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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Belangrijkste elementen van het voorstel

Het voorstel voor de specifieke programma’s is gebaseerd op titel XVIII van het Verdrag, 
artikelen 163 tot 173, en met name artikel 166, lid 3, betreffende de uitvoering van het 
kaderprogramma door middel van specifieke programma's.

De Commissie is voornemens een uitvoerend agentschap op te richten dat wordt belast met 
bepaalde taken vereist voor de uitvoering van de specifieke programma’s "Samenwerking", 
"Mensen" en "Capaciteiten". Deze benadering wordt eveneens gevolgd voor de uitvoering van 
het programma "Ideeën".

Het programma Ideeën voorziet in een pan-Europees mechanisme voor het ondersteunen 
van echt creatieve wetenschappers, ingenieurs en geleerden, van wie de nieuwsgierigheid en 
dorst naar kennis zeer waarschijnlijk het meeste uitzicht bieden op de onvoorspelbare en 
spectaculaire ontdekkingen die de voortgang van het menselijke inzicht kunnen veranderen.
In het programma Ideeën wordt de term "grensverleggend onderzoek" gebruikt, die de 
uitdrukking is van een nieuw begrip van fundamenteel onderzoek. "Grensverleggend 
onderzoek", dat een speerpuntpositie inneemt in het creëren van nieuwe kennis, is een 
intrinsiek riskante onderneming waarbij fundamentele vorderingen in wetenschap, 
technologie en engineering worden nagestreefd zonder rekening te houden met bestaande 
grenzen tussen disciplines of nationale grenzen.

Dit programma volgt een benadering die erin bestaat dat projecten "door onderzoekers 
worden aangestuurd", waardoor onderzoekers de ruimte krijgen hun eigen onderwerpen voor 
te stellen. Er worden subsidies verleend voor individuele teams, zodat een team kan kiezen 
voor een samenstelling die geschikt is voor het uitvoeren van een project en onderzoekers kan 
aantrekken uit één of meerdere instellingen, en nationaal of internationaal kan opereren. In 
alle gevallen moeten wetenschappelijke excellentie en niet-administratieve eisen bepalend 
zijn bij de vorming van de teams. Het programma verschilt van nationale financieringsacties 
voor fundamenteel onderzoek door zijn strategische doelstellingen en Europese reikwijdte.

De oprichting van een Europese Onderzoeksraad (ERC) voor het uitvoeren van het 
programma Ideeën betekent een nieuwe start. Twee essentiële structurele componenten van de 
ERC worden opgericht – een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad en een specifieke 
uitvoeringsstructuur die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma, zoals 
geregeld in het jaarlijkse werkprogramma.
De opdracht van de Wetenschappelijke Raad omvat onder meer wetenschappelijke strategie, 
toezicht en kwaliteitscontrole, communicatie en verspreiding van kennis.

De Commissie keurt het door de Wetenschappelijke Raad voorgestelde werkprogramma goed.
Indien de Commissie het werkprogramma niet kan goedkeuren zoals voorgesteld, 
bijvoorbeeld omdat het niet voldoet aan de doelstellingen van het programma of niet in 
overeenstemming is met andere communautaire wetgeving, dient de Commissie dit publiek te 
motiveren. Deze procedure is bedoeld om de werking van de ERC overeenkomstig de 
beginselen van autonomie en integriteit te waarborgen.
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2. Aanbevelingen van de rapporteur voor advies

Met het oog op de samenhang stelt uw rapporteur voor advies voor alle 7 specifieke 
onderzoeksprogramma's dezelfde amendementen voor. 

Een standaardamendement betreft het meerjarig financieel kader en de noodzakelijke 
inachtneming van het maximum van rubriek 1a.

De hieronder voorgestelde amendementen omvatten onder meer het idee van deugdelijk 
financieel beheer en efficiënte uitvoering van de uit het specifieke programma gefinancierde 
acties.

Voor een beter financieel toezicht op de door de Gemeenschap gefinancierde 
onderzoeksactiviteiten meent uw rapporteur voor advies dat de Commissie de 
begrotingsautoriteit regelmatig op de hoogte dient te houden van de uitvoering van de 
specifieke programma's en steeds van tevoren informatie dient te verstrekken wanneer zij 
voornemens is af te wijken van de uitgavenverdeling zoals vastgelegd in de algemene 
begroting.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement 1
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. is van oordeel dat het in het wetgevingsvoorstel vermelde referentiebedrag 
verenigbaar moet zijn met het maximum van rubriek 1a van het nieuwe meerjarig 
financieel kader (MFK) en wijst erop dat het jaarlijkse bedrag zal worden 
vastgesteld in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure overeenkomstig de 
bepalingen van punt 38 van het IIA van 17 mei 2006;

Motivering

Standaardamendement.

Voorstel voor een beschikking
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Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 2
Artikel 2, alinea 1 bis (nieuw)

De Commissie neemt alle noodzakelijke 
maatregelen om te verifiëren of de 
gefinancierde acties doelmatig en in 
overeenstemming met het Financieel 
Reglement worden uitgevoerd.

Amendement 3
Artikel 2, alinea 1 ter (nieuw)

De totale administratieve uitgaven van het 
programma, met inbegrip van interne en 
beheersuitgaven voor het uitvoerende 
agentschap, moeten in verhouding staan tot 
de in het desbetreffende programma 
omschreven taken en zijn afhankelijk van 
het besluit van de begrotings- en 
wetgevingsautoriteiten.

Motivering

De aan het uitvoerende agentschap toegekende kredieten moeten in overeenstemming zijn met 
de bepalingen van de Gedragscode inzake oprichting van een uitvoerend agentschap en met 
Verordening van de Raad nr. 58/2003 tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende 
agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's 
worden gedelegeerd. Dit zal een passende financiering van de maatregelen van het 
programma verzekeren.

Amendement 4
Artikel 2, alinea 1 quater (nieuw)

De begrotingskredieten worden gebruikt in 
overeenstemming met het beginsel van 
deugdelijk financieel beheer, dat wil zeggen 

  
1 PB C 49 van 28.2.2006, blz. 37.
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in overeenstemming met de beginselen van 
spaarzaamheid, doelmatigheid en 
doeltreffendheid, alsmede het 
proportionaliteitsbeginsel.

Amendement 5
Artikel 7 bis (nieuw)

Artikel 7 bis
Wanneer de Commissie voornemens is af te 
wijken van de uitgavenverdeling zoals 
vastgelegd in de opmerkingen en de bijlage 
bij de jaarlijkse begroting, zal zij de 
begrotingsautoriteit daarover vooraf 
informatie verstrekken.

Motivering

Deze procedure werd ingevoerd op grond van een in oktober 1999 tussen de 
Begrotingscommissie en de Commissie gemaakte afspraak. Uw rapporteur voor advies is van 
mening dat deze procedure moet worden gehandhaafd om de controle op het gebruik van 
middelen bij de specifieke programma's van KP7 te verbeteren.

Amendement 6
Artikel 8, lid 6 bis (nieuw)

6 bis. Het evaluatieverslag bevat een 
beoordeling  van de deugdelijkheid van het 
financieel beheer. Het bevat een evaluatie 
van de doelmatigheid en regelmatigheid 
van het budgettair en economisch beheer 
van het programma.
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