Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Att: Lone Heyde

Den 27. november 2006
KS

Høringssvar vedr. udkast til rammenotat om Kommissionens
forslag til Europaparlamentets og Rådets forordning om etablering af Det Europæiske Institut for Teknologi (EIT).
AC har modtaget ovennævnte forslag til forordning samt udkast til rammenotat
herom i høring via EF-specialudvalget for forskning og har haft materialet sendt i
høring i medlemsorganisationerne.
På den baggrund har AC en nogle få bemærkninger til udkastet til rammenotat. AC
skal endvidere henvise til tidligere høringssvar af 8. september 2006 vedr. meddelelsen fra Kommissionen om ”Det Europæiske Teknologiske Institut: Nogle skridt
nærmere oprettelsen.”
AC er som nævnt i sit tidligere høringssvar positiv over for idéen om etablering af
EIT, men finder fortsat ikke, at foreligger et tilstrækkelig præcist beslutningsgrundlag – heller ikke med den nu fremlagte forordning.
Særlig finder AC det – i tråd med regeringens holdning i øvrigt - nødvendigt at tage
forbehold for en stillingtagen til finansieringen af instituttet, idet AC fortsat finder
det afgørende, at oprettelsen af EIT sker med et nyt finansieringsgrundlag, således
at finansieringen af instituttets aktiviteter ikke medfører reduktioner i medlemsstaternes eller EU’s forskningsprogrammer. I den præsenterede forordning foreligger
der ikke en finansieringsplan eller en overbevisende analyse af finansieringsmulighederne, som sandsynliggør, at dette vi være muligt.
AC finder det positivt, at der med forslaget lægges op til en model for organisering
af instituttets aktiviteter, hvor selve EIT-enheden er forholdsvis lille, mens de fleste
opgaver varetages af tværfaglige forskningsnetværk (de såkaldte KICpartnerskaber) med adgang til at fastsætte egen organisering og beslutningsstruktur. Beskrivelsen af den centrale organisering og beslutningsstruktur forekommer
dog fortsat meget overfladisk, og AC savner en præsicering af ledelseskapacitet og
ledelseskompetencer, så det bliver tydeligere, hvordan der kan skabes fælles engagement og identitet i en netværksstruktur byggende på adskilte partnerskaber.
AC finder også, at der fortsat mangler en afklaring af, hvilke fagområder, der vil
kunne indgå i de tværfaglige forskningsnetværk. Som det også fremgår af AC’s tidligere høringssvar, så må der en relativt bred definition af teknologi til, hvis instituttet skal kunne favne de fagområder, der er nødvendige for at skabe innovationer i
et vidensamfund. Det vil være meget uhensigtsmæssigt, hvis EIT foretager en

snæver satsning på teknologisk forskning og uddannelse i traditionel forstand - både set i markeds- og samfundsperspektiv. Der må således også satses på at udvikle
synergien mellem teknik, samfundsvidenskab og humaniora.
Samlet set finder AC fortsat forslaget om etablering af EIT uklart på for mange områder. AC har derfor en forhåbning om, at den tvivl, der fortsat er om det hensigtsmæssige i etableringen af EIT blandt en række lande, kan føre til, at der sker
en større grad af præcisering af beslutningsgrundlaget, inden en beslutning om
etablering tages.
Med venlig hilsen
Karen Skytte
Direkte nr.: 33 69 40 76
E-mail: ks@ac.dk
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