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Høringssvar vedr. EU-Kommissionens forslag til særprogrammer under EU’s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling
AC har fra Videnskabsministeriet modtaget de syv særprogrammer i høring og har
følgende generelle og specifikke kommentarer:
Generelle kommentarer
AC er generelt set godt tilfreds med indhold og volumen i de syv særprogrammer
og ser i særdeleshed frem til realiseringen af det nye europæiske forskningsråd.
Det er dog for AC meget afgørende for denne vurdering, hvorvidt de ressourcer, der
vil være til rådighed til realiseringen af programmerne, kommer til at matche det
ambitionsniveau, som indholdet i programmerne er udtryk for – som det også påpeges i præsentationen: ”To meet these objectives and implement in full the specific programmes will require a doubling of the budget as proposed by the Commission”. AC støtter således fuldt ud kommissionens forslag om rammeprogrammets
budgetmæssige størrelse, som indebærer en væsentlig styrkelse af forskningen i
forhold til de tidligere rammeprogrammer.
Da der imidlertid efter de seneste diskussioner om EU’s kommende budget er rejst
væsentlig tvivl om, hvorvidt Kommissionens forslag om at fordoble budgettet til
forskning og udvikling vil blive tiltrådt, må der tages forbehold for, at AC’s synspunkter i forhold til 7. rammeprogram og særprogrammerne kan ændre sig, hvis
der bliver væsentligt færre ressourcer til rådighed end foreslået af Kommissionen.
AC finder det derfor vigtigt, at medlemslandene bliver hørt om syvende rammeprogram og særprogrammerne igen, såfremt der ikke afsættes ressourcer til forskning
og udvikling i den foreslåede størrelsesorden.
Særprogrammet ”Ideas”
AC finder generelt formuleringerne om det nye europæiske forskningsråd positive
og ser frem til at programmet realiseres.
AC lægger stor vægt på, at det nye forskningsråd bliver uafhængigt, og at Kommissionen rolle er begrænset til at sikre denne uafhængighed og varetage tilsynet
med, at programmets målsætninger nås. AC finder det derfor også positivt, at der i
programmet lægges op til, at der senest i 2010 foretages en evaluering af rådets
indsats bl.a. med henblik på at vurdere, om rådet kan retableres som fuldt selvstændig struktur.

AC finder det således også vigtigt, at der løbende under implementeringen af programmet er stor opmærksomhed på rollefordelingen mellem Kommissionen, selve
rådet og den udførende enhed. Der bør også være stor opmærksomhed på, om den
udførende enhed har et tilstrækkeligt ressourcegrundlag til at sikre åbne, effektive
og ubureaukratiske procedurer for ansøgning om og fordeling af midler.
Særprogrammet ”Cooperation”
AC har bemærket den udvidede brug af de teknologiske platforme til at fastlægge
prioriteterne i forskningstemaerne i programmet via platformenes ”Strategic Research Agendas” og finder, at det er en velegnet metode til at give erhvervsliv og
interesseorganisationer indflydelse på forskningssatsningen.
De teknologiske platforme har vist sig at være en fornuftig måde at knytte forskning på tværs af de videnskabelige områder til et centralt anvendelsesorienteret
behov. Fastholdelsen af de teknologiske platforme i hele forløbet under det syvende
rammeprogram er derfor en væsentlig forudsætning for at sikre at dynamikken fra
platformenes ”Strategic Research Agendas” omsættes i rammeprogrammets aktiviteter både under og på tværs af de enkelte temaer.
Ulempen ved de teknologiske platforme er, at de risikerer at blive fora for de største virksomheder, som her definerer forskningspolitikken for derefter at hente
forskningsmidlerne hjem. De fleste teknologiske platforme holder i dag møder specifikt for at medlemmerne kan danne forskningskonsortier, som kan søge midler til
de projekter, som de selv har været med til at definere.
AC foreslår derfor, at der i rammeprogrammet afsættes midler til at drive nationale
forskningsplatforme, som har repræsentation i de respektive europæiske platforme.
Derved er det muligt at sikre forankring og repræsentation i forhold til de mange
små og mellemstore virksomheder, som i dag ikke er repræsenteret.
Særprogrammet ”People”
AC finder, at der er mange positive takter i de konkrete aktiviteter, som opridses
under dette særprogram, men savner dog en præcisering af de tiltag vedr. mobilitetsfremme, som nævnes under overskriften ”specific actions”.
AC skal i forlængelse heraf genfremsætte forslaget om, at der som en del af dette
særprogram sættes ressourcer af til, at der på europæisk plan gennemføres en fælles undersøgelse af de europæiske forskeres rejse- og mobilitetsmønster med henblik på at udarbejde en samlet analyse af de væsentligste muligheder og barrierer
for mobilitet.
En sådan analyse kan danne grundlag for en fælles handlingsplan med en række
indsatsområder, der kan sættes konkrete mål for. Planen kan øge udvekslingen af
idéer og handlemuligheder, lægge op til flere udvekslingsaftaler og dermed understøtte mobiliteten både i de enkelte lande og på europæisk plan.
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