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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.

Det särskilda programmet Kapacitet kommer att förbättra forsknings- och 
innovationskapaciteten i hela Europa. Programmet kombinerar kontinuitet och förstärkning av 
åtgärder från tidigare ramprogram och innehåller dessutom viktiga nya inslag.

Ett nytt viktigt inslag är den planerade strategiska metoden för stöd till uppförandet av ny 
forskningsinfrastruktur som skall komplettera det fortsatta stödet för optimal användning av 
befintlig forskningsinfrastruktur. Stödet till uppförandet av ny infrastruktur skall genomföras 
genom en tvåstegsmetod – en förberedande fas och en uppförandefas. På grundval av det 
arbete som utförts inom Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur (ESFRI) 
avseende en europeisk plan för ny forskningsinfrastruktur kommer kommissionen att 
kartlägga prioriterade projekt för vilka gemenskapsstöd skulle kunna beviljas via sjunde 
ramprogrammet. För dessa projekt kommer kommissionen att ha en kontaktfunktion, framför 
allt för att underlätta finansieringstekniska mekanismer för uppförandefasen, och även för att 
underlätta tillgången till lån från EIB genom finansieringsinstrumentet för riskdelning. 
Bilaga 1 innehåller ESFRI:s ”förteckning över möjligheter” som består av konkreta exempel 
på nya storskaliga forskningsinfrastrukturer som forskarsamfundet i Europa kommer att 
behöva under det kommande årtiondet. De båda programmen för stöd till forskning till 
förmån för små och medelstora företag samt sammanslutningar av små och medelstora företag 
kommer att löpa vidare med ökad budget för att möta dessa företags ökande behov av att 
lägga ut forskning på entreprenad.

Åtgärder inom ramen för initiativet kunskapsregioner bygger på den lyckade pilotåtgärden. 
Syftet är att göra det möjligt för gränsöverskridande nätverk av regioner att utnyttja sin
forskningskapacitet fullt ut, fånga upp ny kunskap som följer av forskningen och underlätta 
uppkomsten av ”forskningsdrivna kluster” där universitet, forskningscentrum, företag och 
regionala myndigheter ingår.

Ett viktigt nytt inslag är åtgärden för frigörande av den forskningspotential som finns i 
EU:s ”konvergensregioner” och yttersta randområden. En förutsättning för en 
kunskapsbaserad ekonomi och ett kunskapsbaserat samhälle är att man stärker kompetensen 
inom europeisk forskning, men även att man bättre kan utnyttja den stora, outnyttjade 
forskningspotential som finns i hela EU. Åtgärderna kommer att skapa möjligheter till 
rekrytering av forskare från andra EU-länder, utbyte av forskare och personal för 
arbetsledning, organisering av utvärderingsmöjligheter samt förvärvande och utveckling av 
forskningsutrustning. Den här typen av åtgärder kommer att komplettera behovet av och 
möjligheterna till att stärka forskningskapaciteten hos befintliga och nya 



PE 374.074v03-00 4/7 AD\621396SV.doc

SV

spetsforskningsenheter i dessa regioner, och strukturfonderna kan utnyttjas för detta.

Ett viktigt mål i sjunde ramprogrammet är att bygga upp en kraftfull och samstämmig 
internationell politik för vetenskap och teknik, och verksamheten inom programmet Kapacitet 
kommer att stödja detta angreppssätt, framför allt genom att bidra till fastställandet av 
prioriteringar för samarbetet.

En samstämmig utveckling av politiken kommer att lägga större vikt vid samordningen av 
nationell och regional forskningspolitik genom ett särskilt stödsystem för gränsöverskridande 
politiskt samarbete på initiativ av medlemsstater och regioner. Detta kommer att stärka 
genomförandet av den öppna samordningsmetoden inom forskningspolitiken och främja 
samordnade eller gemensamma initiativ mellan grupper av länder och regioner på områden 
med en starkt gränsöverskridande dimension.

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 1a.

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.
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Motivering

Standardiserat ändringsförslag.

Förslag till beslut

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 2
Artikel 3, 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 3, stycke1b (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 3, stycke 1c (nytt)

Budgetmedel skall användas i enlighet med 
principen om sund ekonomisk förvaltning, 

  
1 EUT C 49, 28.2.2006, s. 37.



PE 374.074v03-00 6/7 AD\621396SV.doc

SV

det vill säga i enlighet med principerna om 
sparsamhet, effektivitet och
ändamålsenlighet samt 
proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 5
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a
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 5a (ny)

5a. 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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