifikke 
forhold.

Or. fr

Begrundelse

Strategierne for forebyggelse og behandling af sygdomme skal tage hensyn til de forskelle, 
der findes mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Ændringsforslag 29
Bilag I, del I, Temaer, afsnit 1, Sundhed, underafsnit, Aktiviteter, overskrift 2, Omsætning af 

forskning i sundhedsøjemed, led 4 b (nyt)

- Palliativ medicin: Smerteterapi og 
symptomatisk terapi i forbindelse med hidtil 
uhelbredelige sygdomme for at bekæmpe 
patienternes symptomer bedst muligt.

Or. de

Begrundelse

Mange sygdomme vil heller ikke kunne helbredes inden for de næste syv til otte år. Også efter 
at det syvende forskningsrammeprogram er udløbet, vil mennesker dø af sygdomme. Formålet 
med den palliative medicin er at mildne lidelser, navnlig smerter, men også andre symptomer 
som tørst, kløe og kvalme, selv om sygdommens årsag ikke længere kan bekæmpes. 
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Ændringsforslag 30
Bilag I, del I, Temaer, afsnit II, Aktiviteter, stk. 3

Det videnskabelige råd sammensættes af 
personligt udpegede repræsentanter for det 
europæiske forskersamfund på højeste plan, 
som handler uafhængigt af politiske og 
andre interesser. Medlemmerne vil blive 
udnævnt af Kommissionen efter en 
uafhængig udpegningsprocedure. Det 
videnskabelige råd skal bl.a. overvåge 
beslutningerne om, hvilken type forskning 
der skal finansieres, og stå som garant for 
forskningens kvalitet, set ud fra en 
videnskabelig synsvinkel. Dets opgaver vil 
navnlig bestå i at udarbejde det årlige 
arbejdsprogram, fastlægge rammer for peer-
review-processen samt føre tilsyn med og 
udføre kvalitetskontrol af gennemførelsen af 
programmet ud fra en videnskabelig 
synsvinkel.

Det videnskabelige råd sammensættes af 
personligt udpegede repræsentanter for det 
europæiske forskersamfund på højeste plan, 
som handler uafhængigt af politiske og 
andre interesser. Mindst 50% af 
medlemmerne af det videnskabelige råd 
skal være kvinder. Medlemmerne vil blive 
udnævnt af Kommissionen efter en 
uafhængig udpegningsprocedure. Det 
videnskabelige råd skal bl.a. overvåge 
beslutningerne om, hvilken type forskning 
der skal finansieres, og stå som garant for 
forskningens kvalitet, set ud fra en 
videnskabelig synsvinkel. Dets opgaver vil
navnlig bestå i at udarbejde det årlige 
arbejdsprogram, fastlægge rammer for peer-
review-processen samt føre tilsyn med og 
udføre kvalitetskontrol af gennemførelsen af 
programmet ud fra en videnskabelig 
synsvinkel.

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse er nødvendig for at sikre, at Det Europæiske Forskningsråd opfylder EU's 
mål om lige behandling.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 31
Bilag I, Temaer, afsnit 3, Informations- og kommunikationsteknologi, Aktiviteter, Integration 

af teknologi, I hjemmet

I hjemmet: kommunikation, overvågning, 
kontrol, assistance; sømløs interoperabilitet 
og brug af alle apparater; interaktivt digitalt 
indhold og tjenester.

I hjemmet: filtrering af ulovligt indhold,
kommunikation, overvågning, kontrol, 
assistance; sømløs interoperabilitet og brug 
af alle apparater; interaktivt digitalt indhold 
og tjenester.
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Or. fr

Begrundelse

Informations- og kommunikationsteknologi skal gøre det muligt at filtrere ulovligt indhold 
som f.eks. pornografi eller børnepornografi, der breder sig navnlig på internettet.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Ændringsforslag 32
Bilag I, Temaer, afsnit 8, Samfundsøkonomi og humaniora, Mål

At nå frem til en dybtgående, fælles 
forståelse af de komplekse og indbyrdes 
forbundne samfundsøkonomiske 
udfordringer, som Europa står over for, 
herunder vækst, beskæftigelse og 
konkurrenceevne, social samhørighed og 
bæredygtighed, livskvalitet og global 
indbyrdes afhængighed, navnlig for at skabe 
et forbedret videngrundlag for politikkerne 
på de pågældende områder.

At nå frem til en dybtgående, fælles 
forståelse af de komplekse og indbyrdes 
forbundne samfundsøkonomiske 
udfordringer, som Europa står over for, 
herunder beskæftigelse af høj kvalitet, en 
aldrende befolkning, social samhørighed og 
bæredygtighed, livskvalitet og global 
indbyrdes afhængighed, navnlig for at skabe 
et forbedret videngrundlag for politikkerne 
på de pågældende områder.

Or. en

Begrundelse

Den aldrende befolkning er en af de centrale udfordringer i fremtiden.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Ændringsforslag 33
Bilag I, Temaer, afsnit 8, Samfundsøkonomi og humaniora, 

Aktiviteter, stk. 1

Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne i 
et vidensamfund: udvikling og integration af 
forskning i emner, der har betydning for 
vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne, 
lige fra innovation, uddannelse, herunder 
livslang læring, og den rolle, videnskabelig 
og anden viden spiller, til nationale 
institutionelle sammenhænge.

Miljømæssigt bæredygtig økonomisk 
udvikling, beskæftigelse, social 
retfærdighed og ligestilling mellem 
kønnene: udvikling og integration af 
forskning i emner, der har betydning for 
beskæftigelse, lige fra innovation, 
uddannelse, herunder livslang læring, og den 
rolle, videnskabelig og anden viden spiller, 
til nationale institutionelle sammenhænge.
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Or. en

Begrundelse

Konkurrenceevne på alle samfundsområder bør ikke blive et ønskværdigt mål.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 34
Bilag I, Temaer, afsnit 8, Samfundsøkonomi og Humaniora, Aktiviteter, stk. 3 

Vigtige tendenser i samfundet og deres 
følgevirkninger: f.eks. demografiske 
forandringer i form af aldrende befolkninger 
og migration; livsstil, arbejde, familier, 
kønspolitiske spørgsmål, sundhed og 
livskvalitet; kriminalitet; erhvervslivets rolle 
i samfundet og befolkningsdiversitet, 
samspillet mellem forskellige kulturer samt 
spørgsmål om beskyttelse af grundlæggende 
rettigheder og bekæmpelse af racisme og 
intolerance.

Vigtige tendenser i samfundet og deres 
følgevirkninger: f.eks. demografiske 
forandringer i form af aldrende befolkninger 
og migration; livsstil, arbejde, familier, 
forening af arbejdsliv og familieliv, 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
sundhed og livskvalitet; kriminalitet; 
erhvervslivets rolle i samfundet og 
befolkningsdiversitet, samspillet mellem 
forskellige kulturer samt spørgsmål om 
beskyttelse af grundlæggende rettigheder og 
bekæmpelse af forskelsbehandling i enhver 
form, racisme og intolerance.

Or. fr

Begrundelse

Et af de største problemer, det europæiske samfund står over for, er, hvordan arbejdsliv og 
familieliv kan forenes. Ligestilling mellem mænd og kvinder samt bekæmpelse af enhver form 
for forskelsbehandling hører ligeledes til de problemer, som EU er konfronteret med.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 35
Bilag I, del II, Ideer, Aktiviteter, stk. 6

Europa-Kommissionen vil stå som garant for 
det europæiske forskningsråds fulde 
uafhængighed og integritet.

Europa-Kommissionen vil stå som garant for 
det europæiske forskningsråds fulde 
uafhængighed og integritet.
Forskningsrådet bør aktivt arbejde for at 
integrere kønsperspektivet i forsknings- og 
udviklingsstøtte. Det bør yde passende støtte 
til forskning med kønsperspektiv. At 
synliggøre kønsperspektivet i forskning 
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udvikler ny viden, styrker kvaliteten og 
beriger forskningen.

Or. sv

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 36
Bilag I, del III, Mennesker, Grundlag, stk. 1

Højtuddannede forskere i stort tal er en 
absolut forudsætning for fremskridt inden 
for videnskaben og for innovation, men også 
en vigtig faktor, når det gælder om at 
tiltrække og fastholde investeringer i 
forskning fra offentlige og private 
foretagender. På baggrund af den stigende 
konkurrence på verdensplan er det 
afgørende, at der skabes et åbent europæisk 
arbejdsmarked for forskere, og at forskernes 
kvalifikationer og karriereveje bliver mere 
varierede, så vi kan høste de fordele, der er 
forbundet med at lade forskere og deres 
viden cirkulere frit, både i Europa og i resten 
af verden.

Højtuddannede forskere i stort tal er en 
absolut forudsætning for fremskridt inden 
for videnskaben og for innovation, men også 
en vigtig faktor, når det gælder om at 
tiltrække og fastholde investeringer i 
forskning fra offentlige og private 
foretagender. På baggrund af den stigende 
konkurrence på verdensplan er det 
afgørende, at der skabes et åbent europæisk 
arbejdsmarked for forskere uden nogen
form for forskelsbehandling, og at 
forskernes kvalifikationer og karriereveje 
bliver mere varierede, så vi kan høste de 
fordele, der er forbundet med at lade 
forskere og deres viden cirkulere frit, både i 
Europa og i resten af verden.

Or. fr

Begrundelse

Det europæiske forskningsmarked skal være fritaget for enhver form for forskelsbehandling 
for at tiltrække så mange personer som muligt, herunder kvinder, og således gøre det muligt 
for EU at øge sin konkurrenceevne i overensstemmelse med Lissabon-målene.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 37
Bilag I, Temaer, Mennesker, Aktiviteter, Livslang uddannelse og karriereudvikling 

Livslang uddannelse og karriereudvikling 
for at fremme erfarne forskeres 
karriereudvikling. For at give forskere 
mulighed for at erhverve nye eller supplere 
eksisterende færdigheder og kvalifikationer 

Livslang uddannelse og karriereudvikling 
for at fremme erfarne forskeres 
karriereudvikling. For at give forskere 
mulighed for at erhverve nye eller supplere 
eksisterende færdigheder og kvalifikationer 
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og for at fremme tværfaglighed og/eller 
mobilitet på tværs af sektorer vil der blive 
ydet støtte til forskere med særlige behov for 
yderligere/supplerende kvalifikationer og 
færdigheder, til forskere, der vil genoptage 
forskerkarrieren efter en pause, og til at 
(re)integrere forskere i en længeresigtet 
forskerstilling i Europa, herunder i deres 
hjemland, efter et ophold i et andet land i 
eller uden for Europa. Denne aktivitet vil 
blive gennemført ved hjælp af både 
individuelle stipendier, der tildeles direkte 
på fællesskabsplan, og samfinansiering af 
regionale, nationale eller internationale 
programmer.

og for at fremme tværfaglighed og/eller 
mobilitet på tværs af sektorer vil der blive 
ydet støtte til forskere med særlige behov for 
yderligere/supplerende kvalifikationer og 
færdigheder, til forskere, der vil genoptage 
forskerkarrieren efter en pause, navnlig efter 
en barselsorlov eller en forældreorlov, og 
til at (re)integrere forskere i en længeresigtet 
forskerstilling i Europa, herunder i deres 
hjemland, efter et ophold i et andet land i 
eller uden for Europa. Denne aktivitet vil 
blive gennemført ved hjælp af både 
individuelle stipendier, der tildeles direkte 
på fællesskabsplan, og samfinansiering af 
regionale, nationale eller internationale 
programmer.

Or. fr

Begrundelse

Kvindelige forskere har ikke samme karrieremuligheder som mænd på forskningsområdet, og 
derfor bør det syvende rammeprogram bidrage til at fremme kvindernes faglige karriere. Det 
er desuden nødvendigt at skabe de nødvendige vilkår, så kvinder kan genoptage deres 
karriere efter en barselsorlov, og mænd og kvinder kan gøre det samme efter en 
forældreorlov.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 38
Bilag I, del IV, Kapacitet, afsnit 5, Forholdet mellem videnskab og samfund, overskrift 2, 

Grundlag, stk. 1

EU's forskningspolitik vil kun blive 
vellykket, hvis borgerne i Europa og 
medlemsstaterne er overbeviste om, at der 
tages højde for deres bekymringer, og at de 
legitime etiske grænser, som de mener bør 
pålægges forskningen, overholdes.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag giver indtryk af, at hovedproblemet er at overbevise offentligheden. 
På den anden side er det meget vigtigt, at forskerne lytter til borgernes bekymringer og 
overholder grænser.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 39
Bilag I, del IV, Kapacitet, afsnit 5, Forholdet mellem videnskab og samfund, overskrift 3, 

Aktiviteter, stk. 3 a (nyt) 

Kritisk reflektion om forskningsaktiviteter 
med henblik på at fastsætte normer for 
etisk forsvarlig forskning under 
hensyntagen til grundlæggende rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en stærkere henvisning til etiske grænser i programmets del om forholdet 
mellem videnskab og samfund.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 40
Bilag I, del IV, Kapacitet, Forholdet mellem videnskab og samfund, Aktiviteter, stk. 4

Kønsforskning, herunder integration af 
kønspolitiske aspekter på alle 
forskningsområder og kvinders rolle i 
forskningen.

Kønsforskning, herunder integration af 
kønspolitiske aspekter på alle
forskningsområder og fremme af kvinder i 
forskningen.

Or. fr

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 20.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 41
Bilag I, del IV, Kapacitet, Forholdet mellem videnskab og samfund, Aktiviteter, stk. 5

Etablering af et miljø, som gør unge 
mennesker interesseret i videnskab, ved at 
styrke den naturvidenskabelige uddannelse 
på alle niveauer, herunder i skolen, og ved at 

Etablering af et fordomsfrit miljø, som gør 
unge mennesker interesseret i videnskab, 
ved at styrke den naturvidenskabelige 
uddannelse på alle niveauer, herunder i 
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fremme interessen for og deltagelsen i 
videnskabelige aktiviteter blandt unge 
mennesker.

skolen og i andre passende institutioner, og 
ved at fremme interessen for og den fulde 
deltagelse i videnskabelige aktiviteter blandt 
unge mennesker.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at skabe et "videnskabeligt" miljø, der er fritaget for alle stereotyper. På 
denne måde kan man fremme pigers og drenges fulde deltagelse i videnskabelige aktiviteter 
samt styrke den naturvidenskabelige uddannelse ikke alene i skolen, men også i andre 
passende institutioner.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Ændringsforslag 42
Bilag I, del IV, Forholdet mellem videnskab og samfund, Aktiviteter, stk. 7 b (nyt)

Sikring af børnepasningsmuligheder som 
vedtaget på Det Europæiske Råds møde i 
Barcelona i 2002, hvorefter 
medlemsstaterne bør tilbyde børnepasning 
for mindst 90% af alle børn i 
aldersgruppen fra tre år til den 
skolepligtige alder og for mindst 33% af 
alle børn under tre inden udgangen af
2010.

Or. en

Begrundelse

Passende og tilstrækkelige børnepasningsmuligheder er afgørende navnlig for erhvervsaktive 
kvinder med børn.


