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Vedr. besvarelse af følgende spørgsmål stillet i Europaudvalget den 1. december 

2006: Ad 2769 – konkurrenceevne – Rådsmøde nr. 2769 (konkurrenceevne) den 

4.-5. december 2006: 

 

Spørgsmål: 

1 Ministeren bedes – som lovet på Europaudvalgets møde fredag den 1. 

december 2006 – oplyse, hvor mange kvinder der sidder i Det 

Europæiske Forskningsråd. 

 

Svar:  

”I Det Europæiske Forskningsråds videnskabelige råd (The Scientific Council of 

the European Research Council), som består af 22 medlemmer, sidder der fem 

kvinder, jfr. nedenstående liste. 

 

Dr. Claudio BORDIGNON, Italien  

Professor Manuel CASTELLS, Spanien  

Prof. Dr. Paul J. CRUTZEN, Nederlandene  

Prof. Mathias DEWATRIPONT, Belgien  

Dr. Daniel ESTEVE, Frankrig, næstformand  

Prof. Pavel EXNER, Tjekkiet  

Prof. Dr. Hans-Joachim FREUND, Tyskland  

Prof. Wendy HALL, Storbritannien  

Prof. Dr. Carl-Henrik HELDIN, Sverige  

Prof. Dr. Fotis C. KAFATOS, Grækenland, formand  

Prof. Dr. Michal KLEIBER, Polen  

Prof. Norbert KROO, Ungarn  

Prof. Maria Teresa V.T. LAGO, Porgutal  

Dr. Oscar MARIN PARRA, Spanien  

Prof Robert MAY, Storbritannien 

Prof. Helga NOWOTNY, Østrig, næstformand  

Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Tyskland 

Dr. Leena PELTONEN-PALOTIE, Finland  

Prof. Alain PEYRAUBE, Frankrig  

Dr. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN, Danmark  

Prof. Salvatore SETTIS, Italien  

Prof. Dr.med. Rolf M. ZINKERNAGEL, Schweiz  

 

Medlemmernes biografier findes på følgende hjemmeside: 

http://ec.europa.eu/erc/index_en.cfm?p=1_cvs” 
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Spørgsmål: 

2 Ministeren bedes – som lovet på Europaudvalgets møde fredag den 1. 

december 2006 – oversende et notat, der beskriver 

beslutningsprocessen for så vidt angår beslutningen om 

rammeprogrammet for Euratom. Notatet bedes endvidere redegøre 

for mulighederne for at adskille Euratom rammeprogrammet fra de 

øvrige forskningsprogrammer ved udarbejdelsen af det 8. 

rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. 

 

Svar: 

” Kommissionen fremsatte den 6. april 2005 forslag til EF-rammeprogrammet og 

Euratom-rammeprogrammet som ét forslag, KOM(2005) 119, hvilket lagde op til 

at forhandle forslaget under ét. Det fandt regeringen hensigtsmæssigt, da det 

muliggjorde en prioritering mellem samtlige forskningstemaer og de enkelte 

budgetposter. 

 

For EF-rammeprogrammet er beslutningsgrundlaget traktaten om oprettelse af 

Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 166, stk. 1, efter proceduren i 

traktatens artikel 251 (fælles beslutningstagen med Europa-Parlamentet).  Dette 

program gælder for perioden 2007-2013. 

 

Forslaget om Euratom-rammeprogrammet er fremsat under henvisning til 

traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 7 

(beslutning i Rådet ved énstemmighed). Beslutning træffes efter høring af 

Europa-Parlamentet. Dette program gælder for perioden 2007-2011.  

 

I forslaget til Euratom-rammeprogrammet anføres det bl.a., at som generelt 

princip gælder alle bestemmelser i EF-rammeprogrammet tilsvarende for 

Euratom-rammeprogrammet.  

 

De to programmer blev således forhandlet samlet helt frem til Rådets beslutning 

om politisk enighed den 24. juli 2006. 

 

Forslag til særprogrammer til gennemførelse af rammeprogrammet (EF og 

Euratom) blev fremsat af Kommissionen den 21. september 2005. Beslutning 

træffes efter høring af Europa-Parlamentet. 

 

Forslaget til særprogram (Euratom) og Det Fælles Forskningscenter (Euratom) 

omfatter perioden 2007-2011 og er baseret på artikel 7 i Euratom-traktaten. 

Ifølge denne artikels stk. 2 udarbejdes forskningsprogrammer for en periode på 

højst fem år. For at kunne dække samme periode som EF-særprogrammerne, har 

Kommissionen foreslået, at Euratom-særprogrammerne efter gældende 

lovgivningsprocedure forlænges for perioden 2012-2013, medmindre der opstår 

uforudsete omstændigheder. 

 

Hvad endelig angår forslag til forordning om deltagelsesregler (EF og 

Euratom), fremsatte Kommissionen forslag hertil henholdsvis den 23. december 

2005 og den 7. februar 2006.  
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Den endelige vedtagelse både i Europa-Parlamentet og Rådet sker samlet for de i 

alt 11 beslutninger (EF- rammeprogrammet, Euratom-rammeprogrammet, EF-

regler for deltagelse, Euratom-regler for deltagelse samt syv særprogrammer). 

 

Regeringen finder, at det er i dansk interesse at forhandle områderne under ét. På 

den ene side må vi acceptere områder, som andre medlemslande ønsker og har 

gavn af, f.eks. forskning i kernefission. Andre lande som Østrig og Danmark 

ønsker denne type forskning begrænset mest mulig både emnemæssigt og 

budgetmæssigt. På den anden side er Danmark blevet tilgodeset på områder, som 

har en særlig dansk interesse, eksempelvis grundforskning og ikke-nuklear 

energi. 

 

Hvad angår mulighederne for at adskille Euratom-rammeprogrammet fra de øvrige 

forskningsprogrammer ved udarbejdelsen af det 8. rammeprogram for forskning og 

teknologisk udvikling, har Kommissionen som bekendt initiativretten. Hvis 

Kommissionen til sin tid vælger at fremsætte ét samlet forslag, er det fortsat 

regeringens vurdering, at en samlet forhandling er i dansk interesse. Regeringen 

har derfor ikke planer om at foreslå, at de to programmer adskilles.”  

 

 

 


