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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Förslagets huvuddelar

Förslaget om de särskilda programmen grundas på artiklarna 163–173 i avdelning XVIII i 
fördraget, och särskilt artikel 166.3 om genomförandet av ramprogrammet genom särskilda 
program.

Kommissionen avser att inrätta ett genomförandeorgan för utförandet av vissa uppgifter som 
krävs för genomförandet av de särskilda programmen Samarbete, Människor och Kapacitet. 
Detta tillvägagångssätt kommer också att tillämpas för genomförandet av programmet Idéer.

Programmet Idéer skall vara ett alleuropeiskt verktyg för stöd till verkligt kreativa 
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare, vars nyfikenhet och kunskapstörst kan förväntas leda 
till de oförutsedda och spektakulära upptäckter som kan förändra människans kunskap.

Inom programmet Idéer används begreppet ”spetsforskning”. Detta begrepp avspeglar en ny 
förståelse av grundforskningen. ”Spetsforskningen” ligger i frontlinjen för skapandet av ny 
kunskap och är en riskfylld verksamhet som inbegriper försök till grundläggande framsteg 
inom vetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap, utan hänsyn till etablerade åtskillnader 
mellan discipliner eller nationella gränser.

Inom programmet kommer ett ”forskardrivet” tillvägagångssätt att följas där forskarna får 
möjlighet att föreslå egna ämnen. Bidrag ges till enskilda grupper som kan bestå av någon 
form av sammanslutning av forskare som lämpar sig för genomförandet av projektet, en eller 
flera institutioner, i ett eller flera länder. I samtliga fall är det vetenskaplig excellens och inte 
administrativa krav som bör ligga bakom sammansättningen av grupperna. Programmet 
kommer att skilja sig från nationella finansieringsinsatser i grundforskning genom dess 
strategiska mål och europeiska täckning.

Inrättandet av Europeiska forskningsrådet för genomförandet av programmet Idéer innebär en 
ny start. Två viktiga strukturella delar kommer att införas i Europeiska forskningsrådet – ett 
oberoende vetenskapligt råd och en särskild organisation för genomförandet, som skall ha 
ansvaret för genomförandet av programmet, i enlighet med det årliga arbetsprogrammet.
Vetenskapliga rådets uppgifter är bl.a. vetenskaplig strategi, övervakning och kvalitetskontroll 
och kommunikation och spridning.

Kommissionen kommer, som en allmän regel, att anta det arbetsprogram som föreslås av 
Vetenskapliga rådet. Om kommissionen inte kan anta det föreslagna arbetsprogrammet, 
t.ex. på grund av att detta inte motsvarar programmets mål eller inte uppfyller 
gemenskapslagstiftningen, är kommissionen tvungen att offentliggöra skälen för detta. Detta 
förfarande är utformat för att se till att Europeiska forskningsrådets verksamhet fullt ut 
respekteras i enlighet med principerna om självständighet och integritet.
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2. Föredragandens rekommendationer

För enhetlighetens skull föreslår föredraganden samma serie av ändringsförslag till alla 
sju särskilda forskningsprogram.

Ett standardiserat ändringsförslag hänvisar till den fleråriga budgetramen och behovet av att 
respektera taket i rubrik 1 a.

De ändringsförslag som följer innehåller idén om en sund ekonomisk förvaltning och ett 
effektivt genomförande av de åtgärder som finansieras inom det särskilda programmet.

För att förbättra den ekonomiska kontrollen av forskningsverksamhet som finansieras av 
gemenskapen anser föredraganden att kommissionen regelbundet bör informera 
budgetmyndigheten om genomförandet av de särskilda programmen och i förväg 
tillhandahålla information om den avser att avvika från den fördelning av utgifter som anges i 
den allmänna budgeten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag 1
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet anser att det vägledande finansiella referensbelopp som anges i 
lagförslaget måste vara förenligt med taket för rubrik 1a i den nya fleråriga 
budgetramen och påpekar att det årliga beloppet kommer att beslutas under det årliga 
budgetförfarandet i enlighet med bestämmelserna i punkt 38 i det interinstitutionella 
avtalet av den 17 maj 2006.

Motivering

Standardiserat ändringsförslag.
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Förslag till beslut

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 2
Artikel 2, stycke 1a (nytt)

Kommissionen skall göra allt som krävs för 
att kontrollera att de finansierade 
åtgärderna genomförs på ett effektivt sätt 
och i överensstämmelse med 
bestämmelserna i budgetförordningen.

Ändringsförslag 3
Artikel 2, stycke 1b (nytt)

De totala utgifterna för administrationen 
av programmet, inklusive interna utgifter 
och förvaltningsutgifter för 
genomförandeorganet, skall stå i rimlig 
proportion till de uppgifter som föreskrivs i 
det aktuella programmet och skall bli 
föremål för budget- och 
lagstiftningsmyndigheternas beslut.

Motivering

De anslag som tilldelas genomförandeorganet skall följa bestämmelserna i uppförandekoden 
för att inrätta ett genomförandeorgan och rådets förordning nr 58/2003 om stadgar för de 
genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av 
gemenskapsprogram. Detta kommer att garantera en korrekt finansiering av programmets 
åtgärder.

Ändringsförslag 4
Artikel 2, stycke 1c (nytt)

Budgetmedel skall användas i enlighet med 
principen om sund ekonomisk förvaltning, 
det vill säga i enlighet med principerna om 
sparsamhet, effektivitet och
ändamålsenlighet samt
proportionalitetsprincipen.

  
1 EUT C 49, 28.2.2006, s. 37.
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Ändringsförslag 5
Artikel 7a (ny)

Artikel 7a
Kommissionen skall i förväg informera 
budgetmyndigheten om den avser att avvika 
från den fördelning av utgifter som anges i 
anmärkningarna och bilagan till den årliga 
budgeten.

Motivering

Detta förfarande inrättades till följd av en överenskommelse mellan budgetutskottet och 
kommissionen i oktober 1999. Föredraganden anser att förfarandet bör bibehållas för att 
förbättra uppföljningen av hur medlen används i de särskilda programmen inom det sjunde 
ramprogrammet.

Ändringsförslag 6
Artikel 8, punkt 6a (ny)

6a. Utvärderingsrapporten skall innehålla 
en bedömning av den ekonomiska 
förvaltningens sundhet. Den skall 
innehålla en bedömning av hur effektiv och 
korrekt programmens budgetmässiga och 
ekonomiska förvaltning är.
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