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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 specifiek programma Capaciteiten versterkt de onderzoeks- en innovatiecapaciteit in heel 
Europa. Het programma is een combinatie van voortzetting en versterking van acties in vorige 
kaderprogramma's en daarnaast belangrijke nieuwigheden.

Een belangrijk nieuw element is de beoogde strategische benadering van het ondersteunen 
van de bouw van nieuwe onderzoeksinfrastructuur ter aanvulling van de continue steun voor 
optimaal gebruik van bestaande onderzoeksinfrastructuur. De ondersteuning voor de bouw 
van nieuwe infrastructuur wordt geïmplementeerd via een aanpak in twee fasen:
voorbereidingsfase en bouwfase. Voortbouwend op de werkzaamheden van het ESFRI (het 
Europees Strategieforum inzake onderzoeksinfrastructuur) betreffende de ontwikkeling van 
een Europese road map voor nieuwe onderzoeksinfrastructuur zal de Commissie 
prioriteitsprojecten aanwijzen waaraan mogelijke EG-steun kan worden verstrekt uit hoofde 
van het zevende kaderprogramma. Voor deze projecten zal de Commissie optreden als 
facilitator, met name door het faciliteren van mechanismen voor financiële engineering voor 
de bouwfase, inclusief faciliterende toegang tot EIB-leningen via de risicodelende 
financieringsfaciliteit. In bijlage 1 wordt de "list of opportunities" van ESFRI gepresenteerd, 
die uit concrete voorbeelden bestaat van nieuwe, grootschalige onderzoeksinfrastructuren die 
de wetenschapswereld in Europa nodig zal hebben in het komende decennium. De twee 
regelingen ter ondersteuning van onderzoek ten behoeve van KMO's en KMO-associaties 
worden voortgezet met een verhoogd budget om in te spelen op de groeiende behoefte van 
KMO's om onderzoek uit te besteden.

De acties inzake kennisregio's bouwen voort op het succesvolle proefproject. Het doel is 
transnationale netwerken van regio's in de mogelijkheid te stellen ten volle gebruik te maken 
van hun sterke punten inzake onderzoek en nieuwe kennis uit onderzoek op te nemen, en het 
ontstaan te vergemakkelijken van "door onderzoek aangestuurde clusters" waarbij 
universiteiten, onderzoekscentra, ondernemingen en regionale overheden zijn betrokken.

Een belangrijk nieuw element is de actie voor het ontsluiten van het volledige 
onderzoekspotentieel in de "convergentieregio's" en ultraperifere regio's van de EU. De 
totstandbrenging van de kenniseconomie en -maatschappij steunt op het versterken van de 
excellentie van het Europese onderzoek, maar ook op een beter gebruik van "onaangeboord" 
hoog onderzoekspotentieel dat overal in de EU bestaat. De acties zullen de mogelijkheid 
bieden tot het rekruteren van onderzoekers uit andere EU-landen, de detachering van 
onderzoeks- en beheerspersoneel, de organisatie van evaluatiefaciliteiten en de aanschaf en 
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ontwikkeling van onderzoeksuitrusting. Dergelijke acties voorzien, naast de acties van de 
Structuurfondsen, in de behoeften en kansen voor het versterken van de 
onderzoekscapaciteiten van bestaande en opkomende centra van excellentie in deze regio's.

Een belangrijk doel van het zevende kaderprogramma is een sterk en coherent internationaal 
wetenschaps- en technologiebeleid uit te bouwen; de activiteiten van het programma 
Capaciteiten zullen deze benadering ondersteunen, met name door prioriteiten voor 
samenwerking te helpen vaststellen.

Door de coherente beleidsontwikkeling zal meer de nadruk komen te liggen op de coördinatie 
van nationaal en regionaal onderzoeksbeleid via een specifiek ondersteuningssysteem voor 
transnationale beleidssamenwerkingsinitiatieven van de lidstaten en regio's. Dit zal de 
uitvoering van de open coördinatiemethode voor het onderzoeksbeleid versterken en zal 
bevorderlijk zijn voor gecoördineerde of gezamenlijke initiatieven tussen groepen van landen 
en regio's op gebieden die een sterke transnationale dimensie hebben.

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.
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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

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 2
Artikel 3, 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 3, alinea 1 ter (nieuw)

De totale administratieve uitgaven van het 
programma, met inbegrip van interne en 
beheersuitgaven voor het uitvoerende 

  
1 PB C 49 van 28.2.2006, blz. 37.
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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.

Artikel 3, alinea 1 quater (nieuw)

De begrotingskredieten worden gebruikt in 
overeenstemming met het beginsel van 
deugdelijk financieel beheer, dat wil zeggen 
in overeenstemming met de beginselen van 
spaarzaamheid, doelmatigheid en 
doeltreffendheid, alsmede het 
proportionaliteitsbeginsel.

Amendement 5
Artikel 5 bis (nieuw)

Artikel 5 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.
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Amendement 6
Artikel 8, lid 5 bis (nieuw)

5 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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