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KORT BEGRUNDELSE

1. Hovedelementer i forslaget

Forslagene til særprogrammer er baseret på traktatens afsnit XVIII, artikel 163-173, særlig 
artikel 166, stk. 3, angående rammeprogrammets iværksættelse ved hjælp af særprogrammer.

Kommissionen har til hensigt at oprette et forvaltningsorgan, som vil blive pålagt visse 
opgaver, der er nødvendige til gennemførelse af særprogrammerne "Samarbejde", 
"Mennesker" og "Kapacitet". Samme approach vil blive fulgt ved gennemførelsen af 
programmet "Idéer".

Med programmet Idéer oprettes der et fælleseuropæisk organ, som kan støtte virkeligt 
kreative videnskabsfolk, ingeniører og forskere, hvis nysgerrighed og videbegærlighed har 
den største chance for at munde ud i de uforudsigelige og banebrydende opdagelser, som kan 
give os den nye forståelse af verden omkring os.

Med programmet indføres begrebet "frontlinjeforskning", der afspejler en ny forståelse af 
grundforskningen. "Frontlinjeforskningen" er med helt fremme, når det drejer sig om at skabe 
ny viden, og er et forehavende med betydelige indbyggede risici, som tager sigte på at skabe 
veritable gennembrud inden for videnskab, teknologi og teknik uden hensyn til etablerede 
faggrænser eller grænser mellem stater.

Programmet vil følge en "forskerinitieret" approach, som giver forskerne mulighed for selv at 
vælge deres emner. Støtten vil blive ydet til individuelle hold, således at der gives et hold 
betydelig fleksibilitet med hensyn til at vælge den sammensætning af forskere, der er bedst 
egnet til projekternes gennemførelse, fra én institution eller fra flere institutioner i ét land eller 
på tværs af landegrænserne. I alle tilfælde bør den videnskabelige kunnen og ikke blot 
administrative krav være bestemmende for holdenes sammensætning. Programmet vil adskille 
sig fra de nationale finansieringsaktioner inden for grundforskning ved sine strategiske mål og 
sin EU-synsvinkel.

Nedsættelsen af et europæisk forskningsråd til at implementere programmet Idéer markerer en 
ny start. Det Europæiske Forskningsråd vil få to strukturelle komponenter af central betydning 
- et uafhængigt videnskabeligt råd og en specifik gennemførelsesstruktur, som vil være 
ansvarlig for programgennemførelsen i henhold til det årlige arbejdsprogram.
Det Videnskabelige Råds mandat vil omfatte videnskabsstrategi, overvågning og 
kvalitetskontrol samt kommunikation og formidling.

Kommissionen vil vedtage arbejdsprogrammet som foreslået af Det videnskabelige Råd. Hvis 
Kommissionen ikke kan vedtage arbejdsprogrammet som foreslået, eksempelvis fordi det ikke 
svarer til programmets mål eller strider mod EU-lovgivningen, skal Kommissionen gøre rede 
for sine bevæggrunde offentligt. Formålet med denne procedure er at sikre, at Det Europæiske 
Forskningsråds virke efter principperne for autonomi og integritet respekteres fuldt ud.

2. Den rådgivende ordførers anbefalinger
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Af hensyn til konsekvensen foreslår den rådgivende ordfører det samme sæt ændringsforslag 
til alle 7 særprogrammer.

Et standardændringsforslag henviser til den flerårige finansielle ramme og behovet for at
overholde loftet over udgiftsområde 1a.

De følgende ændringsforslag vedrører princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og 
effektiv gennemførelse af aktioner, der finansieres under et specifikt særprogram.

For at forbedre den finansielle kontrol med EU-finansierede forskningsaktiviteter mener den 
rådgivende ordfører, at Kommissionen regelmæssigt bør underrette budgetmyndigheden om 
gennemførelsen af særprogrammer og på forhånd oplyse, hvis den agter at ændre den 
fordeling af udgifterne, der er fastsat i det årlige budget.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag 1
Punkt 1 a (nyt)

1a. finder, at det vejledende finansielle referencebeløb, der er angivet i 
lovgivningsforslaget, skal være foreneligt med loftet for udgiftsområde 1a i den nye 
flerårige finansielle ramme (FFR), og påpeger, at det årlige beløb vil blive fastsat 
under den årlige budgetprocedure i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 
38 i den interinstitutionelle aftale (IIA) af 17. maj 2006;

Begrundelse

Standardændringsforslag.

Forslag til beslutning

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 2
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

Kommissionen træffer alle nødvendige 

  
1 EUT C 49 af 28.2.2006, s. 37.
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foranstaltninger for at verificere, at de 
finansierede aktioner gennemføres effektivt 
og i overensstemmelse med 
finansforordningens bestemmelser.

Ændringsforslag 3
Artikel 2, stk. 1 b (nyt)

De samlede administrative udgifter til et 
program, herunder forvaltningsorganets 
interne udgifter og forvaltningsudgifter bør 
svare til de opgaver, der er omfattet det 
pågældende program, og skal godkendes af 
budgetmyndigheden og den lovgivende 
myndighed.

Begrundelse

De bevillinger, som afsættes til forvaltningsorganer, bør være i overensstemmelse med 
bestemmelserne i adfærdskodeksen for oprettelse af forvaltningsorganer og Rådets 
forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal 
administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer. Dette vil sikre tilstrækkelige 
bevillinger til programmernes aktioner.

Ændringsforslag 4
Artikel 2, stk. 1 c (nyt)

Budgetbevillingerne anvendes i 
overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. i 
overensstemmelse med principperne om 
sparsommelighed, produktivitet, effektivitet 
og proportionalitet.

Ændringsforslag 5
Artikel 7 a (ny)

Artikel 7a
Hvis Kommissionen agter at ændre den 
fordeling af udgifterne, der er fastsat i 
anmærkningerne og bilaget til det årlige 
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budget, underretter den på forhånd 
budgetmyndigheden herom.

Begrundelse

Denne procedure indførtes som følge af en aftale mellem Budgetudvalget og Kommissionen i 
oktober 1999. Den rådgivende ordfører mener, at proceduren bør bevares for at forbedre 
opfølgningen af anvendelsen af bevillingerne i særprogrammerne under det syvende 
rammeprogram.

Ændringsforslag 6
Artikel 8, stk. 6 a (nyt)

6a. Evalueringsrapporten skal indeholde en 
vurdering af, hvorvidt den økonomiske 
forvaltning har været forsvarlig. Den skal 
endvidere indeholde en evaluering af, 
hvorvidt den budgetmæssige og 
økonomiske forvaltning af programmet har 
været produktiv og formelt rigtig.
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