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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 Kapacitet vil øge forsknings- og innovationskapaciteten i hele Europa.
Programmet er en kombination af en videreførelse og en udbygning af aktiviteterne under 
tidligere rammeprogrammer og indeholder desuden en række vigtige nyskabelser.

Et vigtigt nyt element er den planlagte strategiske approach til støtte for opførelsen af ny 
forskningsinfrastruktur, som vil supplere den fortsatte støtte til sikring af en optimal brug af 
den eksisterende forskningsinfrastruktur. Støtten til opførelse af ny infrastruktur vil blive ydet 
via en toleddet approach: en forberedende fase og en opførelsesfase. Med udgangspunkt i 
ESFRI's (Det Europæiske Strategiforum for Forskningsinfrastrukturer) arbejde med udvikling 
af en europæisk køreplan for ny forskningsinfrastruktur vil Kommissionen fastlægge højt 
prioriterede projekter, hvortil der eventuelt kan ydes EF-støtte under syvende rammeprogram.
For disse projekters vedkommende vil Kommissionen fungere som formidler, navnlig ved at 
fremme finanstekniske mekanismer til brug i opførelsesfasen, herunder sikring af lettere 
adgang til EIB-lån via Finansieringsfaciliteten for Risikodeling. I bilag 1 vises ESFRI's "list 
of opportunities", som omfatter en række konkrete eksempler på nye omfattende 
forskningsinfrastrukturer, som forskersamfundet i EU vil få brug for i de kommende ti år. De 
to støtteordninger for forskning til gavn for SMV'er og SMV-sammenslutninger vil blive 
videreført med et forhøjet budget for at imødekomme SMV'ernes voksende behov for at få 
udført forskningsopgaver uden for huset.

Aktioner inden for temaet "Videnbaserede regioner" vil bygge på den vellykkede pilotaktion 
af samme navn. Sigtet er at gøre det muligt for tværnationale regionsnetværker at drage fuld 
fordel af deres forskningsstyrke og absorbere ny viden, der hidrører fra forskning, og at 
fremme nye "forskningsbaserede kompetenceklynger", der omfatter universiteter, 
forskningscentre, virksomheder og regionale myndigheder.

Et vigtigt nyt element er aktionen for at frigøre det fulde forskningspotentiale i EU´s 
"konvergensregioner" og regionerne i EU's yderste periferi. Det er en betingelse for at kunne 
virkeliggøre den videnbaserede økonomi og det videnbaserede samfund, at den europæiske 
forsknings kvalitet forbedres, men også at det uudnyttede betydelige forskningspotentiale, der 
findes overalt i EU, udnyttes bedre. Aktionerne vil gøre det muligt at ansætte forskere fra 
andre EU-stater, udstationere forsknings- og forvaltningspersonale, tilrettelægge 
evalueringsfaciliteter og erhverve og udvikle forskningsudstyr. Sådanne aktioner vil udgøre et 
supplement til behovet for og hensigtsmæssigheden af at udbygge eksisterende og 
nyopdukkede videncentres forskningskapacitet i disse regioner via strukturfondene.
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Et vigtigt formål med syvende rammeprogram er at skabe en stærk og sammenhængende 
international videnskabs- og teknologipolitik, og aktiviteterne under programmet Kapacitet vil 
støtte denne approach, navnlig ved at bistå med at fastlægge prioriterede opgaver for 
samarbejdet.

Den sammenhængende udvikling af politikkerne vil bevirke, at der lægges større vægt på 
koordineringen af de nationale og regionale forskningspolitikker via en særlig støtteordning 
for tværnationale initiativer fra medlemsstaternes og regionernes side inden for det politiske 
samarbejde. Dette vil styrke anvendelsen af den åbne koordineringsmetode på 
forskningspolitikkerne og fremme samordnede eller fælles initiativer, der tages af grupper af 
lande og regioner på områder med en stærkt tværnational dimension.

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 
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.
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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 
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 

  
1 EUT C 49 af 28.2.2006, s. 37.
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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 
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.



AD\621396DA.doc 7/7 PE 374.074v03-00

DA

PROCEDURE

Titel Forslag til Rådets beslutning om særprogrammet "Kapacitet" til 
gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration 
(2007-2013)

Referencer KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS)
Korresponderende udvalg ITRE
Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet
BUDG 17.11.2005

Udvidet samarbejde – dato for 
meddelelse på plenarmødet
Rådgivende ordfører

Dato for valg
Marilisa Xenogiannakopoulou
20.9.2004

Oprindelig rådgivende ordfører
Behandling i udvalg 22.6.2006
Dato for vedtagelse 22.6.2006
Resultat af den endelige afstemning +:

–:
0:

16
0
0

Til stede ved den endelige afstemning –
medlemmer

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus 
Ferber, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, 
Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Antonis 
Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Yannick 
Vaugrenard, Ralf Walter

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere
Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2
Bemærkninger (foreligger kun på ét 
sprog)

...


