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PR_COD_1am

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 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Det Europæiske Fælles-
skabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration 
(2007-2013)
(KOM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0119)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 166, stk. 1 (C6-0099/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Transport og Turisme (A6-0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Med henblik på mere effektivt at 
tiltrække private investeringer og sikre, at 
forskning og udvikling i størst mulig grad 
bidrager til at forbedre den europæiske 
konkurrenceevne, bør der som led i 
rammeprogrammet træffes passende 
foranstaltninger til beskyttelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder på et 
tidligt tidspunkt i forskningsprocessen.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Det er vigtigt, at resultater af forskning og udvikling, som finansieres og leveres i Den 
Europæiske Union, giver sig udslag i indtægter inden for Unionen. Det må derfor sikres, at 
forskningsresultater effektivt beskyttes gennem passende lovgivning.

Ændringsforslag 2
Betragtning 13

(13) Under "Idéer" bør aktiviteterne 
gennemføres af et europæisk 
forskningsråd, som bør besidde en udstrakt
selvstændighed.

(13) Under "Idéer" bør aktiviteterne efter 
en kort overgangsperiode, som forvaltes 
af Kommissionen og et videnskabeligt råd,
gennemføres af et europæisk 
forskningsråd, en juridisk uafhængig 
struktur i overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 171. Det Europæiske 
Forskningsråd bør være ansvarligt over 
for sine bidragsydere, men besidde selv-
stændighed i sit arbejde og i forbindelse 
med udvælgelsen af forskningsprojekter.

Begrundelse

Ekspertgruppen om Det Europæiske Forskningsråd med Federico Mayor som formand 
anførte tydeligt i sin rapport, at Det Europæiske Forskningsråd skal fungere som en 
uafhængig struktur, hvis grundlæggende ekspertise stammer fra det internationale 
forskningsmiljø. Ifølge ekspertgruppen er det både fordelagtigt og nødvendigt at udnytte 
forskningsmiljøets kapacitet til selvforvaltning, hvilket vil være afgørende, hvis Det 
Europæiske Forskningsråd skal opnå tillid og troværdighed i forskningsmiljøet og samfundet 
i almindelighed. Europa-Parlamentet støtter denne anbefaling fuldt ud og er overbevist om, at 
en sådan uafhængighed kun kan opnås, hvis både de videnskabelige beslutninger og 
forvaltningen reelt er uafhængig af Europa-Kommissionen, Rådet og Parlamentet. Det 
Europæiske Forskningsråd bør derfor nedsættes i overensstemmelse med EF-traktatens 
artikel 171.

Samtidig skal Det Europæiske Forskningsråd være ansvarligt over for Den Europæiske 
Union og andre bidragsydere, ikke kun for så vidt angår de modtagne og fordelte bidrag, men 
ligeledes for så vidt angår dets finansieringsprincipper, prioriteter og aktiviteter.

Ændringsforslag 3
Betragtning 18 a (ny)

(18a) Det syvende rammeprogram bør 
bidrage til at skabe gensidig synergi og 
komplementaritet med programmet for 
konkurrenceevne og innovation, 
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strukturfondene og andre 
fællesskabsprogrammer.

Begrundelse

Formålet er at afhjælpe en væsentlig europæisk svaghed - det europæiske paradoks - som 
består i, at der opnås betydelig videnskabelig viden, men at der er en utilstrækkelig evne til at 
omsætte denne viden til innovation og kommercielle produkter. Der bør derfor sigtes mod en 
samordning af det syvende rammeprogram, strukturfondene og EF-initiativprogrammerne.

Ændringsforslag 4
Betragtning 18 b (ny)

((18b) De europæiske teknologiplatforme 
og de fælles teknologiinitiativer er særligt
relevante for den industrielle forskning. 
Teknologiplatformene kan udvikle sig til 
et grundlæggende redskab til fremme af 
den europæiske konkurrenceevne.

Begrundelse

Teknologiplatformene skal bidrage til at nå Barcelona-målene om, at to tredjedele af 
forskningsinvesteringerne på 3 % af BNP skal gå til forskning med private investorer. Når 
teknologiplatformene har opnået det rette udviklingsniveau, bør de kunne give anledning til 
lancering af fælles teknologiinitiativer inden for visse aspekter af deres områder.

Ændringsforslag 5
Betragtning 18 c (ny)

(18c) Deltagelse af erhvervssektoren og 
kommerciel anvendelse af videnskabelig 
viden og tekniske kompetencer er 
væsentlige faktorer, når det drejer sig om 
at sikre, at rammeprogrammet bidrager til 
at nå Lissabon-målene og til at skabe 
vækst og arbejdspladser.

Begrundelse

Formålet er at afhjælpe en væsentlig europæisk svaghed - det europæiske paradoks - som 
består i, at der opnås betydelig videnskabelig viden, men at der er en utilstrækkelig evne til at 
omsætte denne viden til innovation og kommercielle produkter. Der bør derfor sigtes mod en 
samordning af det syvende rammeprogram og EF-initiativprogrammerne.
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Ændringsforslag 6
Betragtning 20

(20) Under hensyntagen til 
midtvejsrevisionen af anvendelsen af de 
nye instrumenter under sjette 
rammeprogram og femårsevalueringen af 
rammeprogrammet er der fastlagt en ny 
fremgangsmåde, som nu skulle gøre det 
lettere at nå de politiske mål for EU's 
forskningspolitik mere effektivt og på en 
smidigere måde. Med dette for øje vil der 
blive anvendt et mindre sæt enklere 
"finansieringsordninger", som kan udnyttes 
hver for sig eller i kombination med 
hinanden med større smidighed og frihed 
til støtte for de forskellige indsatsformer.

(20) Under hensyntagen til 
midtvejsrevisionen af anvendelsen af de 
nye instrumenter under sjette 
rammeprogram og femårsevalueringen af 
rammeprogrammet er der fastlagt en ny 
fremgangsmåde, som nu skulle gøre det 
lettere at nå de politiske mål for EU's 
forskningspolitik mere effektivt og på en 
smidigere måde. Med dette for øje vil der 
blive anvendt et mindre sæt enklere 
"finansieringsordninger", som kan udnyttes 
hver for sig eller i kombination med 
hinanden med større smidighed og frihed 
til støtte for de forskellige indsatsformer, 
og deltagerne bør sikres større 
forvaltningsuafhængighed.

Begrundelse

Det er nødvendigt at forenkle finansieringsordningerne med henblik på at opmuntre til 
deltagelse i rammeprogrammet, især for små grupperinger og SMV'er. Dette skal være 
tilfældet på alle trin i forskningen, fra indgivelsen af et forslag til forvaltningen af projektet. 
Til dette formål skal deltagerne have mulighed for i samråd med Kommissionen at vælge 
mellem flere muligheder, for så vidt angår den administrative og videnskabelige forvaltning 
af forskningsaktiviteten, forudsat at der sikres ansvarlighed.

Ændringsforslag 7
Betragtning 24 a (ny)

(24a) Rammeprogrammet er afgørende 
for at nå det strategiske Lissabon-mål om, 
at Europa skal være verdens mest 
dynamiske og konkurrencedygtige 
videnbaserede økonomi.  Samspillet 
mellem tre faktorer - uddannelse, 
forskning og innovation - anerkendes som 
et væsentligt redskab til at nå dette mål.

Ændringsforslag 8
Betragtning 25 a (ny)
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(25a) Der vil blive lagt særlig vægt på 
unge forskere og på at fremme deres 
forskningskarriere i den mest produktive 
periode i deres liv. Unge forskere skal 
være en væsentlig drivkraft for videnskab 
i Europa. Der bør træffes konkrete 
foranstaltninger i denne henseende i 
forbindelse med alle aktiviteter i 
programmerne "Samarbejde", "Idéer" og 
"Mennesker" som led i 
rammeprogrammet.

Begrundelse

Europa har brug for 700.000 unge forskere inden 2010, hvis målet om 
forskningsinvesteringer på 3 % af BNP skal nås. Kommissionsforslagets støtte til unge 
forskere har kun form af erklæringer. Det er nødvendigt med særlig opmærksomhed og 
konkrete foranstaltninger, ikke kun i lyset af den forventede voldsomme demografiske mangel 
på europæiske forskere, men ligeledes med henblik på at skabe attraktive og 
konkurrencedygtige vilkår for unge forskere fra hele verden og øge det europæiske 
forskningssystems konkurrenceevne. EU-midlerne bør anvendes til at støtte de dygtigste unge 
forskere, således at antallet af phd-studerende øges, og "hjerneflugt"-processen begrænses.

Ændringsforslag 9
Betragtning 28 a (ny)

(28a) Forenkling af procedurerne og 
lettere adgang for deltagere er mål, der 
bør udgøre en integreret del af 
rammeprogrammet og dets 
gennemførelse. 

Ændringsforslag 10
Betragtning 29 a (ny)

(29a) Rollerne og forpligtelserne for de 
nye forvaltningsorganer, som 
Kommissionen har foreslået, og som skal 
administrere og forvalte mobilitet og 
SMV-specifik støtte, bør defineres tydeligt 
i deltagelsesreglerne.

Begrundelse

Der er risiko for kompetencekonflikter mellem de involverede institutioner. Europa-
Parlamentet forholder sig kritisk til etableringen af flere organer.
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Ændringsforslag 11
Artikel 2, stk. 2, nr. i

i) sikkerhed og rummet. i) sikkerhed;

Begrundelse

Da der ikke er nogen indlysende forbindelse mellem rummet og sikkerhed, bør disse 
spørgsmål betragtes som særskilte emner.

Ændringsforslag 12
Artikel 2, stk. 2, nr. i a (nyt)

ia) rummet.

Begrundelse

Da der ikke er nogen indlysende forbindelse mellem rummet og sikkerhed, skal disse 
spørgsmål betragtes som særskilte emner.

Ændringsforslag 13
Artikel 7, stk. 1

1. Senest i 2010 gennemfører 
Kommissionen med bistand fra eksterne 
eksperter en interimevaluering af 
rammeprogrammet og særprogrammerne 
for at bedømme kvaliteten af den 
igangværende forskning og fremskridtene 
mod de opstillede mål.

1. Kommissionen overvåger løbende og 
systematisk gennemførelsen af 
rammeprogrammet og særprogrammerne 
herunder og rapporterer om og udbreder 
resultaterne af denne overvågning. To 
gange i løbet af programmet - i 2009 og 
2011 - gennemfører Kommissionen med 
bistand fra eksterne eksperter en 
interimevaluering af rammeprogrammet og 
særprogrammerne på grundlag af den 
afsluttende evaluering af det sjette 
rammeprogram. Denne evaluering skal 
dække kvaliteten af den igangværende 
forskning samt kvaliteten af 
gennemførelsen og forvaltningen og 
fremskridtene mod de opstillede mål.
Vurderingen af de nye foranstaltningers 
og strukturers effektivitet, især Det 
Europæiske Forskningsråd og de fælles 
teknologiinitiativer, samt resultaterne af 
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forenklingsprocedurerne forelægges for 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget.

Begrundelse

Der introduceres adskillige nye elementer i det syvende rammeprogram. Deres funktion skal 
overvåges og ændres i løbet af de syv år. I de tidligere rammeprogrammer var der én 
midtvejsrevision på fire år. Kravet om to på syv år er derfor rimeligt. I lyset af de mange nye 
instrumenter, hvis endelige udformning endnu ikke er fastlagt (f.eks. Det Europæiske 
Forskningsråd, forvaltningsorganerne og de fælles teknologiinitiativer), er det endvidere 
nødvendigt at gennemføre en tidlig evaluering med henblik på at foretage rettelser og 
ændringer.

Ændringsforslag 14
Bilag I, punkt 1

Det syvende rammeprogram gennemføres 
for at arbejde hen imod de generelle mål, 
der er anført i traktatens artikel 163, på en 
sådan måde, at det bidrager til 
opbygningen af et europæisk 
vidensamfund med grundlag i et europæisk 
forskningsrum. Det skal styrke kvaliteten i 
den videnskabelige og teknologiske 
forskning ved hjælp af følgende fire 
programmer: Samarbejde, Idéer, 
Mennesker og Kapacitet.

Det syvende rammeprogram gennemføres 
for at arbejde hen imod de generelle mål, 
der er anført i traktatens artikel 163, på en 
sådan måde, at det bidrager til 
opbygningen af et europæisk 
vidensamfund med grundlag i et europæisk 
forskningsrum. To strategiske retninger vil 
blive støttet som led i rammeprogrammet:

– udvikling af grundlæggende forskning 
og frontlinjeforskning

– udvikling af anvendt forskning i tæt 
samarbejde med rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation med 
henblik på at forbedre den europæiske 
industris konkurrenceevne.

Det Europæiske Forskningsråd nedsættes 
med henblik på at nå det første mål og vil 
være ansvarligt for gennemførelsen af 
EU-aktiviteterne inden for 
grundlæggende forskning. 

Det andet mål vil blive nået ved hjælp af 
en større samordning af forskningsfasen, 
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demonstrationsfasen og 
markedsføringsfasen, som hører ind 
under EF-initiativprogrammernes 
område. SMV'ernes særlige rolle vil blive 
anerkendt gennem særforanstaltninger.

De europæiske teknologiplatforme vil 
spille en vigtig rolle i udviklingen af det 
europæiske forskningsrum og bidrage til 
gennemførelsen af Lissabon-strategien. 
Rammeprogrammet vil styrke kvaliteten i 
den videnskabelige og teknologiske 
forskning gennem følgende fire 
programmer: "Samarbejde", "Idéer", 
"Mennesker" og "Kapacitet".

Begrundelse

Der er behov for en tydelig redegørelse for det syvende rammeprograms mål og retninger. 
Det syvende rammeprogram sigter mod udviklingen af "grene" og udvidelse af 
anvendelsesområdet: på den ene side grundlæggende forskning og frontlinjeforskning og på 
den anden side anvendt forskning, demonstration og større samordning med 
innovationsaktiviteter.

Der skal ydes effektiv og intensiv støtte til den europæiske industri, især SMV'er. Denne 
støttes strategiske nøgleelement vil være de europæiske teknologiinitiativer. Der er imidlertid 
en risiko for, at SMV'erne bliver glemt, hvis det syvende rammeprogram præges af omfattende 
initiativer. Der er allerede i dag visse synlige symptomer herpå. Eksempelvis har kun ca. 10 
% af CRAFT-projekterne succes - der er et reelt behov for særforanstaltninger. 

Ændringsforslag 15
Bilag I, punkt 1 a (nyt)

Under hensyntagen til forskellene i 
omkostningerne til menneskelige 
ressourcer bør Europa fuldt ud udnytte 
muligheden for forskning af højere 
kvalitet til lavere omkostninger. Selv om 
videnskabelig kvalitet fortsat er det 
væsentligste kriterium for evalueringen af 
aktiviteter, der finansieres under 
rammeprogrammet, vil overvejelser om 
omkostningseffektivitet om muligt blive 
taget i betragtning.
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Begrundelse

Alt bør sættes ind på at få størst muligt udbytte af programmet. Opbygningen af det 
europæiske forskningsrum kræver, at partnere fra forskellige lande og regioner, både fra de 
såkaldte kernelande og fra de mindre udviklede lande, herunder konvergensregionerne, 
involveres i forskningsprojekter. Dette vil tilføje en ny dimension til skabelsen af europæisk 
merværdi i forbindelse med projekter og sikre lige deltagelse og fuld samordning af 
partnernes aktiviteter.

Ændringsforslag 16
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", punkt 3, indledning

Følgende ni temaer er udvalgt som 
områder for EU's indsats:

Følgende ti temaer er udvalgt som områder 
for EU's indsats:

Begrundelse

Denne ændring er en konsekvens af opdelingen af sikkerhed og rummet i to særskilte emner.

Ændringsforslag 17
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", punkt 3, nummer 9

(9) sikkerhed og rummet. (9) sikkerhed 
(9a) rummet

Begrundelse

Denne ændring er en konsekvens af opdelingen af sikkerhed og rummet i to særskilte emner.

Ændringsforslag 18
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", punkt 5

Der vil blive lagt særlig vægt på 
højtprioriterede forskningsområder, der 
går på tværs af temaerne, f.eks. 
havforskning og teknologi.

Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre en 
effektiv samordning af temaer og 
forskningsområder, der går på tværs af 
temaerne.

Begrundelse

Med henblik på at fremme tværfaglighed er det nødvendigt med særlige fælles 
forslagsindkaldelser eller særforanstaltninger, som omfatter flere tematiske 
forskningsområder.
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Ændringsforslag 19
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", punkt 8 a (nyt)

Hvis de europæiske teknologiplatforme 
skal være en succes, er de finansielle 
institutioners engagerede deltagelse 
altafgørende, da markedsføring og 
adgang til risikovillig kapital er de 
væsentligste faktorer, når det drejer sig 
om at forene forskning og innovation.
De europæiske teknologiplatforme vil 
skabe gunstige betingelser for, at 
individuelle virksomheder kan investere i 
specifikke forskningsprojekter, således at 
deres konkurrenceevne forbedres, og der 
dermed bliver mulighed for både vækst og 
produktinnovation. Disse 
forskningsprojekter vil være 
konkurrencedygtige og kan finansieres 
under rammeprogrammet i synergi med 
strukturfondene, EF-
initiativprogrammerne og regionalfonde. 
De europæiske teknologiplatforme bør 
udnytte den omfattende erfaring, der er 
opnået inden for Eureka-
kompetenceklyngerne, som med gode 
resultater har bidraget til etableringen af 
strategiske forskningsområder i Europa.
SMV'er involveres i passende grad i 
teknologiplatformenes 
beslutningsprocedurer.
Den europæiske platform for social og 
miljømæssig innovation vil omfatte 
nonprofit-organisationer fra 
civilsamfundet, forskningsinstitutioner og 
regulerende myndigheder på europæisk 
niveau.

Begrundelse

Da europæiske teknologiplatform er nye enheder, bør de nyde godt af erfaringerne fra 
aktører, der har deltaget i lignende aktiviteter, og kombinere flere forskellige tilgængelige 
finansieringskilder. SMV'ernes deltagelse og rolle bør sikres med henblik på at opmuntre til 
og fremme deres deltagelse i projekter.

Etableringen af den europæiske platform for social og miljømæssig innovation bør supplere 
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de teknologisk orienterede platformes aktiviteter, således at dette væsentlige 
forskningsområde ikke skubbes i baggrunden.

Ændringsforslag 20
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", punkt 8

Derudover omfatter de ni temaer forskning, 
der er brug for til at underbygge 
formuleringen, gennemførelsen og 
evalueringen af EU-politikker på områder 
som sundhed, sikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse, energi, miljø, 
udviklingsbistand, fiskeri, søfart, landbrug, 
dyrevelfærd, transport, uddannelse, 
beskæftigelse, socialpolitik, samhørighed 
samt retslige og indre anliggender, foruden 
den standardforberedende og 
standardiseringsledsagende forskning, der 
har betydning for en forbedring af 
standardernes kvalitet og deres 
gennemførelse.

Derudover omfatter de ti temaer forskning, 
der er brug for til at underbygge 
formuleringen, gennemførelsen og 
evalueringen af EU-politikker på områder 
som sundhed, sikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse, energi, miljø, 
udviklingsbistand, fiskeri, søfart, landbrug, 
dyrevelfærd, transport, IKT, uddannelse, 
beskæftigelse, socialpolitik, samhørighed 
samt retslige og indre anliggender, foruden 
den standardforberedende og 
standardiseringsledsagende forskning, der 
har betydning for en forbedring af 
standardernes kvalitet og deres 
gennemførelse.

Begrundelse

Denne ændring er en konsekvens af opdelingen af sikkerhed og rummet i to særskilte emner.

IKT, som har indflydelse på alle andre områder, kan ikke udelukkes fra dette sæt EU-
politikker.

Ændringsforslag 21
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", punkt 10

For at styrke spredningen og anvendelsen 
af EU-forskningens resultater vil der blive 
ydet støtte til videnformidling og 
resultatoverførsel, også til politiske 
beslutningstagere, inden for alle temaerne.
Herunder vil der bl.a. blive ydet tilskud til 
netværksinitiativer, seminarer og 
arrangementer, ekstern ekspertbistand samt 
informationstjenester og elektroniske 
tjenester, særlig CORDIS. Til støtte for 
innovation vil der blive iværksat 
foranstaltninger under programmet for 
konkurrenceevne og innovation. Videre vil 

For at styrke spredningen og anvendelsen 
af EU-forskningens resultater vil der blive 
ydet støtte til videnformidling og 
resultatoverførsel, også til politiske 
beslutningstagere, inden for alle temaerne.
Herunder vil der bl.a. blive ydet tilskud til 
netværksinitiativer, seminarer og 
arrangementer, ekstern ekspertbistand samt 
informationstjenester og elektroniske 
tjenester, særlig CORDIS. Til støtte for 
innovation vil der blive iværksat 
foranstaltninger under programmet for 
konkurrenceevne og innovation. Der vil 
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der blive ydet støtte til initiativer, der 
stimulerer debatten om videnskabelige 
spørgsmål og forskningsresultater med en 
bredere offentlighed end forskersamfundet, 
og om videnskabsformidling og oplysning.
Der vil blive taget hensyn til etiske 
principper og kønspolitiske forhold.

blive lagt særlig vægt på at sikre passende 
deltagelse af SMV'er i samarbejde på 
tværs af grænserne. Der vil derfor blive 
truffet konkrete foranstaltninger i 
"Samarbejde"-programmet under hvert 
tema med henblik på at fremme 
SMV'ernes deltagelse, herunder særlige
forslagsindkaldelser for SMV'er, 
nationale sonderingspræmier og støtte. 
Med henblik på at optimere de 
tilgængelige ressourcer vil der blive 
indført en omkostningseffektivitetsanalyse 
som et supplerende kriterium, således at 
det sikres, at opgaverne får tildelt de 
optimale ressourcer. Ligestilling mellem 
mænd og kvinder og behovet for at 
fremme deltagelsen af unge forskere vil 
være et emne inden for alle 
forskningsområder. Videre vil der blive 
ydet støtte til initiativer, der stimulerer 
debatten om videnskabelige spørgsmål og 
forskningsresultater med en bredere 
offentlighed end forskersamfundet, og om 
videnskabsformidling og oplysning. Der vil 
blive taget hensyn til etiske principper og 
kønspolitiske forhold.

Begrundelse

Opbygningen af det europæiske forskningsrum og aktiviteterne under det syvende 
rammeprogram bør i højere grad fremmes på nationalt niveau.

Der findes stadig væsentlige elementer, der begrænser SMV'eres deltagelse i det syvende 
rammeprogram. Der bør træffes en række foranstaltninger med henblik på at fremme deres 
deltagelse.

Et projekts kvalitet er altid det vigtigste kriterium, men omkostningseffektivitetsanalysen kan 
yderligere bidrage til at få maksimalt udbytte af programmet. Dette vil tilføje en ny dimension 
til skabelsen af europæisk merværdi i forbindelse med projekter og sikre lige deltagelse og 
fuld samordning af partnernes aktiviteter, herunder partnerne fra konvergensregionerne.

Hidtil er unge forskere ikke i tilstrækkelig grad blevet støttet som led i rammeprogrammet. 
Begge disse temaer - inddragelse af kvinder og unge forskere - bør være vigtige horisontale 
temaer inden for samtlige aktiviteter.

Ændringsforslag 22
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Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", punkt 10 a (nyt)

På grund af den brede vifte af aktiviteter, 
der støttes under rammeprogrammet, er 
det nødvendigt at integrere og samordne 
aktiviteterne. Ekspertisenettenes rolle vil 
blive udvidet med henblik på at undgå 
opsplitning og overlapning og sikre 
væsentlig samordning af nationale og 
regionale aktiviteter. For at sikre en større 
grad af samordning af aktiviteterne er det 
vigtigt, at de europæiske 
teknologiplatforme opretholder en tæt 
kontakt med de nationale 
forskningsprogrammer og -initiativer, 
f.eks. med nationale teknologiplatforme, 
med henblik på at skabe synergier i 
forbindelse med udviklingen af nye 
avancerede teknologier.

Begrundelse

I det syvende rammeprogram introduceres en række instrumenter, såsom Det Europæiske 
Forskningsråd, teknologiplatforme, fælles teknologiinitiativer, omfattende 
samarbejdsprojekter, omfattende nationale forskningsprogrammer, som koordineres via ERA-
netværket, omfattende infrastruktur, FFC-aktiviteter og EURATOM-programmet, og deres 
resultater kan blive påvirket i negativ retning, når der forekommer opsplitning, overlapning 
og manglende samordning. Det fremgår ikke tydeligt, hvordan disse programmer skal påvirke 
hinanden. Det fremgår heller ikke tydeligt, hvordan det sikres, at indsatsen på europæisk, 
nationalt og regionalt niveau samordnes. En mulig løsning er at udvide ekspertisenettenes 
rolle til at omfatte flere samordnings- og integrationsopgaver.

Ændringsforslag 23
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Forskningssamarbejde", punkt 1 a (nyt)

Med henblik på at støtte opbygningen af 
det europæiske forskningsrum, undgå 
opsplitning og overlapning i 
forskningsindsatsen og styrke 
samordningen af projekter og initiativer 
under "Samarbejde"-programmet, andre 
særprogrammer under 
rammeprogrammet og anden forskning 
på nationalt og regionalt niveau vil 
ekspertisenettene endvidere få ansvar for 
nye netværks- og samordningsopgaver.
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Begrundelse

Ekspertisenettene, der hidtil har haft til formål at etablere virtuelle institutter og samordne en 
"kernegruppes" aktiviteter, bør have en mere åben karakter og udføre netværksarbejde med 
teknologiplatforme, ERA-netværk, fælles teknologiinitiativer og andre initiativer inden for 
deres interesseområde, således at der opstår forskningsnetværk, der bidrager til 
informationsudveksling, etablering af fælles initiativer og effektiv samordning af 
forskningsaktiviteter og kommercielle aktiviteter.

Ændringsforslag 24
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Forskningssamarbejde", punkt 2

Det skal opnås ved at yde støtte til 
forskningssamarbejde med en række 
forskellige finansieringsordninger:
samarbejdsprojekter, ekspertisenet og 
samordnings- og støtteaktivi¬te¬ter (se 
bilag III).

Disse mål skal nås ved at yde støtte til 
forskningssamarbejde med en række 
forskellige finansieringsordninger:
samarbejdsprojekter, ekspertisenet og 
samordnings- og støtteaktivi¬te¬ter (se 
bilag III).

Samarbejdsprojekter bør dække 
forsknings- og demonstrationsaktiviteter, 
hvilket vil bringe resultaterne tættere på 
markedet og forbinde disse aktiviteter med 
instrumenterne under programmet for 
konkurrenceevne og innovation.

Ændringsforslag 25
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Fælles teknologiinitiativer", punkt 2, indledning

Potentielle fælles teknologiinitiativer vil 
blive udvalgt på grundlag af en række 
kriterier som:

Potentielle fælles teknologiinitiativer vil 
blive udvalgt på grundlag af en åben 
evalueringsproces med en række 
gennemskuelige kriterier som:

Begrundelse

Den åbne evalueringsproces bør sikre, at teknologiplatformene, når de har opnået det rette 
udviklingsniveau, giver anledning til lancering af fælles teknologiinitiativer inden for visse 
aspekter af deres områder.

Ændringsforslag 26
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Fælles teknologiinitiativer", stk. 2, led 1

– hvor stor merværdien bliver ved støtte på 
europæisk plan

– hvor stor merværdien bliver ved støtte på 
europæisk plan, bl.a. vurderet efter 
omkostningseffektiviteten
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Begrundelse

Der bør i enhver henseende udfoldes bestræbelser på at maksimere programmets resultater. 
Opbygningen af det europæiske forskningsrum kræver inddragelse af forskellige partnere og 
regioner i forskningsprojekterne, både fra de såkaldte kernelande og fra de mindre udviklede 
lande, herunder konvergensregionerne. Dette vil give projekternes europæiske merværdi en 
anden dimension og sikre parterne deltagelse på lige fod samt fuld integration.

Ændringsforslag 27
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Fælles teknologiinitiativer", stk. 2, led 1 a (nyt)

- hvor udpræget den europæiske 
dimension er, herunder i hvor høj grad 
små og mellemstore virksomheder 
inddrages 

Begrundelse

Fælles teknologiinitiativer bør have en klar europæisk dimension, således at der indføres 
teknologier til fordel for alle medlemsstater, fremmes og udbredes nye teknologier, hvilket 
kræver en ligevægtig deltagelse (herunder af konvergensregioner) samt inddragelse af små og 
mellemstore virksomheder eller disses sammenslutninger.

Ændringsforslag 28
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Fælles teknologiinitiativer", stk. 2, led 7 a (nyt)

- hvor stort et antal forskere, der 
mobiliseres fra den private til den 
offentlige sektor og vice versa, samt 
kvaliteten af 
erhvervsuddannelsesprogrammet.

Begrundelse

De fælles teknologiinitiativer bør bidrage til at mobilisere forskere fra den private til den 
offentlige sektor og vice versa.

Ændringsforslag 29
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Fælles teknologiinitiativer", stk. 3

Særlig opmærksomhed vil der blive rettet 
mod den overordnede sammenhæng og 
samordning mellem fælles 
teknologiinitiativer og nationale 

I lyset af de fælles teknologiinitiativers 
rækkevidde og særlige kompleksitet vil der 
blive udfoldet særlige bestræbelser på at 
sikre deres gennemsigtighed i 



PR\571052DA.doc PE 360.033v01-0020/74 PR\571052DA.doc

DA

programmer og projekter på samme 
område.

overensstemmelse med principperne om 
topkvalitet, omkostningseffektivitet og 
konkurrence. Særlig opmærksomhed vil 
der blive rettet mod den overordnede 
sammenhæng og samordning mellem 
fælles teknologiinitiativer og nationale 
programmer og projekter på samme 
område.

Begrundelse

Fælles teknologiinitiativer bør have en klar europæisk dimension, således at der indføres 
teknologier til fordel for alle medlemsstater, fremmes og udbredes nye teknologier, hvilket 
kræver en ligevægtig deltagelse (herunder af konvergensregioner).

Ændringsforslag 30
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Samordning af andre forskningsprogrammer 

end Fællesskabets", stk. 2, led 2

– at yde ekstra EU-tilskud til de deltagere, 
der opretter en fælles fond med henblik på 
fælles forslagsindkaldelse for deres 
respektive nationale og regionale 
programmer ("ERA-NET Plus").

– i begrænset omfang at yde ekstra EU-
tilskud til de deltagere, der opretter en 
fælles pulje af ressourcer med henblik på 
fælles forslagsindkaldelse for deres 
respektive nationale og regionale 
programmer ("ERA-NET Plus").

Begrundelse

Supplerende EU-støtte til ERA-NET Plus bør ikke blive en form for støtte til national 
forskning. Der bør ydes støtte i begrænset omfang til ERA-NET Plus-initiativer, der har en 
tydelig europæisk dimension, og som er integreret med andre FP7-aktiviteter. 

Ændringsforslag 31
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Samordning af andre forskningsprogrammer 

end Fællesskabets", stk. 2, led 2 a (nyt)

- ved i begrænset omfang at anvende den 
vellykkede ERA-STAR ordning for 
samarbejde mellem europæiske regioner 
og mellemstore medlemsstater på 
forvaltningen af langsigtede programmer 
som f.eks. den globale miljø- og 
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sikkerhedsovervågningsapplikation 
(GMES).

Begrundelse

ERA-STAR er et ERA-NET projekt, som europæiske regioner og små og mellemstore 
medlemsstater deltager i, og inden for hvis rammer de sammenarbejder med hinanden på en 
måde, der betragtes som lovende. Ordningen er især egnet til forvaltning af et program som 
f.eks. GMES, hvor der bør tages behørigt hensyn til de europæiske regioners behov.

Ændringsforslag 32
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Samordning af andre forskningsprogrammer 

end Fællesskabets", stk. 3, indledning

Tilskud fra Fællesskabet til nationale 
forskningsprogrammer, der gennemføres i 
fællesskab på grundlag af artikel 169, er 
særlig relevante for europæisk samarbejde i 
stor skala, hvor deltagerkredsen skifter 
efter medlemsstaternes fælles behov 
og/eller interesser. Hvor sådanne artikel 
169-tiltag skal lanceres, afgøres i tæt 
samarbejde med medlemsstaterne, evt. 
også i samarbejde med mellemstatslige 
programmer, på grundlag af en række 
kriterier:

Tilskud fra Fællesskabet til nationale 
forskningsprogrammer, der gennemføres i 
fællesskab på grundlag af artikel 169, er 
særlig relevante for europæisk samarbejde i 
stor skala, hvor deltagerkredsen skifter 
efter medlemsstaternes fælles behov 
og/eller interesser. Hvor sådanne artikel 
169-tiltag skal lanceres, afgøres i nærmere 
definerede tilfælde i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne, evt. også i samarbejde 
med mellemstatslige programmer, på 
grundlag af en række kriterier:

Begrundelse

Initiativer med "skiftende deltagerkreds" gennemført af nogle af medlemsstaterne er i en vis 
udstrækning i modstrid med opnåelsen af en europæisk dimension. Der ydes kun støtte i nøje
definerede og berettigede tilfælde, hvis alle medlemsstater har økonomisk fordel heraf. 

Ændringsforslag 33
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Forskningssamarbejde, stk. 2 a (nyt)

Der udarbejdes en overordnet strategi for 
internationalt samarbejde inden for 
rammeprogrammet med definition af 
målsætninger, europæisk interesse og 
særlige samarbejdsområder med hver 
landegruppe. I strategien angives 
områder, inden for hvilke tredjelandes 
deltagelse bør begrænses, f.eks. 
sikkerhedsforskning.
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Begrundelse

Udarbejdelsen af en strategi vil sikre sammenhængen på et område, der er så bredt som 
"internationalt samarbejde", samtidig med at effektiviteten forbedres. I forbindelse med 
sikkerhedsspørgsmål er det nødvendigt at begrænse adgangen til information. 

Ændringsforslag 34
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 1, "Sundhed", underafsnit, 

"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, gigt, luftvejssygdomme, 
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.

Begrundelse

Årsagerne til gigt skal findes i genetisk deformering, som i høj grad belaster vore samfund og 
sundhedssystemer.

Betydningen af forskning i gigtsygdomme understreges af vedtagelsen den 13. oktober 2005 af  
skriftlig erklæring nr. 389 (procedure i henhold til artikel 116 i forretningsordenen).

Ændringsforslag 35
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 1, "Sundhed", underafsnit, 
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"Grundlag", stk. 3

En stærk EU-baseret biomedicinsk 
forskning vil medvirke til at styrke 
konkurrenceevnen for de europæiske 
virksomheder inden for sundhedsrelateret 
bioteknologi, medicinsk teknologi og 
lægemidler. EU bør også spille en aktiv 
rolle for at skabe et innovationsfremmende 
miljø i lægemiddelsektoren, navnlig for at 
maksimere resultaterne inden for klinisk 
forskning. Forskningsbaserede små og 
mellemstore virksomheder er de vigtigste 
økonomiske drivkræfter inden for 
sundhedsrelateret bioteknologi og 
medicinsk teknologi. Selv om Europa nu 
har flere biotek-virksomheder end USA, er 
de fleste af dem små og ikke så modne som 
deres konkurrenter. Offentlig-privat 
forskning på EU-plan vil gavne 
udviklingen af disse virksomheder. EU’s 
forskning vil også bidrage til udformningen 
af nye normer og standarder, der kan danne 
grundlag for en passende lovramme for ny 
medicinsk teknologi (f.eks. regenerativ 
medicin).

En stærk EU-baseret biomedicinsk 
forskning vil medvirke til at styrke 
konkurrenceevnen for de europæiske 
virksomheder inden for sundhedsrelateret 
bioteknologi, medicinsk teknologi og 
lægemidler. EU bør også spille en aktiv 
rolle for at skabe et innovationsfremmende 
miljø i lægemiddelsektoren, navnlig for at 
maksimere resultaterne inden for klinisk 
forskning. Med henblik herpå fremmes 
gennemførelsen af MICE-programmer 
(medicinalforskning for børn i Europa). 
Forskningsbaserede små og mellemstore 
virksomheder er de vigtigste økonomiske 
drivkræfter inden for sundhedsrelateret 
bioteknologi og medicinsk teknologi. Selv 
om Europa nu har flere biotek-
virksomheder end USA, er de fleste af dem 
små og ikke så modne som deres 
konkurrenter. Offentlig-privat forskning på 
EU-plan vil gavne udviklingen af disse 
virksomheder. EU’s forskning vil også 
bidrage til udformningen af nye normer og 
standarder, der kan danne grundlag for en 
passende lovramme for ny medicinsk 
teknologi (f.eks. regenerativ medicin).

Begrundelse

Forordning om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 
1768/92, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004.

Ændringsforslag 36
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 1, "Sundhed", underafsnit, 

"Aktiviteter", punkt 1, led 4

– Innovative behandlingsformer og 
indgreb. Konsolidere udviklingen og sikre 
videreudvikling af avancerede 
behandlingsformer og  teknologier, der har 
anvendelsesmuligheder inden for mange 
sygdomme og lidelser.

– Innovative behandlingsformer og 
indgreb. Konsolidere udviklingen og sikre 
videreudvikling af avancerede 
behandlingsformer og  teknologier, der har 
anvendelsesmuligheder inden for mange 
sygdomme og lidelser, herunder 
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børnesygdomme og -lidelser.

Ændringsforslag 37
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 1, "Sundhed", underafsnit, 

"Aktiviteter", punkt 2, led 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, 
gigt- og luftvejssygdomme,diabetes/fedme; 
sjældne sygdomme; andre kroniske 
sygdomme (f.eks. osteoarthritis). Udvikle 
patientorienterede strategier, fra 
forebyggelse til diagnose og behandling, 
herunder klinisk forskning.

Begrundelse

Betydningen af forskning i gigtsygdomme understreges af vedtagelsen den 13. oktober 2005 af  
skriftlig erklæring nr. 389 (procedure i henhold til artikel 116 i forretningsordenen).

Ændringsforslag 38
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 1, "Sundhed", underafsnit, 

"Aktiviteter", punkt 3, led 3

– Øget sygdomsforebyggelse og bedre 
lægemiddelanvendelse. Udvikle effektive 
folkesundhedspolitiske indgreb med fokus 
på et bredere spektrum af 
sundhedsdeterminanter (f.eks. stress, kost 
og miljøfaktorer). Indkredse succesfulde 
indgreb i forskellige 
sundhedstjenestemiljøer med henblik på at 
forbedre medicinordinering og patienternes 
medicinanvendelse (herunder 
lægemiddelovervågning).

– Øget sygdomsforebyggelse og bedre 
lægemiddelanvendelse. Immunologiske, 
toksikologiske og epidemiologiske 
undersøgelser for at fremme et højt 
niveau af præventiv og forsvarlig 
sundhedspleje. Forskning i behørig brug 
af etableret medicin til børn. Udvikle 
effektive folkesundhedspolitiske indgreb 
med fokus på et bredere spektrum af 
sundhedsdeterminanter (f.eks. stress, kost 
og miljøfaktorer). Indkredse succesfulde 
indgreb i forskellige 
sundhedstjenestemiljøer med henblik på at 
forbedre medicinordinering og patienternes 
medicinanvendelse (herunder 
lægemiddelovervågning).
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Begrundelse

Præventiv og forsvarlig sundhedspleje er ikke kun billigere, men også mere effektiv og 
vigtigere for folks velbefindende.

Behovet for økonomisk støtte til forskning i behørig brug af etableret medicin til børn er 
blevet understreget af Parlamentet i forslaget til forordning om pædiatriske lægemidler.

Ændringsforslag 39
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 2, "Fødevarer, landbrug og 

bioteknologi", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 1

Bæredygtig produktion og forvaltning af 
biologiske ressourcer fra land-, skov- og 
vandmiljø: Støtteforskning (enabling 
research), herunder " omik teknologier" 
som genomik, proteomik og metabolomik 
samt systembiologi og konvergerende 
teknologier med sigte på mikroorganismer, 
planter og dyr, herunder udnyttelse af deres 
biodiversitet; forbedrede afgrøder og 
produktionssystemer, herunder økologisk 
landbrug, kvaltitetsproduktionsordninger 
og virkningerne fra gmo’er; bæredygtigt, 
konkurrencedygtigt og multifunktionelt 
landbrug og skovbrug; udvikling i 
landdistrikterne; dyrevelfærd, opdræt og 
husdyrproduktion; plantesundhed; 
bæredygtigt og konkurrencedygtigt fiskeri 
og akvakultur; infektionssygdomme hos 
dyr, herunder zoonoser; sikker 
bortskaffelse af animalsk affald; bevaring, 
forvaltning og udnyttelse af levende 
akvatiske ressourcer, udvikling af 
værktøjer til brug for beslutningstagere og 
andre aktører inden for landbrug og 
udvikling af landdistrikterne (landskabs-
og arealforvaltningsmetoder osv.).

Bæredygtig produktion og forvaltning af 
biologiske ressourcer fra land-, skov- og 
vandmiljø: Støtteforskning (enabling 
research), herunder " omik teknologier" 
som genomik, proteomik og metabolomik 
samt systembiologi og konvergerende 
teknologier med sigte på mikroorganismer, 
planter og dyr, herunder bevarelse og 
bæredygtig brug af deres biodiversitet; 
forbedrede afgrøder og 
produktionssystemer, herunder økologisk 
landbrug, kvaltitetsproduktionsordninger 
og virkningerne fra gmo’er; bæredygtigt, 
konkurrencedygtigt og multifunktionelt 
landbrug og skovbrug; integreret udvikling 
i landdistrikterne, herunder 
civilsamfundets deltagelse i planlægning 
og beslutningstagning; dyrevelfærd, 
opdræt og husdyrproduktion; alternative 
forsøgsstrategier, også uden anvendelse af 
dyr; plantesundhed; bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt fiskeri og akvakultur; 
infektionssygdomme hos dyr, herunder 
zoonoser; sikker bortskaffelse af animalsk 
affald; bevaring, forvaltning og udnyttelse 
af levende akvatiske ressourcer, udvikling 
af værktøjer til brug for beslutningstagere 
og andre aktører inden for landbrug og 
udvikling af landdistrikterne (landskabs-
og arealforvaltningsmetoder osv.).

Begrundelse

Der skal i forbindelse med denne aktivitet sættes fokus på bæredygtighed i forbindelse med 
fødevareproduktion og ressourceforvaltning.
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I overensstemmelse med kravene i protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, artikel 23 i 
Rådets direktiv 86/609/EØF, artikel 7, stk. 2, litra a og b, i Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram, samt målet i forordningsforslaget om EU-kemikalier med henblik på 
fremme af forsøg uden anvendelse af forsøgsdyr, bør udvikling og validering af alternative 
forsøgsstrategier og især forsøgsmetoder uden anvendelse af forsøgsdyr indgå i aktiviteterne 
med relation til miljø og sundhed.

Ændringsforslag 40
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 2, "Fødevarer, landbrug og 

bioteknologi", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 2

“Fra bord til jord”: Fødevarer, sundhed og 
velvære: De forbrugermæssige, 
samfundsmæssige, industrielle og 
sundhedsmæssige aspekter ved fødevarer 
og foder, herunder adfærdsvidenskab og 
kognitiv videnskab; ernæring, 
kostrelaterede sygdomme og lidelser, 
herunder fedme; innovative fødevare- og 
foderforarbejdningsteknologier (herunder 
emballering); forbedret kvalitet og 
sikkerhed ved fødevarer, drikkevarer og 
foder, i både kemisk og mikrobiologisk
henseende; fødevarekædens integritet (og 
kontrol hermed); miljøvirkninger på og fra 
fødevare- og foderkæden; konceptet om 
den samlede fødevarekæde (herunder fisk 
og skaldyr); sporbarhed.

“Fra bord til jord”: Fødevarer, sundhed og 
velvære: De forbrugermæssige, 
samfundsmæssige, industrielle og 
sundhedsmæssige aspekter ved fødevarer 
og foder, herunder adfærdsvidenskab og 
kognitiv videnskab; ernæring, 
kostrelaterede sygdomme og lidelser, 
herunder fedme og allergier; visse 
fødevarers og diæters sundhedsfordele; 
innovative fødevare- og 
foderforarbejdningsteknologier (herunder 
emballering); forbedret kvalitet og 
sikkerhed ved fødevarer, drikkevarer og 
foder, i både kemisk og biologisk
henseende; fødevarekædens integritet og 
bæredygtighed (og kontrol hermed); 
miljøvirkninger på og fra fødevare- og 
foderkæden; konceptet om den samlede 
fødevarekæde (herunder fisk og skaldyr); 
sporbarhed.

Ændringsforslag 41
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 3, "Informations- og 

kommunikationsteknologi", underafsnit, "Grundlag", stk. 1

Informations- og 
kommunikationsteknologi er af kritisk 
betydning for Europas fremtid og et 
grundlæggende redskab i gennemførelsen 
af Lissabon-strategien. Halvdelen af 
produktivitetsstigningen i vores økonomier 
skyldes effekten af ikt på varer, 

Informations- og 
kommunikationsteknologi er af kritisk 
betydning for Europas fremtid og et 
grundlæggende redskab i gennemførelsen 
af Lissabon-strategien. Halvdelen af 
produktivitetsstigningen i vores økonomier 
skyldes effekten af ikt på varer,
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tjenesteydelser og forretningsprocesser. Ikt 
er den vigtigste faktor, når det gælder om 
at fremme innovation og kreativitet samt 
styre ændringer i værdikæderne på tværs af 
industri- og servicesektorerne. Ikt er 
afgørende for, at vi kan imødekomme den 
stigende efterspørgsel efter 
sundhedsydelser og sociale tjenester og 
modernisere tjenesterne på en række 
områder af offentlig interesse som f.eks. 
uddannelse, læring, sikkerhed, energi, 
transport og miljø. Samtidig sætter 
informations- og 
kommunikationsteknologien også gang i 
fremskridt på andre videnskabelige og 
teknologiske områder, fordi den ændrer 
forskernes måde at forske, samarbejde og
nytænke på.

tjenesteydelser og forretningsprocesser. Ikt 
er den vigtigste faktor, når det gælder om 
at fremme innovation og kreativitet samt 
styre ændringer i værdikæderne på tværs af 
industri- og servicesektorerne. Ikt bør 
fremme tilgængelighed og 
gennemsigtighed i forbindelse med 
forvaltning og udvikling af politikker. Ikt 
er afgørende for, at vi kan imødekomme 
den stigende efterspørgsel efter 
sundhedsydelser og sociale tjenester og 
modernisere tjenesterne på en række 
områder af offentlig interesse som f.eks. 
uddannelse, læring, sikkerhed, energi, 
transport og miljø. Samtidig sætter 
informations- og 
kommunikationsteknologien også gang i 
fremskridt på andre videnskabelige og 
teknologiske områder, fordi den ændrer 
forskernes måde at forske, samarbejde og 
nytænke på.

Ændringsforslag 42
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 3, "Informations- og 

kommunikationsteknologi", underafsnit, "Grundlag", stk. 2 a (nyt)

Ikt-forskning baseret på "open source"-
udviklingsmodellen har vist sig at være 
nyttig som en innovationskilde, samtidig 
med at den fremmer samarbejdet. Det er 
værd at undersøge, om denne samarbejds-
og innovationsmodel ligeledes vil kunne 
bruges i forbindelse med andre af 
rammeprogrammets aktiviteter. 

Begrundelse

"Open source"-udviklingsmodellen anvendes i sin nuværende form på software og er baseret 
på netværkssamarbejde med udbredt spredning, adgang og mulighed for at genbruge 
resultaterne med et minimum af restriktioner. Denne udviklingsmodel fremmer undersøgelse, 
fagfælleevaluering (peer review), genbrug, tilpasning og forbedring af det software, der er 
udviklet og frigivet i et open source-samfund. Open source-udvikling er en væsentlig 
innovationsfaktor inden for ikt-sektoren, idet den bidrager både til den teknologiske udvikling 
og øget konkurrence. Europæiske virksomheder, både store og små, universiteter og 
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individuelle udviklere er blandt verdens vigtigste bidragsydere til udviklingen af open source-
software. 

Ændringsforslag 43
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 3, "Informations- og 

kommunikationsteknologi", underafsnit, "Grundlag", stk. 4

Forskningsaktiviteterne inden for ikt vil 
blive nøje koordineret med politiske tiltag 
for at udbrede brugen af ikt og med 
reguleringsforanstaltninger som led i en 
omfattende helhedsstrategi. Prioriteringen 
af emner er sket efter vidtrækkende 
høringer, herunder bidrag fra en række 
europæiske teknologiplatforme og 
erhvervsinitiativer på områder som 
nanoelektronik, indlejrede systemer, 
mobilkommunikation, elektroniske medier, 
robotteknologi og software, tjenester og 
Grid-net.

Forskningsaktiviteterne inden for ikt vil 
blive nøje koordineret med politiske tiltag 
for at udbrede brugen af ikt og med 
reguleringsforanstaltninger som led i en 
omfattende helhedsstrategi. Prioriteringen 
af emner er sket efter vidtrækkende 
høringer, herunder bidrag fra en række 
europæiske teknologiplatforme og 
erhvervsinitiativer på områder som 
nanoelektronik, indlejrede systemer, 
mobilkommunikation, elektroniske medier,
fotonik, robotteknologi og software, tjenes-
ter og Grid-net.

Begrundelse

Den europæiske teknologiplatform vedrørende fotonik bør ikke forglemmes.

Ændringsforslag 44
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 3, "Informations- og 
kommunikationsteknologi", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 3, led 1, underled 5

– Til gavn for offentlige administrationer: 
øget effektivitet, åbenhed og ansvarlighed, 
for at skabe en offentlig administration i 
verdensklasse, der er tæt på borgerne og 
erhvervslivet, således at demokratiet 
styrkes.

– Til gavn for offentlige administrationer
og byer: øget effektivitet, åbenhed og 
ansvarlighed, for at skabe en offentlig 
administration i verdensklasse, der er tæt 
på borgerne og erhvervslivet, således at 
demokratiet styrkes.

Begrundelse

Der er behov for forsknings- og demonstrationsprojekter for at kunne afgøre, hvilke politikker 
og strategier, der er mest praktiske og effektive for byerne, så de kan bidrage til at stimulere 
brugen af ikt og fremme det lokale bidrag til moderniseringen af tjenesteydelser til de 
europæiske borgere og virksomheder og inden for områder af interesse for offentligheden, 
som f.eks. uddannelse, indlæring og sikkerhed.
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Ændringsforslag 45
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 3, "Informations- og 

kommunikationsteknologi", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 3, led 1, underled 5 a (nyt)

- På sikkerhedsområdet, i 
overensstemmelse med de retningslinjer, 
der er anført under temaet "Sikkerhed og 
rummet". 

Begrundelse

Listen ville ikke være komplet uden henvisning til sikkerhed, selv om temaet omhandles i en 
anden sektion af rammeprogrammet.

Ændringsforslag 46
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 3, "Informations- og 

kommunikationsteknologi", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 3, led 4

– Tillidsfremmende ikt: identitetsstyring; 
autentificering og autorisering; 
privatlivsfremmende teknologier; 
forvaltning af rettigheder og aktiver; 
beskyttelse mod internettrusler.

– Tillidsfremmende ikt: identitetsstyring; 
autentificering og autorisering; 
privatlivsfremmende teknologier; 
forvaltning af rettigheder og aktiver; 
beskyttelse mod internettrusler; 
overvågning af følsomme områder i 
forbindelse med sikkerhed/privatliv.

Begrundelse

Risici mod privatlivet vil blive overset, medmindre der oprettes et særligt udvalg til 
vedvarende beskyttelse af privatlivet; Det Fælles Forskningscenter forekommer umiddelbart 
at være selvskrevet til at påtage sig denne opgave, eftersom det i de seneste år i vid 
udstrækning har beskæftiget sig med spørgsmålet om sikkerhed/privatlivet.

Ændringsforslag 47
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 4, "Nanovidenskab, 

nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi", underafsnit, "Grundlag", stk. 3

Europæiske teknologiplatforme inden for 
områder som nanoelektronik, fremstilling, 
stål, kemi, transportindustri, bygge og 
anlæg, arbejdssikkerhed, tekstiler samt 
papir og papirmasse bidrager til 
fastlæggelsen af fælles 
forskningsprioriteter og -mål. Ud over 
brancherelevante prioriteter og disses 

Europæiske teknologiplatforme inden for 
områder som nanoelektronik,
nanomedicin, fotonik, fremstilling, stål, 
kemi, transportindustri, bygge og anlæg, 
arbejdssikkerhed, tekstiler samt papir og 
papirmasse bidrager til fastlæggelsen af 
fælles forskningsprioriteter og -mål. Ud 
over brancherelevante prioriteter og disses 
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integration med henblik på anvendelsen i 
forskellige sektorer behandles også 
relevante spørgsmål vedrørende politik, 
regulering, standardisering og virkninger, 
hvilket også omfatter en fleksibel reaktion i 
forbindelse med nye behov for 
beslutningsstøtte, der opstår.

integration med henblik på anvendelsen i 
forskellige sektorer behandles også 
relevante spørgsmål vedrørende politik, 
regulering, standardisering og virkninger, 
hvilket også omfatter en fleksibel reaktion i 
forbindelse med nye behov for 
beslutningsstøtte, der opstår.

Begrundelse

Den europæiske teknologiplatform vedrørende fotonik  og nanomedicin bør ikke forglemmes.

Ændringsforslag 48
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 5, "Energi", underafsnit, "Mål"

At ændre det nuværende energisystem, 
som bygger på fossile brændstoffer, til et
mere bæredygtigt energisystem, som 
bygger på flere forskellige energikilder og 
energibærere, kombineret med øget 
energieffektivitet med sigte på at finde en 
løsning på presserende problemer som 
forsyningssikkerhed og klimaændringer, 
samtidig med at den europæiske 
energisektors konkurrenceevne øges.

At ændre det nuværende energisystem, 
som bygger på fossile brændstoffer, til en 
mere energieffektiv økonomi med 
reduceret CO2-emission; sådan en mere 
bæredygtig energiøkonomi, som bygger på 
flere forskellige energikilder og 
energibærere, med særlig vægt på 
vedvarende energikilder, kombineret med 
øget energieffektivitet og 
energibesparelser med sigte på at finde en 
løsning på presserende problemer som 
forsyningssikkerhed og klimaændringer, 
samtidig med at den europæiske 
energisektors konkurrenceevne øges.

Begrundelse

FP7-aktiviteter bør være i overensstemmelse med den europæiske energipolitik og sigte mod 
spredning af primære energikilder, øget energieffektivitet og reduceret menneskeskabt CO2-
emission.

Ændringsforslag 49
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 5, "Energi", underafsnit, 

"Grundlag", stk. 3

En radikal omstilling af energisystemerne 
forudsætter nye teknologier, hvis risici er 
for store, og hvis nytteværdi er for usikker 

En radikal omstilling af energisystemerne 
til et bæredygtigt intelligent energisystem 
forudsætter nye teknologier, hvis risici er 
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til at private virksomheder kan 
tilvejebringe hele det nødvendige 
investeringsbeløb til forskning, udvikling, 
demonstration og indførelse. Offentlig støt-
te bør derfor spille en afgørende rolle i 
forbindelse med mobiliseringen af private 
investeringer, og den europæiske indsats 
og ressourcerne bør kombineres på en mere 
sammenhængende og effektiv måde, så der 
er mulighed for at tage konkurrencen op 
mod lande, som hele tiden investerer stort i 
lignende teknologier. Europæiske 
teknologifora spiller en afgørende rolle i 
denne sammenhæng, idet de mobiliserer 
den nødvendige forskningsindsats på en 
koordineret måde. Nedenfor beskrives de 
aktiviteter, der skal bidrage til at nå målet. 
Der er medtaget en særlig aktivitet 
vedrørende videngrundlaget for 
energipolitiske beslutninger, og den kan 
også anvendes ved nye behov for 
beslutningsstøtte, der opstår, f.eks. i 
forbindelse med den europæiske 
energipolitiks rolle i udviklingen af 
internationale foranstaltninger til bekæm-
pelse af klimaændringer, svingende 
energipriser eller svigtende forsyninger.

for store, og hvis nytteværdi er for usikker 
til at private virksomheder kan 
tilvejebringe hele det nødvendige 
investeringsbeløb til forskning, udvikling, 
demonstration og indførelse. Offentlig støt-
te bør derfor spille en afgørende rolle i 
forbindelse med mobiliseringen af private 
investeringer, og den europæiske indsats 
og ressourcerne bør kombineres på en mere 
sammenhængende og effektiv måde, så der 
er mulighed for at tage konkurrencen op 
mod lande, som hele tiden investerer stort i 
lignende teknologier. Europæiske 
teknologifora spiller en afgørende rolle i 
denne sammenhæng, idet de mobiliserer 
den nødvendige forskningsindsats på en 
koordineret måde. Nedenfor beskrives de 
aktiviteter, der skal bidrage til at nå målet. 
Der er medtaget en særlig aktivitet 
vedrørende videngrundlaget for 
energipolitiske beslutninger, og den kan 
også anvendes ved nye behov for 
beslutningsstøtte, der opstår, f.eks. i 
forbindelse med den europæiske 
energipolitiks rolle i udviklingen af 
internationale foranstaltninger til bekæm-
pelse af klimaændringer, svingende 
energipriser eller svigtende forsyninger.

Begrundelse

FP7-aktiviteter bør være i overensstemmelse med den europæiske energipolitik og sigte mod 
spredning af primære energikilder, øget energieffektivitet og reduceret menneskeskabt CO2-
emission. Dette omtales ofte som et intelligent energisystem.

Ændringsforslag 50
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 5, "Energi", underafsnit, 

"Aktiviteter", punkt 7, stk. 1

Øget effektivitet, sikkerhed og pålidelighed 
i de europæiske el- og gassystemer og –net, 
f.eks. ved at omdanne de nuværende el-net 
til et interaktivt (kunder/operatører) 
tjenestenet og fjerne hindringer for 

Øget effektivitet, sikkerhed og pålidelighed 
i de europæiske el- og gassystemer og –net, 
f.eks. ved at omdanne de nuværende el-net 
til et interaktivt (kunder/operatører) 
tjenestenet og, ved at udvikle muligheder 
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storstilet anvendelse og effektiv integration 
af distribuerede og vedvarende 
energikilder.

for energilagring, fjerne hindringer for 
storstilet anvendelse og effektiv integration 
af distribuerede og vedvarende 
energikilder.

Begrundelse

Udviklingen af lagringsmuligheder for elektricitet er vigtig, især for elektricitet fra vindkraft. 
Bl.a. hydrogen- og brændselsceller kan anvendes til en sådan lagring. 

Ændringsforslag 51
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 6, "Miljø (herunder 

klimaændringer)", underafsnit, "Grundlag", stk. 2

Der kræves forskning på EU-plan til 
gennemførelsen af internationale 
forpligtelser, som f.eks. Kyoto-protokollen, 
FN-konventionen om den biologiske 
mangfoldighed, målsætningerne fra 
verdenstopmødet om bæredygtig udvikling 
2002, herunder EU's vandinitiativ, og 
bidragene til det mellemstatslige panel for 
klimaændringer (IPCC) og 
jordobservationsinitiativet. Der kræves 
også en betydelig forskningsindsats til 
gennemførelsen af den nuværende og 
kommende politik på EU-plan, den sjette 
miljøhandlingsplan og de dertil knyttede 
temastrategier, handlingsplanerne for 
miljøteknologi og for miljø og sundhed 
samt diverse direktiver, f.eks. 
vandrammedirektivet.

Der kræves forskning på EU-plan til 
gennemførelsen af internationale 
forpligtelser, som f.eks. De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer (UNFCCC) og den dertil 
knyttede Kyotoprotokol, FN-konventionen 
om den biologiske mangfoldighed, 
målsætningerne fra verdenstopmødet om 
bæredygtig udvikling 2002, herunder EU's 
vandinitiativ, og bidragene til det 
mellemstatslige panel for klimaændringer 
(IPCC) og jordobservationsinitiativet. Der 
kræves også en betydelig forskningsindsats 
til gennemførelsen af den nuværende og 
kommende politik på EU-plan, den sjette 
miljøhandlingsplan og de dertil knyttede 
temastrategier, handlingsplanerne for 
miljøteknologi og for miljø og sundhed,
fællesskabsstrategien for kviksølv, samt
diverse direktiver, f.eks. 
vandrammedirektivet.

Begrundelse

FN's rammekonvention om klimaændringer, herunder foranstaltninger efter Kyoto, kan ikke 
ignoreres.

Fællesskabsstrategien for kviksølv er ligeledes relevant for miljøhandlingsplanen.

Ændringsforslag 52
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 6, "Miljø (herunder 

klimaændringer)", underafsnit, "Grundlag", stk. 3
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EU må styrke sin stilling på 
verdensmarkederne for miljøteknologi. 
Miljøteknologi bidrager til bæredygtig 
vækst ved at levere miljøeffektive 
løsninger på miljøproblemer i forskellig 
målestok og ved at beskytte vores 
kulturarv. Miljøkrav stimulerer 
innovationsindsatsen og kan give nye 
forretningsmuligheder. De europæiske 
teknologiplatforme for vandforsyning og 
sanitet og for bæredygtig kemi bekræfter, 
at der er behov for en indsats på EU-plan, 
og deres forskningsdagsordener er taget i 
betragtning ved opstillingen af 
aktiviteterne nedenfor. Andre fora (f.eks. 
bygge og anlæg, skovbrug) har en vis 
berøring med miljøspørgsmål og er derfor 
også taget i betragtning

EU må styrke sin stilling på 
verdensmarkederne for miljøteknologi. 
Miljøteknologi bidrager til at gøre både 
forbrug og produktion bæredygtig, samt 
til bæredygtig vækst ved at levere 
miljøeffektive løsninger på miljøproblemer 
i forskellig målestok og ved at beskytte 
vores kulturarv. Miljøkrav stimulerer 
innovationsindsatsen og kan give nye 
forretningsmuligheder. De europæiske 
teknologiplatforme for vandforsyning og 
sanitet og for bæredygtig kemi bekræfter, 
at der er behov for en indsats på EU-plan, 
og deres forskningsdagsordener er taget i 
betragtning ved opstillingen af 
aktiviteterne nedenfor. Andre fora (f.eks. 
bygge og anlæg, skovbrug) har en vis 
berøring med miljøspørgsmål og er derfor 
også taget i betragtning

Ændringsforslag 53
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 6, "Miljø (herunder 

klimaændringer)", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 1 led 1

– Miljøbelastninger og klima: Klimaets og 
jordsystemets funktionsmåder; tilpasnings-
og afbødningsforanstaltninger; luft-, jord-
og vandforurening; ændringer i 
atmosfærens sammensætning og 
vandkredsløbet; samspillet mellem klimaet, 
jordoverfladen og havene; virkninger på 
biodiversiteten og økosystemerne.

– Miljøbelastninger og klima: Klimaets og 
jordsystemets funktionsmåder; tilpasnings-
og afbødningsforanstaltninger; luft-, jord-
og vandforurening, samt forebyggelse af 
en sådan forurening; ændringer i 
atmosfærens sammensætning og 
vandkredsløbet; samspillet mellem klimaet, 
jordoverfladen og havene; virkninger på 
biodiversiteten og økosystemerne, 
herunder den stigende havoverflades 
indvirkning på værdifulde kystområder og 
kystbyer.

Begrundelse

Ændringsforslaget skaber mulighed for med rammeprogrammet at gennemføre forslag om at 
løse forureningsproblemer som følge af anvendelsen af fossil energi - både naturlig og 
menneskeskabt forurening ved kilden og af miljøet. 

Ændringsforslag 54
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 6, "Miljø (herunder 
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klimaændringer)", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 2 led 1

– Bevaring og bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer og menneskeskabte 
ressourcer: økosystemer; forvaltning af 
vandressourcerne; affaldshåndtering og 
affaldsforebyggelse; beskyttelse og 
forvaltning af biodiversiteten, 
jordbundsbeskyttelse, beskyttelse af 
havbund og kystområder, metoder til 
bekæmpelse af ørkendannelse og 
jordforringelse; skovforvaltning; 
bæredygtig forvaltning og planlægning af 
bymiljøet, dataforvaltning og 
informationstjenester; vurdering og 
fremsyn i tilknytning til naturlige 
processer.

– Bevaring og bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer og menneskeskabte 
ressourcer: økosystemer; forvaltning af 
vandressourcerne; affaldshåndtering og 
affaldsforebyggelse; beskyttelse og 
forvaltning af biodiversiteten, 
jordbundsbeskyttelse, beskyttelse af 
havbund, laguner og kystområder, metoder 
til bekæmpelse af ørkendannelse og 
jordforringelse, samt landskabsbevarelse;
skovforvaltning; bæredygtig forvaltning og 
planlægning af bymiljøet, historiske 
ressourcer, kulturel arv og turisme; 
dataforvaltning og informationstjenester; 
vurdering og fremsyn i tilknytning til 
naturlige processer.

Begrundelse

Laguner er særlige overgangsmiljøer af primær økologisk betydning, og de er meget 
følsomme over for globale forandringer. De fungerer ofte som stødpudezoner mellem land og 
hav, ferskvand/saltvand, og de trues af stigningen i havoverflader og andre globale 
forandringer. Særlig i Europa har laguner i århundreder i stor udstrækning været en 
indtægtskilde for mennesket, og de må derfor klassificeres som vigtig social og kulturel arv, 
som bør forvaltes på en bæredygtig måde.

Forskning i bevarelse af landskaber og bæredygtig forvaltning af historiske ressourcer, 
kulturarv og turisme bør fortsættes inden for rammerne af FP7.

Ændringsforslag 55
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 6, "Miljø (herunder 

klimaændringer)", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 2 led 2

– Udviklingen i havmiljøet: Menneskelige 
aktiviteters påvirkning af havmiljøet og 
dets ressourcer; forurening og eutrofiering i 
regionale have og kystområder; 
dybhavsøkosystemer; vurdering af 
udviklingen i havets biodiversitet, af 
økosystemprocesser og af havstrømmene; 
havbundsgeologi.

– Udviklingen i havmiljøet: Menneskelige 
aktiviteters påvirkning af havmiljøet og 
dets ressourcer; forurening og eutrofiering i 
regionale have, laguner og kystområder; 
dybhavsøkosystemer; vurdering af 
udviklingen i havets biodiversitet, af 
økosystemprocesser og af havstrømmene; 
havbundsgeologi.

Begrundelse

Laguner er særlige overgangsmiljøer af primær økologisk betydning, og de er meget 
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følsomme over for globale forandringer. De fungerer ofte som stødpudezoner mellem land og 
hav, ferskvand/saltvand, og de trues af stigningen i havoverflader og andre globale 
forandringer. Særlig i Europa har laguner i århundreder i stor udstrækning været en 
indtægtskilde for mennesket, og de må derfor klassificeres som vigtig social og kulturel arv, 
som bør forvaltes på en bæredygtig måde.

Ændringsforslag 56
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 7, "Transport (herunder 

luftfartsteknik)", underafsnit, "Grundlag", stk. 3

De europæiske teknologiplatformes 
forskningsdagsordener bekræfter, at der må 
anlægges et nyt helhedsperspektiv på 
transportsystemet, som tager samspillet 
mellem køretøjer, transportnet og 
anvendelsen af trafikforbindelser i 
betragtning, og som kun kan udvikles på 
europæisk plan. FTU-omkostningerne på 
alle disse områder vokser stærkt, og 
samarbejde på EU-plan er en absolut 
forudsætning for, at der kan skabes en 
“kritisk masse” af forskellige FTU-
leverandører, så vi kan løse de 
vidtrækkende og tværfaglige opgaver på en 
omkostningseffektiv måde og tage de 
politiske, teknologiske og 
samfundsøkonomiske udfordringer op, 
f.eks. fremtidens “rene og sikre bil”, 
sammenkoblingsmuligheder og 
intermodalitet med særligt fokus på 
jernbanetransporten, overkommelige 
priser, sikkerhed, kapacitet og 
miljøkonsekvenser i et udvidet EU. For 
gennemførelsen af den europæiske politik 
er det endvidere vigtigt, at der udvikles 
teknologier til støtte for Galileo-systemet 
og dets applikationer.

De europæiske teknologiplatformes 
forskningsdagsordener bekræfter, at der må 
anlægges et nyt helhedsperspektiv på 
transportsystemet, som tager samspillet 
mellem køretøjer, transportnet og 
anvendelsen af trafikforbindelser i 
betragtning, og som kun kan udvikles på 
europæisk plan. FTU-omkostningerne på 
alle disse områder vokser stærkt, og 
samarbejde på EU-plan er en absolut 
forudsætning for, at der kan skabes en 
“kritisk masse” af forskellige FTU-
leverandører, så vi kan løse de 
vidtrækkende og tværfaglige opgaver på en 
omkostningseffektiv måde og tage de 
politiske, teknologiske og 
samfundsøkonomiske udfordringer op, 
f.eks. fremtidens “rene og sikre bil”, 
sammenkoblingsmuligheder og 
intermodalitet med særligt fokus på 
jernbanetransporten, overkommelige 
priser, sikkerhed, kapacitet og 
miljøkonsekvenser i et udvidet EU. Et 
solidt teknologisk grundlag for en 
konkurrencedygtig fælles industri med 
hensyn til brændsels- og hydrogenceller 
på transportområdet er af særlig stor 
betydning. For gennemførelsen af den 
europæiske politik er det endvidere vigtigt, 
at der udvikles teknologier til støtte for 
Galileo-systemet og dets applikationer.

Begrundelse

Der bør under dette højt prioriterede tema også afsættes finansielle ressourcer til anvendelse 
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af brændselsceller til transport. 

Ændringsforslag 57
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 7, "Transport (herunder 

luftfartsteknik)", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 2, led 1

– Grønnere overfladetransport: reduktion 
af miljø- og støjforurening; udvikling af 
miljørene og effektive motorer, herunder 
hybrid teknologi og anvendelse af 
alternative brændstoffer til transport; 
strategier for udtjente køretøjer og skibe.

– Grønnere overfladetransport: reduktion 
af miljø- og støjforurening; udvikling af 
miljørene og effektive motorer, herunder 
hybrid teknologi og anvendelse af 
alternative brændstoffer til transport; især 
hydrogen- og brændselsceller; strategier 
for udtjente køretøjer og skibe.

Begrundelse

Der bør under dette højt prioriterede tema også afsættes finansielle ressourcer til anvendelse 
af brændselsceller til transport. 

Ændringsforslag 58
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 7, "Transport (herunder 

luftfartsteknik)", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 2, led 3

– Sikring af bæredygtig trafik i byområder: 
innovative organisationsformer, herunder 
rene og sikre biler, og miljørene 
transportmidler, nye kollektive 
transportformer og rationalisering af 
individuel transport, 
kommunikationsinfrastruktur, integreret 
by- og trafikplanlægning.

– Sikring af bæredygtig trafik i byområder: 
innovative organisationsformer, herunder 
rene og sikre biler, og miljørene 
transportmidler, ligeledes baseret på 
hydrogen- og brændselsceller, forbedrede 
og nyskabende løsninger i 
transportkøretøjer og infrastrukturer ved 
at gøre disse tilgængelige for 
handicappede, nye kollektive 
transportformer og rationalisering af 
individuel transport, 
kommunikationsinfrastruktur, integreret 
by- og trafikplanlægning.

Begrundelse

Adgang til almen transport for handicappede indtager en vigtig plads i de fleste 
medlemsstaters transportpolitik. Dette område frembyder rig mulighed for europæiske 
forsknings- og udviklingsinitiativer til fremme af udviklingen på området og udarbejdelse af 
f.eks.  komparative data, undersøgelser af udgifter og fordele ved at gøre transportmidler 
mere tilgængelige, herunder de mere omfattende sociale følgevirkninger og forbedrede og 
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nyskabende løsninger med hensyn til tilgængeligt design.

Ændringsforslag 59
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 7, "Transport (herunder 

luftfartsteknik)", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 3

• Støtte til det europæiske globale 
navigationssatellitsystem (Galileo): 
nøjagtige systemer for navigation og 
tidsbestemmelse til brug i en række 
sektorer; effektiv anvendelse af 
satellitnavigation og støtte til definitionen 
af andengenerationsteknologier.

• Støtte til det europæiske globale 
navigationssatellitsystem (Galileo): 
nøjagtige systemer for navigation og 
tidsbestemmelse til brug i en række 
sektorer; effektiv anvendelse af 
satellitnavigation og støtte til definitionen 
af andengenerationsteknologier. Øget 
konvergens mellem Galileo og alle andre 
eksisterende transportsystemer.

Begrundelse

Det er nødvendigt at understrege nødvendigheden af, at Galileo følger tendensen hen imod et 
"firesidet" koncept omfattende tale-, data-, video- og mobilkommunikation for derved at øge 
det generelle princip om allestedsnærværelse for både transport- og 
kommunikationssystemer.

Ændringsforslag 60
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 8, "Samfundsøkonomi og 

humaniora", underafsnit, "Grundlag", stk. 3

De aktiviteter, der vil blive støttet, er opført 
nedenfor og forventes at bidrage væsentligt 
til en bedre formulering, gennemførelse, 
virkning og vurdering af politikken på en 
lang række områder, som f.eks. økonomi, 
socialpolitik, uddannelse, erhvervspolitik, 
international handel, forbrugerpolitik, 
eksterne forbindelser, retlige og indre 
anliggender og officielle statistikker. 
Desuden vil der blive mulighed for at 
undersøge nye samfundsøkonomiske 
udfordringer, der måtte dukke op, samt 
udføre forskning i forbindelse med nye 
eller uforudsete politiske behov for 
beslutningsstøtte.

De aktiviteter, der vil blive støttet, er opført 
nedenfor og forventes at bidrage væsentligt 
til en bedre formulering, gennemførelse, 
virkning og vurdering af politikken på en 
lang række områder, som f.eks. økonomi, 
socialpolitik, uddannelse, kulturarv, 
erhvervspolitik, international handel, 
forbrugerpolitik, eksterne forbindelser, 
retlige og indre anliggender og officielle 
statistikker. Civilsamfundets ikke-
udbyttegivende organisationer vil blive 
inddraget i forsknings- og 
teknologiudviklingsaktiviteter. Desuden 
vil der blive mulighed for at undersøge nye 
samfundsøkonomiske udfordringer, der 
måtte dukke op, samt udføre forskning i 
forbindelse med nye eller uforudsete 
politiske behov for beslutningsstøtte.
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Begrundelse

Forskning i kulturarven bør fortsættes inden for rammerne af FP7.

Kulturarven bør nævnes sammen med uddannelse og sociale spørgsmål. Inddragelsen af 
civilsamfundets organisationer i aktiviteter inden for forskning og teknologisk udvikling vil 
øge offentlighedens opmærksomhed på videnskabelige og forskningsmæssige spørgsmål og vil 
fremme opfyldelsen af mål under "Kapacitet" i FP7. Med henblik herpå bør der etableres et 
horisontalt samarbejde i overensstemmelse med ideen bag "Forholdet mellem videnskab og 
samfund".

Ændringsforslag 61
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 8, "Samfundsøkonomi og 

humaniora", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 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.

• 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; den centrale 
rolle, som viden og immaterielle goder 
spiller i forbindelse med produktionen af 
økonomisk, social og kulturel rigdom og 
for socialt og miljømæssigt velfærd.

Begrundelse

Viden bør prioriteres højt med henblik på at opfylde Lissabon-målsætningen om at skabe en 
videnbaseret økonomi og dermed sikre konkurrenceevnen og væksten i Europa. Dette vil 
ligeledes fremme miljømæssigt, socialt og kulturelt velfærd.

Hvad angår forskning og udvikling samt samfundsøkonomi og humaniora kan viden og 
immaterielle goder fremme forskningsaktiviteter og udvikling, især med hensyn til at gøre 
videnskab mere populær blandt unge forskere og øge opmærksomheden på de vigtigste 
udfordringer inden for forskning i Europa.

Ændringsforslag 62
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 8, "Samfundsøkonomi og 

humaniora", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 3

• Vigtige tendenser i samfundet og deres 
følgevirkninger: f.eks. demografiske 

• Vigtige tendenser i samfundet og deres 
følgevirkninger: f.eks. demografiske 
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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.

forandringer i form af aldrende 
befolkninger og migration; livsstil, arbejde, 
familier, kønspolitiske spørgsmål, sundhed 
og livskvalitet; handicappedes situation og 
livskvalitet; byområder som komplekse 
økosystemer; byernes konkurrenceevne; 
offentlige og private aktører i udviklingen 
af byplanlægning og planlægning af 
bymæssige bebyggelser; stadig flere 
uligheder; kriminalitet; erhvervslivets rolle 
i samfundet og befolkningsdiversitet, 
samspillet mellem forskellige kulturer samt 
spørgsmål om beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder og bekæmpelse 
af racisme og intolerance.

Begrundelse

I forbindelse med initiativer til forbedring af livskvaliteten er der et stort behov for økonomisk 
støtte til omfattende og grundige undersøgelser af handicappedes levevilkår på institutioner i 
Europa. Ifølge en nylig indledende undersøgelse som led i et fællesskabsfinansieret initiativ 
eksisterer der kun meget begrænsede oplysninger om døgninstitutioner og serviceydelser i 
Europa. I den endelige rapport anføres det, at yderligere undersøgelser er nødvendige på 
dette område, og at spørgsmålet bør tages op igen inden for Den Europæiske Unions 
forskningsrammer.

Desuden er langt mere omfattende forskning påkrævet med henblik på udarbejdelse af 
komparative data om forholdene i de forskellige medlemsstater og tiltrædelseslande med 
hensyn til mulighederne for personlig assistance til handicappede. Forskning er ligeledes 
nødvendig for at kunne vurdere, i hvilken udstrækning handicappede og deres familier har 
valgmuligheder med hensyn til egen bolig. 

Ændringsforslag 63
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 8, "Samfundsøkonomi og 

humaniora", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 5

• Borger i den Europæiske Union: set i 
perspektivet af EU's fremtidige udvikling 
behandles spørgsmålet om, hvordan man 
giver borgerne en følelse af, at EU er deres, 
og at de har demokratisk indflydelse, og får 
dem til at deltage aktivt i de demokratiske 
processer; desuden behandles følgende 
spørgsmål: effektiv og demokratisk 
samfundsforvaltning, herunder økonomisk 
samfundsforvaltning; udvikling af en 
fælles forståelse og respekt for Europas 

• Borger i den Europæiske Union: set i 
perspektivet af EU's fremtidige udvikling 
behandles spørgsmålet om, hvordan man 
giver borgerne en følelse af, at EU er deres, 
og at de har demokratisk indflydelse, og får 
dem til at deltage aktivt i de demokratiske 
processer; kontinuerlig opbygning af 
civilsamfundet i det udvidede Europa; 
desuden behandles følgende spørgsmål: 
effektiv og demokratisk 
samfundsforvaltning, herunder økonomisk 
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mangfoldighed og fælles træk, for så vidt 
angår kultur, institutioner, historie, sprog 
og værdier.

samfundsforvaltning; udvikling af en 
fælles forståelse og respekt for Europas 
mangfoldighed og fælles træk, for så vidt 
angår kultur, institutioner, historie, sprog 
og værdier.

Begrundelse

Forskning i opbygningen af civilsamfundet bør fortsættes i FP7.

Ændringsforslag 64
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 8, "Samfundsøkonomi og 

humaniora", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 7 a (nyt)

• Udvidelsen af Den Europæiske Union: 
forskning i problemerne omkring 
udvidelsen, herunder økonomisk 
omstilling, virksomhedsflytning, 
demografiske ændringer, migrationer, 
demokratisk udvikling, udvikling af 
selvstyre, kulturarv. 

Begrundelse

Talrige omfattende ændringer, som endnu ikke er afsluttet og stadig delvis ukendte.

Forskning i udvidelsen af Den Europæiske Union bør fortsættes inden for rammerne af FP7.

Ændringsforslag 65
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 9, "Sikkerhed og rummet", titel 

og underafsnit, "Mål", stk. 1

9. Sikkerhed og rummet 9. Sikkerhed 

Mål Mål
At udvikle teknologi og videngrundlag for 
at opbygge de nødvendige kompetencer til 
at sikre borgerne mod trusler fra f.eks. 
terrorisme og kriminalitet, under 
overholdelse af de grundlæggende 
menneskerettigheder, sikring af optimal og 
samordnet anvendelse af den tilgængelige 
teknologi til gavn for Europas sikkerhed, 
og stimulering af et samarbejde mellem 
udbydere og brugere af 

At udvikle teknologi og videngrundlag for 
at opbygge de nødvendige kompetencer til 
at sikre borgerne mod trusler fra f.eks. 
terrorisme og kriminalitet, under 
overholdelse af de grundlæggende 
menneskerettigheder, sikring af optimal og 
samordnet anvendelse af den tilgængelige 
teknologi til gavn for Europas sikkerhed, 
og stimulering af et samarbejde mellem 
udbydere og brugere af 
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sikkerhedsløsninger. sikkerhedsløsninger.

Støtte til et europæisk rumprogram, som 
fokuserer på applikationer som GMES til 
gavn for borgerne og for den europæiske 
rumindustris konkurrenceevne. Dette vil 
bidrage til udviklingen af en europæisk 
rumpolitik og fungere som et supplement 
til indsatsen fra medlemsstaterne og andre 
vigtige aktører, herunder Den Europæiske 
Rumorganisation.

udgår

(Den tekst, der udgår, vil blive genindsat under et nyt punkt 10 med overskriften "Rummet") 

Begrundelse

Den tekst, der udgår, vil blive genindsat under et nyt punkt 10 med overskriften "Rummet".

Ændringsforslag 66
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 9.2, "Sikkerhed", titel 

9.1 Sikkerhed udgår

Ændringsforslag 67
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 9.2, "Rummet"

9.2 Rummet 10. Rummet

Mål
Støtte til et europæisk rumprogram, som 
fokuserer på applikationer som GMES til 
gavn for borgerne og for den europæiske 
rumindustris konkurrenceevne. Dette vil 
bidrage til udviklingen af en europæisk 
rumpolitik og fungere som et supplement 
til indsatsen fra medlemsstaterne og andre 
vigtige aktører, herunder Den Europæiske 
Rumorganisation.
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(Teksten under den nye overskrift i punkt 10, "Rummet", svarer til den udgåede tekst under 
punkt 9)

Begrundelse

Teksten under den nye overskrift i punkt 10, "Rummet", svarer til den udgåede tekst under 
punkt 9.

Ændringsforslag 68
Bilag I, kapitel I, "Samarbejde", underafsnit, "Temaer", punkt 9.2, "Rummet", underafsnit, 

"Aktiviteter", punkt 1, led 3 a (nyt)

- Udvikling af rumbaserede systemer for 
risikoforebyggelse og risikoforvaltning og 
for alle former for katastrofe, som 
fremmer konvergens med ikke-
rumbaserede systemer.

Begrundelse

Ændringsforslaget understreger indholdet af ændringsforslaget vedrørende Galileo's 
konvergens samt behovet for at fokusere på risici og civilbeskyttelse i forbindelse med 
rumbaserede tjenesteydelser.

Ændringsforslag 69
Bilag I, kapitel II, "Ideer", underafsnit, "Grundlag", stk. 3

Der er brug for en Europa-dækkende 
konkurrencebaseret finansieringsordning
for frontlinjeforskning, der udføres af 
individuelle forskerhold, som et centralt 
led i det europæiske forskningsrum, der 
supplerer andre foranstaltninger på EU-
plan og nationalt plan. En sådan ordning 
vil øge Europas dynamik og 
tiltrækningskraft for de bedste forskere fra 
både europæiske lande og tredjelande samt 
for investeringer fra erhvervslivet.

Der er brug for en Europa-dækkende 
konkurrencebaseret finansieringsstruktur
for frontlinjeforskning, der udføres af 
individuelle forskerhold, som et centralt 
led i det europæiske forskningsrum, der 
supplerer andre foranstaltninger på EU-
plan og nationalt plan. En sådan ordning 
vil øge Europas dynamik og 
tiltrækningskraft for de bedste forskere fra 
både europæiske lande og tredjelande samt 
for investeringer fra erhvervslivet.

Begrundelse

For at undgå eventuelle misforståelser med hensyn til, at ERC skal fungere som et 
selvstændigt organ, er det mere hensigtsmæssig at omtale det som en "struktur", som vil være 
juridisk uafhængig og etableret i henhold til artikel 171 i EF-traktaten.
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Ændringsforslag 70
Bilag I, kapitel II, "Ideer", underafsnit, "Grundlag", stk. 3 a (nyt)

Samspillet mellem Det Europæiske 
Forskningsråd og samarbejdsbaseret 
forskning, ERA-NET og nationale 
programmer vil blive nærmere beskrevet i 
deltagerreglerne, så dobbelt finansiering 
af forskning på europæisk og nationalt 
plan undgås.

Ændringsforslag 71
Bilag I, kapitel II, "Ideer", underafsnit, "Aktiviteter", stk. 2

EU’s aktiviteter inden for 
frontlinjeforskning vil blive forvaltet af et
europæisk forskningsråd, bestående af et 
videnskabeligt råd, der støttes af en 
specifik struktur for gennemførelsen.

EU’s aktiviteter inden for 
frontlinjeforskning vil blive forvaltet af et 
europæisk forskningsråd, en juridisk 
uafhængig struktur oprettet i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
171. Det består af et videnskabeligt råd og 
en bestyrelse. Det europæiske 
forskningsråds forvaltning varetages 
enten af personale, der ansættes til 
formålet eller stilles til rådighed af EU-
institutioner, og dækker kun virkelige 
administrative behov.

Begrundelse

Ekspertgruppen om det europæiske forskningsråd, der havde Federico Mayor som formand, 
anførte tydeligt i sin rapport, at Det Europæiske Forskningsråd skal fungere som en 
uafhængig struktur, hvis grundlæggende ekspertise bygger på det internationale 
forskningsmiljø. Ifølge ekspertgruppen er det både fordelagtigt og nødvendigt at udnytte 
forskningsmiljøets kapacitet til selvforvaltning, hvilket vil være afgørende, hvis det 
europæiske forskningsråd skal opnå tillid og troværdighed i forskningsmiljøet og samfundet i 
almindelighed. Europa-Parlamentet støtter denne anbefaling fuldt ud og er overbevist om, at 
en sådan uafhængighed kun kan opnås, hvis både de videnskabelige beslutninger og 
forvaltningen reelt er uafhængig af Kommissionen, Rådet og Parlamentet. Det europæiske 
forskningsråd bør derfor nedsættes i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 171.

Det europæiske forskningsråd vil blive ledet af en bestyrelse og et videnskabeligt råd, 
bestående af forskere på højt plan. Der bør oprettes et verdensomspændende net af peer 
reviewere til evaluering af forslag. 
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Ændringsforslag 72
Bilag I, kapitel II, "Ideer", underafsnit, "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. Medlemmerne vil blive 
udvalgt af forskersamfundet efter 
generelle kriterier, der fastlægges af EU's 
lovgivere efter den fælles 
beslutningsprocedure, og formelt 
udnævnt af bestyrelsen. Det 
videnskabelige råds medlemmer skal 
varetage deres funktion i en periode på 
fem år, der kan forlænges en gang med 
højst fem år efter en rotationsordning, 
som skal sikre kontinuitet i det 
videnskabelige råds arbejde. Det 
videnskabelige råd skal bl.a. være fuldt 
ansvarligt for 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.

Begrundelse

Det videnskabelige råd vil bestå af forskere på højt plan, der er udvalgt af forskersamfundet i 
uafhængighed, og som vil skulle varetage deres funktion for en begrænset periode af fem år, 
der kan forlænges en gang med højst fem år. Udvælgelsesproceduren foregår efter generelle 
regler, der vedtages af Rådet og Parlamentet på forslag af Kommissionen efter den fælles 
beslutningsprocedure. Eftersom bestyrelsen vil få det juridiske ansvar for alle det europæiske 
forskningsråds aktioner, bøn det også formelt udpege det videnskabelige råds medlemmer. 

For at sikre kontinuiteten i det videnskabelige råds arbejde, som kunne gå tabt, hvis alle 
medlemmer udtrådte af rådet samtidig, bør der fastlægges en rotationsordning for fornyelsen 
af dets medlemmer.     

Ændringsforslag 73
Bilag I, kapitel II, "Ideer", underafsnit, "Aktiviteter", stk. 4
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Den specifikke struktur for 
gennemførelsen får ansvaret for alle 
aspekter af iværksættelsen og 
gennemførelsen af programmet, i 
overensstemmelse med 
arbejdsprogrammet. Den skal navnlig 
gennemføre peer review- og 
udvælgelsesprocessen efter de principper, 
som det videnskabelige råd fastlægger, og 
varetage den økonomiske og 
videnskabelige forvaltning af støtten.

Bestyrelsen vil være juridisk ansvarlig for 
alle det europæiske forskningsråds tiltag. 
Det får ansvaret for alle administrative og 
finansielle aspekter af iværksættelsen og 
gennemførelsen af programmet, i 
overensstemmelse med 
arbejdsprogrammet. Den skal navnlig 
gennemføre peer review- og 
udvælgelsesprocessen efter de principper, 
som det videnskabelige råd fastlægger, og 
varetage den økonomiske og 
videnskabelige forvaltning af støtten.

Begrundelse

Ud over det videnskabelige råd, som vil blive fuldt ansvarligt for alle de videnskabelige 
beslutninger, vil det europæiske forskningsråd blive forestået af en bestyrelse, som vil være 
juridisk ansvarlig for alle det europæiske forskningsråds tiltag, og som vil organisere og 
dække alle administrative og finansielle aspekter af implementeringen og gennemførelse af 
programmet.

Ændringsforslag 74
Bilag I, kapitel II, "Ideer", underafsnit, "Aktiviteter", stk. 5

Gennemførelsen og forvaltningen af 
programmet vil blive undersøgt og 
evalueret med jævne mellemrum så 
resultaterne vurderes og procedurerne 
tilpasses og forbedres på grundlag af de 
erfaringer, der er gjort.

Gennemførelsen og forvaltningen af det 
europæiske forskningsråd vil blive 
undersøgt og evalueret med jævne 
mellemrum af et tilsynsudvalg, så 
resultaterne vurderes og procedurerne 
tilpasses og forbedres på grundlag af de 
erfaringer, der er gjort.

Begrundelse

Det europæiske forskningsråds aktiviteter, navnlig hvad angår finansieringsprocedurer, bør 
regelmæssigt kontrolleres af et tilsynsudvalg, som Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør være repræsenteret i. En sådan periodisk evaluering vil være meget nyttig, 
hvis det europæiske forskningsråd vil opnå tillid og troværdighed i såvel forskerverdenen som 
civilsamfundet.  

Ændringsforslag 75
Bilag I, kapitel II, "Ideer", underafsnit, "Aktiviteter", stk. 6

Europa-Kommissionen vil stå som garant 
for det europæiske forskningsråds fulde

I en overgangsperiode på højst to år vil 
Europa-Kommissionen varetage rollen 
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uafhængighed og integritet. som bestyrelse og sikre det videnskabelige 
råd fuld uafhængighed. Samtidig vil 
Europa-Kommissionen tage alle 
nødvendige initiativer under den fælles 
beslutningsprocedure med henblik på at 
oprette det europæiske forskningsråd som 
en i juridisk henseende uafhængig 
struktur på grundlag af traktatens artikel 
171. Dette organ fastlægger selv og på 
eget ansvar sine endelige procedurer og 
vil senest den 1. januar 2009 være 
funktionsdygtig.

Begrundelse

For at give det europæiske forskningsråd en hurtig start bør Kommissionen i en kort 
overgangsperiode fungere som bestyrelse. Denne fase bør ikke vare mere end to år, inden for 
hvilken periode Kommissionen skal forelægge Parlamentet og Rådet et forslag om oprettelsen 
af det europæiske forskningsråd som et uafhængigt organ på grundlag af traktatens artikel 
171. Som allerede fastsat bør dette organ forestås af en bestyrelse og et videnskabeligt råd og 
være funktionsdygtigt senest pr. 1. januar 2001. Efter oprettelsen skal det europæiske 
forskningsråd arbejde i overensstemmelse med sine egne beslutninger, hvilket forudsætter, at 
det selv er ansvarligt for fastlæggelsen af sine endelige procedurer.

Ændringsforslag 76
Bilag I, kapitel III, "Mennesker", underafsnit, "Grundlag", stk. 1 a (nyt)

Der vil blive indført særlige 
foranstaltninger for at opmuntre unge 
forskere og støtte tidlige stadier af en 
videnskabelig karriere samt 
foranstaltninger til begrænsning af 
"hjerneflugten", f.eks. i form af 
genintegreringsstøtte.    

Begrundelse

Der er behov for særlig opmærksomhed og målrettede aktioner ikke kun på grund af den 
dramatiske mangel på europæiske forskere, der forudses, men også med henblik på at skabe 
attraktive, konkurrencedygtige betingelser for unge forskere fra hele verden.

Ændringsforslag 77
Bilag I, kapitel III, "Mennesker", underafsnit, "Grundlag", stk. 2

Mobilitet, både på tværs af landegrænser Mobilitet, både på tværs af landegrænser 
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og sektorer, herunder fremme af 
erhvervslivets deltagelse og adgang til 
forskerkarrierer og akademiske stillinger 
på europæisk plan, er et centralt led i det 
europæiske forskningsrum, som er 
uundværligt for at styrke Europas kapacitet 
og resultater inden for forskning.

og sektorer, herunder fremme af 
erhvervslivets deltagelse og adgang til 
forskerkarrierer og akademiske stillinger 
på europæisk plan, er et centralt led i det 
europæiske forskningsrum, som er 
uundværligt for at styrke Europas kapacitet 
og resultater inden for forskning. 
Programmet "Mennesker" vil blive tæt 
koordineret med programmerne for 
uddannelse samt andre dele af 
rammeprogrammet.

Begrundelse

Både ekspertisenettene, programmet "Mennesker" og nogle uddannelsesprogrammer tager 
sigte på forskeruddannelse. For reelt at kunne fremme forskernes mobilitet vil det være 
gavnligt med koordinering og fælles aktioner. Der bør indføres en klar forbindelse til 
uddannelsesprogrammerne for at sikre en varig udvikling af unge menneskers 
forskerkarriere.

Ændringsforslag 78
Bilag I, kapitel III, "Mennesker", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 1, stk. 2

Dette vil blive gennemført ved hjælp af 
Marie Curie-netværk med det overordnede 
formål at afhjælpe opsplitningen af og 
styrke den grundlæggende 
forskeruddannelse og forskernes 
karriereudvikling på europæisk plan. 
Medlemmerne af de tværnationale netværk 
skal udnytte deres indbyrdes supplerende 
kvalifikationer gennem integrerede 
uddannelsesprogrammer. Der vil blive ydet 
støtte til rekruttering af nyuddannede 
forskere, uddannelsesarrangementer, der 
også er åbne for forskere uden for nettet, 
og desuden til seniorprofessorater og/eller
stillinger i private virksomheder med 
henblik på videnoverførsel og -
overvågning.

Dette vil blive gennemført ved hjælp af 
Marie Curie-netværk med det overordnede 
formål at afhjælpe opsplitningen af og 
styrke den grundlæggende 
forskeruddannelse og forskernes 
karriereudvikling på europæisk plan. Der 
vil blive indført særlige partnernetværk, 
som indebærer tættere samarbejde mellem 
nogle få partnere, på grundlag af 
Erasmus-ordningen. Medlemmerne af de 
tværnationale netværk skal udnytte deres 
indbyrdes supplerende kvalifikationer 
gennem integrerede 
uddannelsesprogrammer. Der vil blive ydet 
støtte til rekruttering af nyuddannede 
forskere, uddannelsesarrangementer, der 
også er åbne for forskere uden for nettet, 
og desuden til seniorprofessorater og/eller 
stillinger i private virksomheder med 
henblik på videnoverførsel og -
overvågning. Der vil blive ydet støtte til 
genintegrering af unge forskere efter 
deres første uddannelsesperiode. Desuden 
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vil der blive indført en permanent ordning 
for horisontal koordinering mellem 
programmet "Mennesker" under det 
syvende rammeprogram og Erasmus-
programmet for videregående uddannelse. 

Begrundelse

Partnernetværk vil kunne fremme unge forskeres mobilitet mellem nogle få centre, der er 
specialiserede på det samme område, og styrke forbindelserne mellem deres ansatte. De vil 
kunne give unge forskere mulighed for at vedblive med at være tilknyttet en moderinstitution 
og få uddannelse i udlandet. 

Hvis det syvende rammeprogram skal gøres mere attraktivt for unge forskere, bør der være 
den samme genintegreringsordning for alle forskere.

Det er nødvendigt, at uddannelses- og forskningsintegrering fuldt ud betragtes som en del af 
videnstrekanten. Da sektorerne for videregående uddannelse og forskning f.eks. meget vel kan 
overlappe (ph.d.-studiet indgår under begge sektorer), vil det være nødvendigt at koordinere 
aktionerne tæt med uddannelsesprogrammerne.

Ændringsforslag 79
Bilag I, kapitel III, "Mennesker", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 2

• 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 
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.

• 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 
og for at fremme tværfaglighed og/eller 
mobilitet på tværs af sektorer vil der blive 
ydet støtte til de bedste ph.d.-studerende, 
som vil kunne blive tilknyttet veletablerede 
forskerteam i forbindelse med arbejdet på 
deres ph.d.-grad, 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. På samme 
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tid vil der blive indført en pilotfase for 
samfinansiering af nationale og regionale 
mobilitetsprogrammer.

Begrundelse

Mulighederne for den grundlæggende forskeruddannelse er begrænset til institutioner, der 
samarbejder under Marie Curie-netværket. Der er behov for individuel støtte til de mest 
talentfulde unge forskere.

Der er fare for ulige behandling, hvis ikke alle lande/regioner har mobilitetsprogrammer. Der 
kan forekomme administrative, formelle og juridiske begrænsninger. 

Ændringsforslag 80
Bilag I, kapitel III, "Mennesker", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 3

• Karriereforløb og partnerskaber på tværs 
af erhvervslivet og den akademiske verden: 
Der vil blive ydet støtte til længeresigtede 
samarbejdsprogrammer mellem 
organisationer i den akademiske verden og 
erhvervslivet, navnlig SMV'er, med det 
formål at udveksle viden gennem 
forskningspartnerskaber, støttet af erfarne 
forskeres deltagelse, udstationering af 
medarbejdere på tværs af sektorer og 
forskellige arrangementer.

• Karriereforløb og partnerskaber på tværs 
af erhvervslivet og den akademiske verden: 
Der vil blive ydet støtte til længeresigtede 
samarbejdsprogrammer mellem 
organisationer i den akademiske verden og 
erhvervslivet, navnlig SMV'er, med det 
formål at udveksle viden gennem 
forskningspartnerskaber, støttet af erfarne 
forskeres og unge forskeres deltagelse, 
udstationering af medarbejdere på tværs af 
sektorer og forskellige arrangementer.

Begrundelse

Også unge forskere bør gives mulighed for at arbejde i et erhvervsmiljø.

Ændringsforslag 81
Bilag I, kapitel III, "Mennesker", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 5

• Særlige foranstaltninger for at støtte 
etableringen af et virkeligt europæisk 
arbejdsmarked for forskere ved at fjerne 
hindringer for mobilitet og styrke 
forskernes karriereudsigter i Europa. 
Endvidere vil der blive ydet støtte til at 
gøre Marie Curie-aktiviteterne og deres
mål bedre kendt blandt offentligheden.

• Særlige foranstaltninger for at støtte 
etableringen af et virkeligt europæisk 
arbejdsmarked for forskere ved at fjerne 
hindringer for mobilitet og styrke 
forskernes karriereudsigter i Europa. 
Tilskyndelsesforanstaltninger for 
offentlige institutioner, der fremmer deres 
forskeres mobilitet, kvalitet og profil. 
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Endvidere vil der blive ydet støtte til at 
gøre Marie Curie-aktiviteterne og deres 
mål bedre kendt blandt offentligheden.

Begrundelse

Offentlige institutioner, der fremmer deres forskeres mobilitet, fortjener 
tilskyndelsesforanstaltninger, f.eks. af finansiel art, til yderligere udvikling af foranstaltninger 
af denne art.

Ændringsforslag 82
Bilag I, kapitel III, "Mennesker", underafsnit, "Aktiviteter", sidste stk. (nyt)

For at styrke den interregionale mobilitet 
(herunder inden for det samme land) vil 
aktiviteterne under strukturfondene og 
andre fonde blive koordineret med 
aktiviteterne under rammeprogrammet.

Begrundelse

Interregional mobilitet er et vigtigt element i mobiliteten inden for det enkelte land og på 
tværs af grænserne, men der er ikke mange støtteordninger til dette formål.

Ændringsforslag 83
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", stk. 1, led 6

– gennemføre horisontale foranstaltninger 
og tiltag til støtte for internationalt 
samarbejde.

– gennemføre horisontale foranstaltninger 
og tiltag til støtte for grænseoverskridende 
og internationalt samarbejde.

Begrundelse

Det princip, der gælder for internationalt samarbejde, bør også anvendes på 
grænseoverskridende og interregionalt samarbejde.

  
Ændringsforslag 84

Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", stk. 2, led 3

– koordinere forskningspolitikker, 
herunder tværnationale 
samarbejdsinitiativer på nationalt eller 
regionalt plan omkring spørgsmål af fælles 

– koordinere forskningspolitikker, 
herunder tværnationale 
samarbejdsinitiativer på nationalt eller 
regionalt plan omkring spørgsmål af fælles 
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interesse. interesse. Der vil blive lagt særlig vægt på 
en synergifokuseret strategi for 
udviklingen af forskningspotentiale i 
forening med strukturfonde, der er rettet 
mod innovation, og andre programmer.

Begrundelse

Forsknings- og innovationslinjerne under strukturfondene, det syvende rammeprogram og 
programmet for innovation og konkurrenceevne bør være komplementære.

Ændringsforslag 85
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskningsinfrastrukturer", underafsnit, 

"Grundlag", stk. 2

Hvis der lægges en europæisk strategi for 
forskningsinfrastruktur, herunder edb- og 
kommunikationsbaseret e-infrastruktur, og 
gennemføres aktiviteter på dette felt på 
EU-plan, kan det i høj grad medvirke til at 
styrke det europæiske forskningspotentiale 
og udnyttelsen heraf.

Hvis der lægges en europæisk strategi for 
forskningsinfrastruktur, herunder edb- og 
kommunikationsbaseret e-infrastruktur, og 
gennemføres aktiviteter på dette felt på 
EU-plan, kan det i høj grad medvirke til at 
styrke det europæiske forskningspotentiale 
og udnyttelsen heraf og bidrage til 
udviklingen af det europæiske 
forskningsrum.

Begrundelse

Forskningsinfrastrukturer spiller en vital rolle ikke kun for forskningen i sig selv, men også 
for højteknologisk innovation.

Ændringsforslag 86
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskningsinfrastrukturer", underafsnit, 

"Grundlag", stk. 3

EU kan og bør fungere som igangsætter og 
løftestang ved at bidrage til at sikre en 
bredere og mere effektiv adgang til og brug 
af eksisterende infrastruktur i de forskellige 
medlemsstater, ved at stimulere 
udviklingen af denne infrastrukturer på en 
koordineret måde og ved at fremme 
opbygning af ny forskningsinfrastruktur af 
fælleseuropæisk interesse på mellemlangt 
til langt sigt.

EU kan og bør fungere som igangsætter og 
løftestang ved at bidrage til at sikre en 
bredere og mere effektiv adgang til og brug
af eksisterende infrastruktur i de forskellige 
medlemsstater, ved at stimulere 
udviklingen af disse infrastrukturer på en 
koordineret måde og ved at fremme 
opbygning af ny forskningsinfrastruktur af 
fælleseuropæisk interesse på mellemlangt 
til langt sigt. Det europæiske 
strategiforum for 
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forskningsinfrastrukturer (ESFRI) spiller 
en væsentlig rådgivende rolle ved at 
identificere behov og foreslå en 
indledende køreplan for etableringen af 
europæiske forskningsinfrastrukturer. 
Den endelige beslutningsmyndighed 
ligger hos medlemsstaterne.

Begrundelse

ESFRI's rolle bør afklares, og det bør anføres, hvem der er beslutningstagende myndighed. 
Der er behov for større gennemsigtighed og klarere kriterier i forbindelse med udarbejdelsen 
af infrastrukturkøreplanen.

Ændringsforslag 87
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskningsinfrastrukturer", underafsnit, 

"Grundlag", stk. 3 a (nyt)

Forskningspotentialet i 
konvergensregionerne vil ikke blive 
tilsidesat, når der skal tages beslutninger 
om nye infrastrukturer, eftersom disse 
regioner kan tilbyde driftsvilkår med lave 
omkostninger. Udviklingen af 
infrastrukturer vil blive tæt koordineret 
med strukturfondene og andre finansielle 
instrumenter på europæisk og nationalt 
plan.

Begrundelse

Nogle konvergensregioner rummer et stort forskningspotentiale, som kan udnyttes til gavn for 
det europæiske forskningsrum med støtte fra strukturfondene. Denne foranstaltning kan 
bidrage til udvikling af store infrastrukturer uden for "kernelandene". Det syvende 
rammeprogram bør tilbyde supplerende midler (matchende finansiering) til investeringer med 
en europæisk dimension og samtidig sikre, at de integreres i det europæiske forskningsrum.

Ændringsforslag 88
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskningsinfrastrukturer", underafsnit, 

"Aktiviteter", punkt 1, led 1

– adgang på tværs af landegrænser for at 
sikre, at europæiske forskere kan anvende 
den bedst mulige infrastruktur til at udføre 
deres forskning, uanset infrastrukturens 

– adgang på tværs af landegrænser for at 
sikre, at europæiske forskere, herunder 
forskere fra erhvervslivet og SMV'er, kan 
anvende den bedst mulige infrastruktur til 



PR\571052DA.doc PE 360.033v01-0053/74 PR\571052DA.doc

DA

placering at udføre deres forskning, uanset 
infrastrukturens placering

Begrundelse

For at undgå tvivl og sikre lige behandling af alle forskere, uanset hvor de arbejder.

Ændringsforslag 89
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskningsinfrastrukturer", underafsnit, 

"Aktiviteter", punkt 2, stk. 1

I begge tilfælde vil niveauet for EU's 
støtte ( i procent af samtlige 
omkostninger) blive klart angivet i 
reglerne for deltagelse.

Forslag til infrastrukturprojekter vil blive 
udvalgt på grundlag af en række kriterier, 
der navnlig omfatter:

Forslag til infrastrukturprojekter vil blive 
udvalgt på grundlag af en række kriterier, 
der navnlig omfatter:

Begrundelse

EU's bidrag bør være klart for forslagsstillerne, da det vil forenkle den finansielle 
planlægning lige fra begyndelsen. 

Ændringsforslag 90
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskningsinfrastrukturer", underafsnit, 

"Aktiviteter", punkt 2, stk. 1, led -1 a (nyt)

- Videnskabelig ekspertise

Begrundelse

Dette kriterium er uomgængeligt i forbindelse med ethvert forskningsprojekt.

Ændringsforslag 91
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskningsinfrastrukturer",

underafsnit, "Aktiviteter", punkt 2, stk. 1, led 5

– Mulighederne for europæiske 
partnerskaber og de vigtigste 
interesseparters engagement

– Mulighederne for europæiske 
partnerskaber og de vigtigste 
interesseparters, EIB's og 
strukturfondenes engagement
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Begrundelse

Vigtige interesseparter kan yde et væsentligt finansielt bidrag til udviklingen af nye 
infrastrukturer. For at opnå de bedst mulige resultater bør der imidlertid også lægges vægt 
på matchende finansiering fra strukturfondene, EIB og andre kilder. 

Ændringsforslag 92
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskningsinfrastrukturer", underafsnit, 

"Aktiviteter", punkt 2, stk. 1, led 6

– Anlægs- og driftsomkostninger. – Anlægs- og driftsomkostningers 
gennemførlighed samt finansiel 
bæredygtighed i overensstemmelse med 
undersøgelsen af omkostningseffektivitet.

Begrundelse

Begge kriterier er nødvendige, for at der kan træffes en afgørelse på et forsvarligt grundlag.

Ændringsforslag 93
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskning til fordel for små og mellemstore 

virksomheder", underafsnit, "Mål"

At styrke de europæiske små og 
mellemstore virksomheders 
innovationskapacitet og deres bidrag til 
udvikling af nye teknologibaserede 
produkter og markeder ved at hjælpe dem 
med at få udført forskningsopgaver uden 
for huset, øge deres forskningsindsats, 
udbygge deres netværk, udnytte 
forskningsresultater bedre og erhverve 
teknologisk ekspertise.

At styrke de europæiske små og 
mellemstore virksomheders 
innovationskapacitet og deres bidrag til 
udvikling af nye teknologibaserede 
produkter og markeder ved at hjælpe dem 
med at få udført forskningsopgaver uden 
for huset, øge deres forskningsindsats, få 
adgang til pre-seed-finansiering, udbygge 
deres netværk, udnytte forskningsresultater 
bedre og erhverve teknologisk ekspertise.

Begrundelse

Inden en teknologisk opstart bliver i stand til at tiltrække seed-kapital, skal den have skaffet 
pre-seed-kapital, hvilket er en vanskelig opgave. Pre-seed-kapital anvendes til at finansiere 
aktiviteter, der skal overbevise investorerne om, at en ny teknologi er erhvervsmæssigt og 
teknologisk bæredygtig. Disse aktiviteter omfatter som regel: a) gennemførelse af en 
markedsundersøgelse, b) fremstilling af en arbejdsprototype og c) andre aktiviteter såsom 
indgåelse af aftaler med konsulenter, omkostninger til indledende human ressource-udvikling, 
hjælp til udfærdigelse af støtteansøgninger og til at finde investorer. Pre-seed-kapital er af 
vital betydning, kræver megen tid at fremskaffe, og der findes ikke meget af den i 
sammenligning med seed-kapital.      



PR\571052DA.doc PE 360.033v01-0055/74 PR\571052DA.doc

DA

Ændringsforslag 94
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskning til fordel for små og mellemstore 

virksomheder", underafsnit, "Grundlag"

De små og mellemstore virksomheder 
(SMV’er) er kernen i det europæiske 
erhvervsliv. De bør være et nøgleled i 
innovationssystemet og i omsætningen af 
viden i nye produkter, processer og 
tjenesteydelser. Stillet over for den 
stigende konkurrence på det indre marked 
og på verdensplan er de europæiske 
SMV'er nødt til at intensivere deres viden-
og forskningsindsats, udbrede deres 
forretningsvirksomhed over større 
markeder og internationalisere deres 
vidennet. Hovedparten af de 
foranstaltninger i medlemsstaterne, der er 
relevante for SMV'er, hverken stimulerer 
eller støtter tværnationalt 
forskningssamarbejde og 
teknologioverførsel. Det er nødvendigt 
med tiltag på EU-plan for at supplere og 
øge virkningerne af de tiltag, der 
iværksættes på nationalt og regionalt plan. 
Ud over de aktiviteter, der er opført 
nedenfor, vil der blive sat ind på at 
stimulere og lette SMV'ers deltagelse i alle 
dele af rammeprogrammet.

De små og mellemstore virksomheder 
(SMV’er) er kernen i det europæiske 
erhvervsliv. De bør være et nøgleled i 
innovationssystemet og i omsætningen af 
viden i nye produkter, processer og 
tjenesteydelser. Stillet over for den 
stigende konkurrence på det indre marked 
og på verdensplan er de europæiske 
SMV'er nødt til at intensivere deres viden-
og forskningsindsats, udvikle projekter, 
der kan fremme markedsadgangen for 
forskningsprodukter, udbrede deres 
forretningsvirksomhed over større 
markeder og internationalisere deres 
vidennet. Hovedparten af de 
foranstaltninger i medlemsstaterne, der er 
relevante for SMV'er, hverken stimulerer 
eller støtter tværnationalt 
forskningssamarbejde og 
teknologioverførsel. Det er nødvendigt 
med tiltag på EU-plan for at supplere og 
øge virkningerne af de tiltag, der 
iværksættes på nationalt og regionalt plan. 
Ud over de aktiviteter, der er opført 
nedenfor, vil der blive sat ind på at 
stimulere og lette SMV'ers deltagelse i alle 
dele af rammeprogrammet. Synergi 
mellem rammeprogrammet og Eureka 
kan udnyttes til at støtte indgåelse af 
partnerskab mellem store selskaber og 
SMV'er.

Begrundelse

For at forbedre SMV'ers konkurrenceevne bør der sikres en tæt sammenhæng mellem 
forskning og demonstration og andre aktioner såsom opstart af virksomhed i 
overensstemmelse med nationale støtteregler for forskning og innovation. Som næste skridt 
bør de knyttes til instrumenter, der tilbydes af programmet for innovation og 
konkurrenceevne, som kan fremme markedsføringen af produkter.

Erfaringerne med Eureka kan udnyttes til at fremme SMV'ers engagement og deres deltagelse 
i projekter.  
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Ændringsforslag 95
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskning til fordel for små og mellemstore 

virksomheder", underafsnit, "Aktiviteter", stk. 1

Der er planlagt specifikke foranstaltninger 
til støtte for SMV'er eller 
sammenslutninger af SMV'er, der er nødt 
til at lade forskningsopgaver udføre af 
universiteter og forskningscentre, dvs. 
hovedsagelig lav- og mellemteknologiske 
virksomheder med ringe eller ingen 
forskningskapacitet. Forskningsintensive 
SMV'er, der må lade forskningsopgaver 
udføre uden for huset for at supplere deres 
egen forskningskapacitet, kan også deltage. 
Der vil blive gennemført tiltag på alle 
videnskabelige og teknologiske felter. Den 
økonomiske støtte vil blive tildelt via to 
ordninger:

Der er planlagt specifikke foranstaltninger 
til støtte for SMV'er eller 
sammenslutninger af SMV'er, der er nødt 
til at lade forskningsopgaver udføre af 
universiteter og forskningscentre, dvs. 
hovedsagelig lav- og mellemteknologiske 
virksomheder med ringe eller ingen 
forskningskapacitet. Forskningsintensive 
SMV'er, der må lade forskningsopgaver 
udføre uden for huset for at supplere deres 
egen forskningskapacitet, kan også deltage. 
De kan også fungere som leverandører af 
forskning til andre projektpartnere. Der 
vil også blive ydet støtte til skabelse af 
spin-off-effekter som et middel til at 
markedsføre forskningsresultater. Der vil 
blive gennemført tiltag på alle 
videnskabelige og teknologiske felter. 
Tiltagene vil omfatte forsknings- og 
demonstrationsaktiviteter, der kan bringe 
resultater tættere på markedet og knytte 
denne aktivitet til instrumenter, der 
tilbydes under programmet for 
konkurrenceevne og innovation. 

Begrundelse

For at forbedre SMV'ers konkurrenceevne bør der sikres en tæt sammenhæng mellem 
forskning og demonstration og andre aktioner. Som næste skridt bør de knyttes til 
instrumenter, der tilbydes af programmet for innovation og konkurrenceevne, som kan 
fremme markedsføringen af produkter.

Ændringsforslag 96
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskning til fordel for små og mellemstore 

virksomheder", underafsnit, "Aktiviteter", stk. 1, led 1 a (nyt)

- Pre-seed-fase: For at bistå forskere med 
at få adgang til pre-seed-finansiering med 
henblik på at gennemføre en 
markedsundersøgelse, udvikle pilot- og 
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demonstrationsprojekter og en 
arbejdsprototype og tage fat på alle andre 
relevante aktiviteter, der kan føre til 
opstart af en virksomhed; for at bistå 
SMV'er med markedsføring af nye 
forskningsprodukter. 

Begrundelse

Inden en teknologisk opstart bliver i stand til at tiltrække seed-kapital, skal den have skaffet 
pre-seed-kapital, hvilket er en vanskelig opgave. Pre-seed-kapital anvendes til at finansiere 
aktiviteter, der skal overbevise investorerne om, at en ny teknologi er erhvervsmæssigt og 
teknologisk bæredygtig. Disse aktiviteter omfatter som regel: a) gennemførelse af en 
markedsundersøgelse, b) fremstilling af en arbejdsprototype og c) andre aktiviteter såsom 
indgåelse af aftaler med konsulenter, omkostninger til indledende human ressource-udvikling, 
hjælp til udfærdigelse af støtteansøgninger og til at finde investorer. Pre-seed-kapital er af 
vital betydning, kræver megen tid at fremskaffe, og der findes ikke meget af den i 
sammenligning med seed-kapital.      

Ændringsforslag 97
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskning til fordel for små og mellemstore 

virksomheder", underafsnit, "Aktiviteter", stk. 1 a (nyt)

- Disse to ordninger vil erstatte de 
kooperative forskningsaktiviteter og de 
kollektive forskningsaktiviteter, der blev 
gennemført for SMV'er under det sjette 
rammeprogram. Der vil dog ikke blive 
foretaget nogen ændringer ved de 
administrative eller forvaltningsmæssige 
regler bortset fra, hvor det er påkrævet af 
forenklingshensyn.

Begrundelse

For at sikre kontinuitet og forenkling og gøre programmet mere brugervenligt.

Ændringsforslag 98
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskning til fordel for små og mellemstore 

virksomheder", underafsnit, "Aktiviteter", stk. 1 b (nyt)

Desuden vil der blive ydet støtte til 
ordninger for "nationale 
sonderingspræmier", der skaffer 
finansielle midler til SMV'ers eller SMV-
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sammenslutningers udarbejdelse af 
forslag i tilknytning til 
rammeprogrammet.

Begrundelse

For at fjerne en af de eksisterende barrierer bør nationale støtteforanstaltninger for den 
indledende fase i SMV'ers forberedelser med henblik på deltagelse i det syvende 
rammeprogram støttes på europæisk plan. En national sonderingspræmie kan f.eks. gøre det 
muligt at dække omkostningerne til afholdelse af brobyggende møder og til at udarbejde 
forslag. 

Ændringsforslag 99
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskning til fordel for små og mellemstore 

virksomheder", underafsnit, "Aktiviteter", stk. 2

Programmet for konkurrenceevne og 
innovation vil yde støtte til netværk af 
formidlere og nationale ordninger for at 
stimulere og lette SMV'ers deltagelse i 
rammeprogrammet.

Programmet for konkurrenceevne og 
innovation vil yde støtte til netværk af 
formidlere og nationale ordninger for at 
stimulere og lette SMV'ers deltagelse i 
rammeprogrammet. Der vil blive indført 
enkle og korte projekter, der følger en 
hurtig procedure, og som ikke er 
underlagt indviklede finansielle 
principper og unødvendig rapportering. 
Der vil blive fulgt fælles principper for 
anvendelse og kontrakter både for 
rammeprogrammet og programmet for 
innovation og konkurrenceevne, hvor 
dette er muligt.

Begrundelse

For at gøre begge programmer mere brugervenlige. Ændringsforslaget vil begrænse SMV'ers 
vanskeligheder med projektudarbejdelse og gør forvaltning og finansiel administration lettere 
for dem, hvilket vil kunne øge SMV'ernes deltagelse i forsknings- og innovationsprogrammer. 
EU-programmerne vil være attraktive for SMV'er, når projekterne er karakteriseret ved tre 
centrale kvaliteter: penge, hurtig beslutningstagning og enkel anvendelse.

Ændringsforslag 100
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Videnbaserede regioner", underafsnit, 

"Grundlag", stk. 2

De aktiviteter, der iværksættes på dette 
område, skal sætte de europæiske regioner 

De aktiviteter, der iværksættes på dette 
område, skal sætte de europæiske regioner 
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i stand til at styrke deres kapacitet til at 
investere i FTU og udføre 
forskningsaktiviteter, og desuden øge 
chancen for, at regionernes aktører deltager 
med succes i europæiske 
forskningsprojekter.

i stand til at styrke deres kapacitet til at 
investere i FTU og udføre 
forskningsaktiviteter, og desuden øge 
chancen for, at regionernes aktører deltager 
med succes i europæiske 
forskningsprojekter. Aktiviteterne vil 
fremme skabelse af regionale 
centre/kompetenceklynger, der kan 
bidrage til udviklingen af det europæiske 
forskningsrum. Det vil blive lagt vægt på 
udviklingen af kompetenceklynger på 
tvært af grænserne.

Begrundelse

For at udvikle det europæiske forskningsrums potentiale fuldt ud bør de regionale 
kompetenceklynger og -centre rundt om i alle EU's regioner udvikles, hvilket forudsætter et 
tæt samarbejde mellem uddannelse og forskning.

Institutioner i to landes naboregioner kan være interesseret i at skabe fælles 
kompetenceklynger.  

Ændringsforslag 101
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Videnbaserede regioner", underafsnit, 

"Aktiviteter", stk. 1

Det nye initiativ, videnbaserede regioner, 
skal inddrage og samle regionale aktører 
inden for forskning: universiteter, 
forskningscentre, erhvervslivet, offentlige 
myndigheder (regionale råd eller regionale 
udviklingskontorer). Projekterne vil 
omfatte fælles analyse af regionale 
kompetenceklyngers 
forskningsdagsordener (i koordination med 
andre aktiviteter vedrørende det bredere 
spørgsmål om regionale 
innovationsklynger) og udformning af et 
sæt instrumenter til at gribe dem an i 
bestemte forskningsaktiviteter, bl.a. ved at 
regioner med en mindre udviklet 
forskningsprofil vejledes af regioner med 
et højt forskningsniveau. Der vil bl.a. blive 
gennemført tiltag for at styrke samarbejdet 
via forskningsnet og adgangen til 
finansieringskilder såvel som integrationen 
af forskningsaktører og -institutioner i 

Det nye initiativ, videnbaserede regioner, 
skal inddrage og samle regionale aktører 
inden for forskning: universiteter, 
forskningscentre, erhvervslivet, offentlige 
myndigheder (regionale råd eller regionale 
udviklingskontorer). Projekterne vil 
omfatte tiltag til støtte af gennemførelsen 
af regionale innovationsstrategier, fælles 
analyse af regionale eller 
grænseoverskridende kompetenceklyngers 
forskningsdagsordener (i koordination med 
andre aktiviteter vedrørende det bredere 
spørgsmål om regionale 
innovationsklynger) og udformning af et 
sæt instrumenter til at gribe dem an i 
bestemte forskningsaktiviteter, bl.a. ved at 
regioner med en mindre udviklet 
forskningsprofil vejledes af regioner med 
et højt forskningsniveau og gennem 
direkte støtte til nye videnbaserede 
regioner. Der vil bl.a. blive gennemført 
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regionale økonomier. Aktiviteterne vil 
blive koordineret nøje med EU's 
regionalpolitik og programmet for 
konkurrenceevne og innovation samt 
programmerne for uddannelse.

tiltag for at styrke samarbejdet via 
forskningsnet og adgangen til 
finansieringskilder såvel som integrationen 
af forskningsaktører og -institutioner i 
regionale økonomier. Aktiviteterne vil 
blive koordineret nøje med EU's 
regionalpolitik (brug af strukturfondene) 
og programmet for konkurrenceevne og 
innovation samt programmerne for 
uddannelse.

Begrundelse

En succesfuld udvikling af de regionale innovationsstrategier under det femte og det sjette 
rammeprogram gør det muligt at træde ind i implementeringsfasen. Institutioner i 
naboregioner beliggende i to forskellige lande kan være interesseret i at skabe fælles 
kompetenceklynger. 

Ændringsforslag 102
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskningspotentiale", underafsnit, "Mål"

At medvirke til at realisere den udvidede 
unions fulde forskningspotentiale ved at 
frigøre og udvikle forskningspotentialet i 
EU's konvergensregioner og fjernområder  
og bidrage til at styrke forskernes
kompetencer i disse regioner, således at de 
med succes kan deltage i 
forskningsaktiviteter på EU-niveau.

At medvirke til at realisere den udvidede 
unions fulde forskningspotentiale ved at 
frigøre og udvikle forskningspotentialet i 
EU's konvergensregioner og fjernområder  
og bidrage til at styrke kompetencerne i 
centre med stort potentiale og sætte 
forskerne i disse regioner i stand til med 
succes at deltage i forskningsaktiviteter på 
EU-niveau.

Begrundelse

Oprettelsen af europæiske ekspertisecentre under det femte rammeprogram og centre for 
videnoverførsel under det sjette rammeprogram var en stor succes. Denne type aktiviteter bør 
fortsættes under det syvende rammeprogram. Eftersom der anvendes flere forskellige navne 
for de bedste centre (CoE, kompetencecentre), og betegnelsen "ekspertise" nogle gange 
forekommer for stærk, foreslås det at indføre en neutral betegnelse for dem: centre med stort 
potentiale. 

Ændringsforslag 103
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskningspotentiale", underafsnit, "Grundlag"

Europa udnytter ikke sit 
forskningspotentiale fuldt ud, og det 

Europa udnytter ikke sit 
forskningspotentiale fuldt ud, og det 
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gælder navnlig for mindre gunstigt stillede 
regioner, som ligger langt fra de 
europæiske centre for forskning og 
industriel udvikling. Med henblik på at 
hjælpe forskere og institutioner i disse 
regioner til at bidrage til den samlede 
europæiske forskningsindsats, samtidig 
med at viden og erfaring, som findes i 
andre dele af Europa udnyttes, sigter denne 
aktivitet mod at tilvejebringe vilkår, som 
giver dem muligheder for at udnytte deres 
potentiale, og mod at bidrage til at realisere 
det europæiske forskningsrum i et udvidet 
EU.

gælder navnlig for mindre gunstigt stillede 
regioner, som ligger langt fra de 
europæiske centre for forskning og 
industriel udvikling. Med henblik på at 
hjælpe forskere og centre med stort 
potentiale (med bestående eller opstående 
ekspertise) i disse regioner til at bidrage til 
den samlede europæiske forskningsindsats, 
samtidig med at viden og erfaring, som 
findes i andre dele af Europa udnyttes, 
sigter denne aktivitet mod at tilvejebringe 
vilkår, som giver dem muligheder for at 
udnytte deres potentiale, og mod at bidrage 
til at realisere det europæiske 
forskningsrum i et udvidet EU. Tiltagene 
vil bygge på tidligere og eksisterende 
foranstaltninger såsom de europæiske 
ekspertisecentre og centre for 
videnoverførsel.

Begrundelse

Oprettelsen af europæiske ekspertisecentre under det femte rammeprogram og centre for 
videnoverførsel under det sjette rammeprogram var en stor succes. Denne type aktiviteter bør 
fortsættes under det syvende rammeprogram. Eftersom der anvendes flere forskellige navne 
for de bedste centre (CoE, kompetencecentre), og betegnelsen "ekspertise" nogle gange 
forekommer for stærk, foreslås det at indføre en neutral betegnelse for dem: centre med stort 
potentiale. 

Ændringsforslag 104
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskningspotentiale", underafsnit, 

"Aktiviteter", punkt 1

• Udveksling af forskningspersonale på 
tværs af grænserne mellem udvalgte 
organisationer i konvergensområderne og 
én eller flere partnerorganisation er, og 
udvalgte centres rekruttering af  erfarne 
gæsteforskere fra andre EU-lande

• Udveksling af forsknings- og 
lederpersonale på tværs af grænserne 
mellem udvalgte centre med stort 
potentiale i konvergensområderne og én 
eller flere partnerorganisationer, og 
udvalgte centres rekruttering af erfarne 
gæsteforskere og ledere fra medlemsstater, 
associerede lande og tredjelande
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Begrundelse

I forbindelse med udviklingen af centre med stort potentiale er det også vigtigt at efterspørge 
lederpersonale (f.eks. et halvt års bistand af en topleder fra et førende europæisk 
forskningsinstitut). Der er ikke behov for nogen yderligere restriktioner - disse personer bør 
også kunne komme fra tredjelande.

Ændringsforslag 105
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskningspotentiale", underafsnit, 

"Aktiviteter", punkt 2

• Anskaffelse og udvikling af 
forskningsudstyr og udvikling af et fysisk 
miljø, som gør det muligt at udnytte det 
tilstedeværende intellektuelle potentiale i 
de udvalgte centre i konvergensområderne 
fuldt ud

• Anskaffelse og udvikling af 
forskningsudstyr og udvikling af et fysisk 
miljø, som gør det muligt at udnytte det 
tilstedeværende intellektuelle potentiale i 
de udvalgte centre med stort potentiale i 
konvergensområderne fuldt ud

Begrundelse

I forbindelse med udviklingen af centre med stort potentiale er det også vigtigt at efterspørge 
lederpersonale (f.eks. et halvt års bistand af en topleder fra et førende europæisk 
forskningsinstitut). Der er ikke behov for nogen yderligere restriktioner - disse personer bør 
også kunne komme fra tredjelande.

Ændringsforslag 106
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskningspotentiale", underafsnit, 

"Aktiviteter", punkt 4

• “Evalueringsfaciliteter”, som giver 
ethvert forskningscenter i 
konvergensområderne mulighed for at få 
en international og uafhængig 
ekspertvurdering af deres generelle 
forskningskvalitets og -infrastrukturers 
niveau.

udgår

Begrundelse

En generel evaluering af forskningscentre er ikke en måde, hvorpå videnskabelig ekspertise 
kan påvises. Gennemførelsen ville medføre et antal praktiske vanskeligheder. En evaluering 
kan finde sted i de centre, der er interesseret heri, ved at indbyde relevante eksperter. Et 
sådant tiltag er muliggjort ovenfor.  
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Ændringsforslag 107
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forskningspotentiale", underafsnit, 

"Aktiviteter", sidste stk.

Der søges en stærk synergivirkning med 
EU’s regionalpolitik. Aktiviteter, som 
støttes inden for dette område, vil 
identificere behov og muligheder for at 
styrke forskningskapaciteten ved 
opstående og bestående ekspertisecentre i 
konvergensregionerne, som kan finansieres 
med midler fra strukturfondene og 
samhørighedsfonden.

Der søges en stærk synergivirkning med 
EU’s regionalpolitik. Aktiviteter, som 
støttes inden for dette område, vil 
identificere behov og muligheder for at 
styrke forskningskapaciteten ved centre 
med stort potentiale i
konvergensregionerne, som kan finansieres 
med midler fra strukturfondene og 
samhørighedsfonden.

Der vil blive skabt enkle administrative, 
organisatoriske og finansielle 
mekanismer og støttestrukturer for at 
fremme samfinansiering fra forskellige 
kilder. Reglerne for supplerende 
finansiering fra strukturfondene vil blive 
baseret på tidligere erfaringer, f.eks. i 
forbindelse med BONUS-
finansieringsordningen.

Begrundelse

Hindringer, som projektkoordinatorer er stødt på, når de har forsøgt at kunne udnytte midler 
fra forskellige programmer.

Ændringsforslag 108
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Forholdet mellem videnskab og samfund", 

underafsnit, "Aktiviteter", punkt 7

• Forbedret kommunikation mellem den 
videnskabelige verden og et bredere 
publikum bestående af politiske 
beslutningstagere, medierne og 
offentligheden generelt via hjælp til 
forskere med at formidle deres arbejde 
bedre og støtte til videnskabelig 
information og videnskabelige medier.

• Forbedret gensidig forståelse mellem den 
videnskabelige verden og et bredere 
publikum bestående af politiske 
beslutningstagere, medierne og 
offentligheden generelt via hjælp til 
forskere med at formidle deres arbejde 
bedre og støtte til videnskabelig 
information og videnskabelige medier.

Begrundelse

Kommunikation henfører til ensidige relationer. Det er nødvendigt at involvere samfundet.
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Ændringsforslag 109
Bilag I, kapitel IV, "Kapacitet", underafsnit, "Det fælles forskningscenters ikke-nukleare 

aktiviteter", underafsnit, "Aktiviteter", punkt 2, led 3 a (nyt)

- Yde det fremtidige ledelsessystem for 
GMES-programmet al nødvendig 
forskning og alle nødvendige tjenester i 
overensstemmelse med Kommissionens 
centrale rolle i programmet. 

Begrundelse

Kommissionen bør spille en central rolle i det fremtidige ledelse af GMES, og Det Fælles 
Forskningscenter bør være dybt involveret. Det Fælles Forskningscenter har større erfaring 
med GMES end nogen andre, så uden at undervurdere de andre agenturer, der bidrager til 
GMES, bør Det Fælles Forskningscenters koordinerende rolle blandt GMES' 
tjenesteleverandører få en central funktion i GMES' ledelse. 

Ændringsforslag 110
Bilag III, punkt a, punkt 1, stk. 1 a (nyt)

Samarbejdsprojekter vil erstatte de to 
instrumenter under det sjette 
rammeprogram: integrerede projekter og 
specifikke målrettede forskningsprojekter 
(STREP). I denne forbindelse vil der ikke 
ske nogen ændringer i de administrative 
regler og forvaltningsreglerne, undtagen 
hvor dette er nødvendigt af 
forenklingshensyn.

Begrundelse

At sikre kontinuitet og forenkling og gøre programmet mere brugervenligt.

Ændringsforslag 111
Bilag III, punkt a, punkt 2, stk. 1 a (nyt)

Målsætningen om ekspertisenetværk, der 
allerede er fastsat under 
rammeprogrammet, vil gradvis blive
udbygget fra integrering mellem partnere 
til opnåelse af supplerende specifikke 
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forskningsmål.

Begrundelse

I det syvende rammeprogram introduceres en række instrumenter såsom Det Europæiske 
Forskningsråd, teknologiplatforme, fælles teknologiinitiativer, omfattende 
samarbejdsprojekter, omfattende nationale forskningsprogrammer, som koordineres via ERA-
netværket, omfattende infrastruktur, FFC-aktiviteter og EURATOM-programmet, og deres 
resultater kan blive påvirket i negativ retning, hvis der forekommer opsplitning, overlapning 
og manglende samordning. Det fremgår ikke tydeligt, hvordan disse programmer skal fungere 
i forhold til hinanden. Det fremgår heller ikke tydeligt, hvordan det vil blive sikret, at 
indsatsen på europæisk, nationalt og regionalt niveau samordnes. En mulig løsning er at 
udvide ekspertisenettenes rolle til at omfatte flere samordnings- og integrationsopgaver.

Ændringsforslag 112
Bilag III, punkt a, punkt 4

Støtte til projekter, der gennemføres af 
individuelle forskerhold. Denne ordning vil 
navnlig blive anvendt til at støtte 
forskerinitierede “frontlinje” projekter, der 
finansieres inden for rammerne af Det 
Europæiske Forskningsråd.

Støtte til projekter, der gennemføres af 
individuelle forskerhold. Denne ordning vil 
navnlig blive anvendt til at støtte 
forskerinitierede “frontlinje” projekter, der 
finansieres gennem støttetildelinger, som 
modtageren kan tage med sig, inden for 
rammerne af Det Europæiske 
Forskningsråd.

Begrundelse

Aftaler om støtte indgås mellem Kommissionen og en anden juridisk enhed. Hvis en ansvarlig 
forsker flytter til en anden forskningsorganisation, bør støtten imidlertid kunne følge med 
ham/hende.

Ændringsforslag 113
Bilag III, punkt a, punkt 6

Støtte til forskningsprojekter, hvor 
hovedparten af forskningsarbejdet 
gennemføres af universiteter, 
forskningscentre eller andre juridiske 
enheder, med sigte på særlige grupper, 
navnlig små og mellemstore virksomheder 
eller sammenslutninger heraf.

Støtte til forskningsprojekter, hvor 
hovedparten af forskningsarbejdet 
gennemføres af universiteter, 
forskningscentre eller andre juridiske 
enheder, med sigte på særlige grupper, 
navnlig små og mellemstore virksomheder 
eller sammenslutninger heraf. Der vil blive 
gjort en indsats for at mobilisere 
supplerende finansiering fra EIB-
gruppen.
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Begrundelse

Inden en teknologisk opstart bliver i stand til at tiltrække seed-kapital, skal den have skaffet 
pre-seed-kapital, hvilket er en vanskelig opgave. Pre-seed-kapital anvendes til at finansiere 
aktiviteter, der skal overbevise investorerne om, at en ny teknologi er erhvervsmæssigt og 
teknologisk bæredygtig. Disse aktiviteter omfatter som regel: a) gennemførelse af en 
markedsundersøgelse, b) fremstilling af en arbejdsprototype og c) andre aktiviteter såsom 
indgåelse af aftaler med konsulenter, omkostninger til indledende human ressource-udvikling, 
hjælp til udfærdigelse af støtteansøgninger og til at finde investorer. Pre-seed-kapital er af 
vital betydning, kræver megen tid at fremskaffe, og der findes ikke meget af den i 
sammenligning med seed-kapital.      

Ændringsforslag 114
Bilag III, punkt b, stk. 1, fodnote 25

25. Eller af Rådet i samråd med Europa-
Parlamentet.

udgår

Begrundelse

Støtte til aktiviteter bør vedtages under den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 115
Bilag III, punkt b, punkt 2

• Finansieringstilskud fra Fællesskabet til 
gennemførelse af fælles teknologiinitiativer 
til realisering af mål, som ikke kan nås med 
de i punkt 1 nævnte finansieringsordninger. 
Gennem fælles teknologiinitiativer 
mobiliseres en kombination af forskellige -
private og offentlige, europæiske og 
nationale - finansieringsformer og -kilder. 
Denne finansiering kan antage forskellige 
former og kan tildeles eller mobiliseres 
gennem forskellige mekanismer: støtte fra 
rammeprogrammet, lån fra Den 
Europæiske Investeringsbank, støtte til 
risikovillig kapital. Fælles 
teknologiinitiativer kan vedtages og 
gennemføres på grundlag af traktatens 
artikel 171 (kan omfatte oprettelse af 
fællesforetagender) eller på grundlag af 
særprogrammerne. Fællesskabsstøtte ydes 
under forudsætning af, at der opstilles en 

• Finansieringstilskud fra Fællesskabet til 
gennemførelse af fælles teknologiinitiativer 
til realisering af mål, som ikke kan nås med 
de i punkt 1 nævnte finansieringsordninger. 
Gennem fælles teknologiinitiativer 
mobiliseres en kombination af forskellige -
private og offentlige, europæiske og 
nationale - finansieringsformer og -kilder. 
Denne finansiering kan antage forskellige 
former og kan tildeles eller mobiliseres 
gennem forskellige mekanismer: støtte fra 
rammeprogrammet, lån fra Den 
Europæiske Investeringsbank, støtte til 
risikovillig kapital. Fælles 
teknologiinitiativer kan vedtages og 
gennemføres på grundlag af traktatens 
artikel 171 (kan omfatte oprettelse af 
fællesforetagender) eller på grundlag af 
særprogrammerne. Fællesskabsstøtte ydes 
under forudsætning af, at der opstilles en 
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samlet finansieringsteknisk plan, der er 
baseret på formelle tilsagn fra alle berørte 
parter.

samlet finansieringsteknisk plan, der er 
baseret på formelle tilsagn fra alle berørte 
parter. Reglerne for deltagelse vil omfatte 
særlige foranstaltninger, der i forbindelse 
med gennemførelsen af fælles 
teknologiinitiativer skal sikre, at adgang 
for og deltagelse af SMV'er og små 
forskergrupper, herunder en passende 
inddragelse af dem i 
beslutningsprocedurerne, opmuntres og 
støttes. Dette aspekt af de fælles 
teknologiinitiativer skal være en 
bestanddel af den periodiske evaluering af 
dem, når de er blevet oprettet. 

Ændringsforslag 116
Bilag III, punkt b, stk. 4 a (nyt)

Fællesskabet vil støtte aktiviteter i 
forbindelse med teknologioverførsel og 
bidrage til at bygge bro over kløften 
mellem forskning og erhvervsmæssig 
udnyttelse heraf ved at yde Den 
Europæiske Investeringsfond midler til at 
forestå en "teknologioverførselsfacilitet".

Med forbehold for og i overensstemmelse 
med detaljerede regler, der fastlægges i en 
forordning, der vedtages på grundlag af 
traktatens artikel 167, og rådsbeslutninger 
om de specifikke programmer, vil denne 
facilitet finansiere 
teknologioverførselsaktiviteter fra 
universiteter, forskningscentre eller andre 
juridiske enheder, der beskæftiger sig med 
teknologioverførsel.

Begrundelse

Teknologioverførsel i Europa lider under en række strukturelle svagheder, som er blevet 
identificeret i en række forskellige undersøgelser (f.eks. undersøgelse om fremskyndelsen af 
teknologioverførsel fra GD for FTU og undersøgelse fra arbejdsgruppe om bioteknologi 
under det britiske formandskab). For at kunne afhjælpe denne markedsbrist er det nødvendigt 
at udvikle et særligt redskab, som skal bidrage med at forberede projekter fra universiteter og 
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forskningscentre til et udviklingsstadium, hvor f.eks. venturekapital efterfølgende kan komme 
på tale.

I øjeblikket findes der ingen EF-redskaber til afhjælpning af dette problem, hvis løsning er 
afgørende for den europæiske økonomis konkurrenceevne og den erhvervsmæssige udnyttelse 
af forskningen. I betragtning af problemets omfang bør denne teknologioverførselsfacilitet 
gennemføres under det syvende rammeprogram og forestås af Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF), som vil være i stand til at bygge bro over kløften mellem 
konkurrenceevne- og innovationsprogrammet og rammeprogrammet for forskning. 
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BEGRUNDELSE

På topmødet i Lissabon blev der givet grønt lys for oprettelse af det europæiske 
forskningsrum, der integrerer forsknings- og innovationsaktiviteter over hele Europa, medens 
der på Det Europæiske Råds møde i Barcelona blev opnået enighed om, at EU's samlede 
udgifter til F&U skulle forøges med henblik på at nærme sig 3 % af BNP i 2010, idet to 
tredjedele af disse nye investeringer skulle komme fra den private sektor.

Gruppen på højt plan under ledelse af Wim Kok1 opstillede i sin rapport om Lissabon-
strategien udvikling af et videnbaseret samfund som et af fem vigtige politikområder. 
Følgende tiltag blev anbefalet: at oprette et forsknings- og innovationsrum, at forøge 
bevillingerne til F&U til 3% af BNP, at gøre Europa mere attraktiv for dets bedste hjerner og 
at fremme ny teknologi.

Europa-Parlamentet erklærede sig i sin beslutning om videnskab og teknologi - retningslinjer 
for EU's politik til støtte af forskning (betænkning af Locatelli)2 enig med Kommissions 
meddelelse om samme emne3, ifølge hvilken budgettet for det syvende rammeprogram skal 
fordobles for at gennemføre disse mål. I overensstemmelse med denne strategi har 
Kommissionen fremsat et forslag til det syvende rammeprogram med et samlet beløb for EU's 
finansielle deltagelse på 72,7 mia euro. Det foreslåede budget fik kraftig støtte fra Europa-
Parlamentet i dets beslutning om politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 
2007-2013 (betænkning af Böge)4.

Locatellis betænkning indeholder ud over budgetspørgsmålene en række topprioriteter, der er 
af allerstørste betydning for EP. Kommissionens forslag til det syvende rammeprogram 
opfylder det store flertal af disse henstillinger og mål, og derfor kan Europa-Parlamentet i vidt 
omfang gå ind for det syvende rammeprogram.

Det er imidlertid væsentligt at understrege, at det kun ved at opretholde det oprindelige 
finansieringsniveau, som angivet af Kommissionen og Europa-Parlamentet, vil være muligt at 
sikre gennemførelse af de nedenfor anførte mål. Enhver nedskæring i budgettet for det 
syvende rammeprogram er imod Lissabon-strategien og i strid med alle erklæringer fra EU's 
ledere. Det er derfor nødvendigt med en klar vision og et stærkt lederskab. Vi forventer, at 
begge disse træk vil gøre sig gældende i Rådets afgørelser.

Det er vigtigt at fokusere på grundforskning og at støtte "forskerinitieret" 
grundforskningsvirksomhed udvalgt med videnskabelig kvalitet som eneste kriterium. Det vil 
give grundforskningen en europæisk merværdi og stimulere kreativiteten til det højeste niveau 
ved hjælp af konkurrence over hele EU. Forskningsprocessen er ofte lang og kompleks på 
dette område, og derfor kan kun en kritisk masse af finansiering føre til endelig succes.

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0077
3 KOM(2004)353
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0224
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Europa-Parlamentet glæder sig også specielt over den fornyede vægt, der lægges på 
programmet "Mennesker", der støtter forskeres (på alle niveauer) uddannelse og 
karriereudvikling. I betragtning af at Europa mangler mindst 700 000 forskere, hvis målet på 
3 % investering i F&U skal nås inden 2010, er det nødvendigt med kraftig støtte til unge 
forskere.

Ud over disse nye foranstaltninger bør der bevares en høj grad af kontinuitet med det sjette 
rammeprograms specifikke foranstaltninger for små og mellemstore virksomheder, nemlig 
forskning for små og mellemstore virksomheder og sammenslutninger af små og mellemstore 
virksomheder på hele området for videnskab og teknologi.

Ifølge henstillingerne i rapporten fra ekspertpanelet på højt plan under ledelse af professor 
Ramon Marimon1 udviser programmet "Samarbejde" en høj grad af kontinuitet i forhold til 
det sjette rammeprogram, for så vidt angår temaer, og der indføres en række nye instrumenter 
og korrektionsforanstaltninger. Europa-Parlamentet mener, at der bør bevares et passende 
budget for alle områder, der dækkes af dette program, for at øge og konsolidere 
forskningsindsatsen på EU-niveau. Det vil være af afgørende betydning for at øge 
livskvaliteten i EU og europæisk vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Man må 
imidlertid være særligt opmærksom på de områder, hvor der er specielt brug for langsigtet 
forskning, og hvor det således er vigtigere med støtte fra den offentlige sektor. Vi kan ikke 
forestille os, hvordan eventuelle budgetnedskæringer kan få indflydelse på følsomme områder 
som f.eks. sundhed (i betragtning af befolkningens aldring og flere farlige sygdomme, som 
dukker op), energi (i betragtning af, at energiproblemerne trænger sig mere og mere på) eller 
miljø (med henblik på at imødegå udfordringer i forbindelse med klimaændringerne).

Målene i det syvende rammeprogram

1. At udvide samarbejdet inden for det europæiske forskningsrum, herunder samarbejde om 
grundforskning, der kan fungere som løftestang og øge de nationale forskningsbudgetter og 
forbedre forskernes vilkår.

2. At bidrage til bæredygtig udvikling af det europæiske forskningsrum i alle EU-regioner, 
udvikling af nye store infrastrukturer, optimal udnyttelse det eksisterende potentiale, til at 
skabe tættere forbindelse mellem forskere fra mere udviklede regioner og  
konvergensregioner ud og at udforske muligheden for at anvende strukturfondene til 
udvikling af F&U-kapacitet i det europæiske forskningsrum.

3. At udvikle højt kvalificerede menneskelige ressourcer, at gøre forskningskarrieren attraktiv 
for unge forskere og gøre det lettere for dem at deltage i det syvende rammeprogram, øge 
forskernes mobilitet inden for det europæiske forskningsrum og gøre Europa mere attraktiv 
for udenlandske forskere; der bør lægges særlig vægt på kvinders adgang til og karrierer på 
forskningsområdet.

4. At bygge bro over kløften mellem forskning og innovation ved at stimulere private 
investeringer på områder, der er af afgørende betydning for konkurrencedygtigheden, ved at 

  
1 http://www.cordis.lu/fp7/instruments_review
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fremme partnerskaber mellem offentlige og private og stimulere små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i EU's F&U-virksomhed.

5. At etablere et samspil mellem de tre videnfaktorer: støtte målene på Lissabon-dagsordenen 
ved hjælp af EU-finansieret forskningsvirksomhed, fokusere på opbygning af en videnbaseret 
økonomi og et videnbaseret samfund i Europa.

6. At indføre forenklede og gennemsigtige administrative procedurer for at lette deltagelse i 
det syvende rammeprogram.

Instrumenter i det syvende rammeprogram - styrkelse af det europæiske forskningsrum

Udviklingen af et europæisk forskningsrum støttes på mange forskellige måder i det syvende 
rammeprogram. Alle disse bestræbelser skal være en fortsættelse af de resultater, der blev 
opnået med at styrke gennemførelsen af det europæiske forskningsrum under det sjette 
rammeprogram. For at undgå opsplitning og overlapning og for at sikre en betydelig 
integration med nationale og regionale foranstaltninger udvides vidennetværkenes rolle. ERA-
net og EUREKA bør også spille en vigtig rolle i forbindelse med integration af F&U-
aktiviteter over hele Europa. 

Grundforskning - det europæiske forskningsråd

Det er af afgørende betydning for den økonomiske udvikling at oprette et europæisk 
forskningsråd, der skal støtte grundforskningen på europæisk niveau på grundlag af 
videnskabelig kvalitet og tilvejebringe en europæisk merværdi via konkurrence om og 
fremme af videnskabelig kvalitet på højeste plan over hele Europa. Det europæiske 
forskningsråd bør etableres behørigt på europæisk niveau og være selvstændig og uafhængig i 
sin virksomhed. Det skal støtte forskningsprojekter, der udvælges på grundlag af deres 
videnskabelige indhold og de emner, som forskerne selv vælger, efter bottom-up-metoden. 
Der indføres en individuel støtteordning, som gælder for enten individuelle forskergrupper 
eller en kombination af forskergrupper.

Erhvervsstøttet forskning - fælles teknologiinitiativer

For at kunne klare udfordringerne ved den globale konkurrence skal europæisk erhvervsliv 
støttes med en lang række forsknings- og demonstrationsprojekter, der strækker sig fra mindre 
samarbejdsprojekter til store fælles teknologiinitiativer. Sidstnævnte vil nyde godt af 
langsigtede offentlig-private partnerskaber og være resultatet af  arbejdet i de europæiske 
teknologiplatforme, som er et vigtigt instrument, der samler alle interesserede parter 
(forskningsinstitutioner, erhvervslivet og små og mellemstore virksomheder, finansielle 
institutioner og politiske beslutningstagere) fra hele Europa.  Det er vigtigt, at de europæiske 
teknologiplatforme bidrager til integration af det europæiske forskningsrum ved at udvikle en 
fælles langsigtet vision for, hvordan specifikke udfordringer skal angribes, og skabe en 
sammenhængende strategi for at gennemføre denne vision. De bør også integrere nationale og 
regionale strategier, navnlig dem, der er udviklet af nationale teknologiplatforme og regionale 
klynger.
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De små og mellemstore virksomheders særlige rolle bør understreges ved, at de direkte og 
intensivt inddrages i samarbejdsprojekter og fælles teknologiinitiativer samt i særlige 
støtteforanstaltninger som f.eks. specifik forslagsindkaldelse fra små og mellemstore 
virksomheder, ordninger med "nationale sonderingspræmier", der tilvejebringer økonomiske 
midler til små og mellemstore virksomheder eller sammenslutninger af små og mellemstore 
virksomheder med henblik på udarbejdelse af forslag til rammeprogrammet.

Det menneskelige potentiale

De vigtigste mål i programmet "Mennesker" er at udvikle de menneskelige ressourcer, at gøre 
mobilitet til et "massefænomen" blandt forskere, lette unge forskeres videnskabelige karriere, 
udvikle kvinders position inden for forskningen samt at åbne Europa for internationalt 
samarbejde. Der bør indføres kraftfulde foranstaltninger for at tiltrække og fastholde forskere 
af verdensklasse i Europa.

Der bør lægges særlig vægt på integration af kønsaspektet - der bør i alvorlig grad tages 
hensyn til spørgsmål vedrørende barselsorlov og børnepasning. Hvis mænd og kvinder inden 
for forskningen sikres samme udgangsposition, vil der være muligt fortløbende at frigøre 
menneskeligt potentiale på forskningsområdet.

Alle aktioner i det syvende rammeprogram indfører særlige foranstaltninger til fremme af 
unge forskeres deltagelse og til at tilskynde dem til at skabe sig en europæisk 
forskningskarriere. F.eks. indføres der under "Idéer" særlige indkaldelser af forslag fra unge 
forskere med såkaldt kompetencebidrag til unge forskere. Under "Mennesker" foreslås det at 
indføre partnerskabsnetværk, der indebærer tættere integration af nogle få partnere med et 
særligt tilbud til unge forskere. Desuden gives der forskellige former for reintegrationsstøtte 
til unge forskere.

Infrastruktur

For at udvikle det europæiske forskningsrum er det af afgørende betydning at styrke 
tilstedeværelsen af en videnskabelig og teknologisk topinfrastruktur i Europa, forbedre 
koordinationen af den og øge adgangen til den. Udviklingen af ny infrastruktur vil blive nøje 
koordineret med strukturfonde og andre instrumenter, der er til rådighed på EU- og nationalt 
niveau. F.eks. kan "Kapacitet" bidrage til at udvikle store infrastrukturer på nationalt niveau, 
særligt dem, der støttes af strukturfondene, ved at sikre deres tilgængelighed og 
sammenkædning i net inden for det europæisk forskningsrum.

Videnbaserede regioner

Foranstaltningerne har til formål at skabe viden- og innovationsregioner (der udforsker alle 
aktioner, som indgår i samspillet mellem uddannelse, forskning og innovation), der bidrager 
til udvikling af det europæiske forskningsrum. Det omfatter bl.a. en "mentorordning" mellem 
højt udviklede og mindre udviklede regioner samt direkte støtte til fremtidige viden- og 
innovationsregioner. Der vil blive iværksat foranstaltninger, der skal lette de små og 
mellemstore virksomheders adgang til teknologisk innovation.

Forskningspotentiale
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Dette er det vigtigste punkt for helt at kunne virkeliggøre det europæiske forskningsrum i det 
udvidede EU. Det er nødvendigt at støtte eksisterende og fremtidige centre med stort 
potentiale som f.eks. ekspertisecentre og videnoverførselscentre i konvergensregionerne. De 
bør nyorienteres, forbindes fuldstændigt i net og integreres med det europæiske 
forskningsrum. Der bør ligeledes ydes støtte fra strukturfondene til denne omstilling.

De tre videnfaktorer

En vellykket gennemførelse af alle målene i det syvende rammeprogram kræver en 
bæredygtig udvikling af topkvalificerede menneskelige ressourcer, grundforskning og nye 
teknologier, der kan føre til afsætning for europæisk erhvervsliv og bidrage til at forøge dets 
konkurrenceevne. Vi må derfor skabe et samspil mellem de tre videnfaktorer uddannelse, 
forskning og innovation. For at dette skal lykkes, vil det være af afgørende betydning at skabe 
en bæredygtig udvikling af alle de tre videnfaktorer, samt at de integreres og fuldstændigt 
forbindes i netværk.

Uddannelse - forskning

Det er nødvendigt at styrke universiteternes rolle i forskningen, hvis forskerkarrieren skal 
kunne finde genklang blandt de studerende. Unge forskere er et af de vigtigste aspekter i det 
syvende rammeprogram. Uddannelse er hovedsageligt et spørgsmål om national politik, men 
der bør indføres nogle foranstaltninger, der kan kæde det syvende rammeprogram sammen 
med uddannelsesprogrammer på området for videregående uddannelser i EU og dermed bane 
vejen for unges udvikling af en forskerkarriere.

Forskning - innovation

Kontinuiteten mellem forskning og innovation skulle også kunne opretholdes takket være 
fælles teknologiinitiativer og europæiske teknologiplatforme. De kan bidrage til en tæt 
integration af aktiviteter i det syvende rammeprogram med programmet for konkurrenceevne 
og innovation for lettere at yde vedvarende støtte på alle stadier i den teknologiske udvikling, 
fra forskning over demonstration til markedsføring. Der er planlagt langsigtede 
samarbejdsprogrammer mellem organisationer i den akademiske verden og erhvervslivet, 
navnlig SMV'er, med det formål at øge udvekslingen af viden gennem 
forskningspartnerskaber, støttet af erfarne forskeres deltagelse og udstationering af 
medarbejdere på tværs af begge sektorer. Der burde være nogle udvidede foranstaltninger til 
støtte for stipendier til forskere ansat i erhvervslivet og til forskningsaktiviteter, der 
gennemføres af folk i erhvervslivet.

Der bør lægge stor vægt på tværfaglighed i forskningen, fordi det er grundlaget for udvikling 
af førende forskningsgrene som bioteknologi og nanoteknologi. Desuden bør de intellektuelle 
ejendomsrettigheder beskyttes behørigt for at sikre det økonomiske afkast af 
forskningsresultaterne. Det er af afgørende betydning navnlig i så vigtig og dynamisk en 
sektor som informations- og kommunikationsteknologi (ikt), hvor en udviklingsmodel med 
offentlige tilgængelige kilder i kombination med andre modeller også har vist sin nytte som 
grundlag for innovation, øget samarbejde og formidling af viden.
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Perspektiver for den fremtidige forsknings- og innovationspolitik

Det sjette rammeprogram tog sigte på udvikling af det europæiske forskningsrum. Der er 
blevet iværksat og udviklet mange vellykkede initiativer under hele det sjette rammeprogram. 
Nu vil det syvende rammeprogram styrke det europæiske forskningsrum ved at indføre nye 
instrumenter og integrere de gamle. Navnlig vil oprettelsen af det europæiske forskningsråd, 
som foreslås i det syvende rammeprogram, betyde en kraftig støtte til grundforskningen på 
europæisk niveau.

Måske kunne man vælge en lignende måde til at styrke den anvendte forskning ved at oprette 
et europæisk forsknings- og innovationsområde, der kan styre vor indsats mod større 
integration af forskning og innovation og omsætte forskernes viden til innovation og 
kommercielle produkter. Denne idé blev fremsat i Lissabon-strategien og i Kok-rapporten, 
hvori der blev fremsat forslag om at etablere tætte forbindelser mellem forskning og 
innovation. Begrundelsen herfor er, at det er nødvendigt at inddrage flere erhvervsmidler og 
risikovillig kapital i forsknings- og innovationsprocessen og opnå konkret økonomisk afkast 
af disse investeringer. Det er derfor, at det er så vigtigt at koordinere foranstaltningerne i det 
syvende rammeprogram med programmet for konkurrenceevne og innovation. Det er umagen 
værd at analysere, om en struktur som et europæisk teknologiinstitut også kunne bidrage til at 
skabe synergi mellem disse to programmer. På denne måde ville et europæisk teknologisk 
institut, der fungerer som bindeled for teknologioverførsel, kunne skabe nye teknologier og 
den direkte anvendelse heraf skabe spin off-virkninger, lette forretningsgangen og fremme 
etableringen af højteknologiske virksomheder, mikrovirksomheder og små virksomheder samt 
udbrede viden.

Naturligvis kan en så bred politiks succes ikke sikres af rammeprogrammet for forskning og 
innovation alene. Det er også et spørgsmål om den makroøkonomiske indfaldsvinkel. Det er 
absolut nødvendigt at gøre det attraktivt for erhvervlivet at investere i F&U, og det kræver en 
stærkere indsats. Et ordentlig integreret fælles europæisk marked vil styrke 
teknologioverførslen og skabe en omfattende berøringsflade mellem erhvervsliv og forskning.


