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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".

Særprogrammet "Mennesker" vil stimulere folk til at gå i gang med og fortsætte en 
karriere som forskere, tilskynde forskerne til at blive i EU og tiltrække de bedste hjerner til 
EU.
Aktiviteterne bygger på de langvarige og vellykkede erfaringer med Marie Curie-aktionerne 
og imødekommer forskernes behov for uddannelse, mobilitet og karriereudvikling. Samtidig 
med, at der tilbydes en betydelig kontinuitet, tillægges der følgende aspekter større betydning:

• En kraftigere strukturerende effekt, eksempelvis ved indførelse af samfinansiering af 
regionale, nationale og internationale programmer på området "Livslang læring og 
karriereudvikling".

• Erhvervslivets medvirken: medens Marie Curie-aktionernes bottom-up-karakter vil 
blive opretholdt, vil der blive lagt større vægt på uddannelse og karriereudvikling for 
og i forskellige sektorer, navnlig i den private sektor. Dette vil blive forstærket ved at 
stimulere til aktiviteter på tværs af sektorer via erhvervslivets aktive deltagelse i alle 
aktionerne og ved at indføre den specifikke ordning for vidensdeling i partnerskaber 
mellem den offentlige og den private sektor, navnlig SMV'er.

• Den internationale dimension vil blive forstærket. Ud over internationale 
rejsestipendier med en obligatorisk returfase i hjemlandet med det formål at bidrage til 
livslang læring og karriereudvikling for EU-forskere udbygges det internationale 
samarbejde via forskere fra tredjelande yderligere.

2. Den rådgivende ordførers anbefalinger

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 
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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 3, stk. 1 a (nyt)

Kommissionen træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at verificere, at de 
finansierede aktioner gennemføres effektivt 
og i overensstemmelse med 
finansforordningens bestemmelser.

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

De samlede administrative udgifter til et 
program, herunder forvaltningsorganets 
interne udgifter og forvaltningsudgifter bør 

  
1 EUT C 49 af 28.2.2006, s. 37.
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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 3, 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 5 a (ny)

Artikel 5a
Hvis Kommissionen agter at ændre den 
fordeling af udgifterne, der er fastsat i 
anmærkningerne og bilaget til det årlige 
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. 5 a (nyt)

5a. Evalueringsrapporten skal indeholde en 
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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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