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Indledning

Siden 1984 har Det Europæiske Fællesskabs FTU-aktiviteter været gennemført gennem 
flerårige rammeprogrammer. Med et budget på omkring 17 mia. euro for årene 2002-2006 
finansierede Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram (RP6) indtil slutningen af 
2008 "indirekte" FTU-aktiviteter til en værdi af 25 mia. euro i anslåede investeringer.

Det sjette rammeprogram indførte to nye instrumenter, hvis formål især var "integration og 
styrkelse af det europæiske forskningsrum":

- "Ekspertisenettene"(167 projekter finansieret under RP6 med et bidrag fra EU på 1,2 mia. 
euro) havde primært til formål at skabe en væsentlig og varig integration af partnernes 
forskningsaktiviteter og dermed direkte håndtere fragmenteringen af forskningsaktiviteter i 
Europa i en bestemt tematisk prioritet og

- "De integrerede projekter" (næsten 700 projekter finansieret med et EU-bidrag på 6,5 mia. 
euro) havde til formål at generere den viden, som var krævet for at gennemføre de tematiske 
prioriteter ved at nå ambitiøse, klart definerede videnskabelige og teknologiske mål med en 
europæisk dimension.

1) Revisionsrettens revision (metode, resultater og anbefalinger)

a) Revisionsmetode

Revisionsretten spurgte i sin revision i hvilket omfang:

 ekspertisenet og integrerede projekter bidrog til at nå de mål for forskningspolitikken, 
som er fastsat i traktaten, og deres egne specifikke mål;

 Kommissionen effektivt støttede implementeringen af projekterne ved at give 
støttemodtagerne den nødvendige vejledning, forvalte kontrakterne og overvåge 
projektforløbet, og

 RP6 havde tilskyndet til FTU-investeringer.

b) Revisionsrettens konklusioner

Mangel på en eksplicit interventionslogik

Retten konstaterede, at de undersøgte RP6-instrumenter havde fremmet effektivt 
forskningssamarbejde og projekter af en rimelig kvalitet. Disse instrumenter har dog manglet 
en eksplicit interventionslogik samt SMART-mål1 og resultatindikatorer.

                                               
1 SMART står for specifikke, målelige, realiserbare, relevante og tidsbestemte målsætninger i overensstemmelse med artikel 
27, stk. 3, i finansforordningen.



DT\793207DA.doc 3/6 PE430.328v01-00

DA

Specifikke mål kun delvist nået

De nye instrumenters specifikke mål blev kun delvist nået. Kun et mindretal af 
ekspertisenettene opnåede progressiv og holdbar integration af forskningsaktiviteterne mellem 
netværkspartnerne. Det er ikke lykkedes de reviderede integrerede projekter at tiltrække flere 
ressourcer fra enkelte deltagere eller supplerende offentlig og privat finansiering.

Svagheder i Kommissions forvaltning

Ifølge Revisionsretten afslørede Kommissionens forvaltning en række svagheder, som 
indvirkede på effektiviteten af aktionerne.

Målsætning om stimulering af FTU-investeringer ikke nået

Sammenlignet med RP5 lykkedes det ikke RP6 at skabe en væsentlig forøgelse målt i 
deltagernes FTU-investeringer. Den private sektors deltagelse aftog endog målt relativt. De 
fik rent faktisk tildelt en lavere del (10 %) af det samlede budget end under 
temaprogrammerne i RP5 (12 %), og med hensyn til RP7 viser de første resultater, at 
SMV'ernes deltagelse falder yderligere.

c) Revisionsrettens anbefalinger

Sammenfattende anbefaler Revisionsretten følgende:

1. Udgiftsprogrammer bør baseres på en eksplicit interventionslogik, som knytter 
instrumenterne til realistiske mål. I den forbindelse bør det overvejes, om der kan fastsættes ét 
enkelt mål for hvert instrument. For hvert program bør der være velegnede resultatindikatorer 
til brug ved kontrollen af forventet output, udfald og effekt.

2. Kommissionen bør overveje, om ekspertisenettene og de integrerede projekter har 
realistiske mål og giver væsentlige fordele frem for traditionelle instrumenter til 
forskningssamarbejde. Kommissionen bør i hvert enkelt tilfælde vurdere, om de opnåede 
resultater, den potentielle EU-merværdi og udsigterne til ikke at behøve ekstern støtte 
berettiger yderligere finansiering under RP7.

3. Kommissionen bør undersøge de forskellige årsager til, at niveauet for deltagernes FTU-
investeringer er relativt lavt sammenlignet med de mål, der efterstræbes, og foreslå specifikke 
foranstaltninger.

4. Kommissionen bør sikre, at der i tide gives klar vejledning, at støttetildelingsprocedurerne 
tager kortere tid, og at projekterne overvåges bedre.

2. Kommissionens svar

Kommissionen mente, at RP'erne altid har været baseret på en sund interventionslogik. En 
række væsentlige aspekter af SMART-rationalet blev medtaget i Kommissionens 
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arbejdsprogrammer under RP6 på trods af, at en sådan fremgangsmåde ikke var udtrykkeligt 
fastsat i den finansforordning, der var gældende på det tidspunkt. Alle arbejdsprogrammer
under RP7 indeholder en analyse af de forventede konsekvenser. Endvidere mente 
Kommissionen, at RP6 blev effektivt overvåget og evalueret.

Kommissionen mente, at der for et stort antal ekspertisenets vedkommende blev opnået 
varende integration af partnerne, og den generelle projektkvalitet ansås for høj.

Kommissionen påpegede, at når der henses til de offentlige og private organisationer, der er 
involveret i kommercielle aktiviteter, svarer deltagelsesraterne under RP6 til dem, der var 
gældende for RP5, og at det stadig var for tidligt at foretage nogen endelig bedømmelse af 
deltagelsen af SMV'er under RP7.

Endelig mente Kommissionen, at RP6 havde styrket forskningsindsatsen betydeligt.

3. Kommentarer og henstillinger fra Budgetkontroludvalget til eventuel indarbejdelse i 
udkastet til betænkning om Kommissionens decharge (for finansåret 2008)

Europa-Parlamentet:

Generelle bemærkninger

1. glæder sig over Revisionsrettens konstruktive anbefalinger og generelt positive udtalelse 
om at fremme forskningssamarbejde og projekter af rimelig kvalitet gennem "ekspertisenet" 
og "integrerede projekter" i Fællesskabets forskningspolitik;

2. påskønner, at de RP6-instrumenter, som er omfattet af revisionen, efter Revisionsretten 
mening havde fremmet et godt og effektivt niveau af forskningssamarbejde mellem 
projektdeltagerne;

Indledende procedurer

3. bemærker, at der findes en stor "forventningsforskel", dvs. at det rent faktisk er mindre end
55 % af alle de efterfølgende reviderede projekter, som fastholdt vurderingen "udmærket"; 
anmoder Kommissionen om at tage sin vurderingsprocedure op til overvejelse;

4. minder om, at størstedelen af ansøgningerne ikke klarer tærsklen for "udmærket" (kun 15 
til 20 %), hvorimod ansøgningsomkostningerne (udgør i visse tilfælde op til 300.000 euro) 
betales af ansøgerne; opfordrer i denne henseende indtrængende Kommissionen til på 
sammenhængende og effektiv vis at anvende fornuftige skøn (f.eks. procedurer på flere trin) 
for på mest effektiv vis at udnytte de penge, der tildeles forskning i stedet for forvaltning af 
forskning; 

5. mener, at det er uheldigt, at kun 53 til 86 % af alle de berørte parter, som afhængigt af, om 
deres ansøgning blev godkendt, fuldt ud forstod karakteren af de instrumenter, der anvendes 
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under RP6; beklager, at valget af instrument tilsyneladende i nogle tilfælde afhang af 
skattemæssige i stedet for materialemæssige overvejelser; bemærker, at de mange partnere i 
ekspertisenettene samt Kommissionens stærke fokusering på retlig integration er en særlig 
udfordring, og bemærker, at ekspertgruppen vedrørende fremtiden for ekspertisenet har 
anbefalet, at der udelukkende skal oprettes store partnerskaber i særligt og behørigt 
berettigede tilfælde1;

Oprettelse af ekspertisenet

6. beklager, at der uanset Parlamentets krav om mere service og kundeorienteret 
gennemførelse af forskningsprogrammer kun er sket ringe fremskridt i forhold til oprettelse af 
"one-stop-shops", der dækker alle generaldirektoraterne inden for forskningsfamilien, 
standardisering i forhold til ansøgningsprocedurer, krævet dokumentation og konsekvent 
kommunikation; fremhæver, at offentligheden anser Kommissionen som en enkelt enhed;

7. kræver i denne forbindelse, at Kommissionen endeligt tager passende skridt i retning af en 
proaktiv tilgang til kundesupport, intern kvalitetskontrol, inklusive standardisering på andet 
niveau og sammenhængende forvaltning; anmoder Kommissionen om at stille alle de retlige 
tekster, som støttekontrakterne er baseret på, til rådighed online, herunder henvisninger til 
belgisk lovgivning, hvor det er relevant;

8. minder om Parlamentets konstante krav om at reducere den administrative byrde, navnlig i 
støtteprocedurer2; beklager, at den gennemsnitlige procedureperiode er 13 måneder, hvilket er 
en forlængelse på fire måneder sammenlignet med RP5; kræver med hensyn til RP7, at 
Kommissionen gør brug af eksisterende administrative værktøjer (f.eks. personlige 
identifikationskoder (PIC) og udpegede repræsentanter for den juridiske enhed (LEAR));

9. er utilfreds med, at RP6 ikke nåede målet om mere deltagelse fra private deltagere, navnlig 
SMV'er; deler Revisionsrettens synspunkt om, at nogle bestemmelser aktivt forhindrede deres 
deltagelse; mener generelt, at de retlige bestemmelser og regler, herunder modelkontrakter og 
retningslinjer) er alt for komplekse og i sig selv hindrer en effektiv gennemførelse af 
forskningspolitikker;

10. bemærker, at der i vurderingerne fokuseres på at kontrollere "input" i stedet for "output"; 
er enig i Revisionsrettens vurdering om, at det er vigtigt at sikre en rigtig definition af 
SMART-målene i starten af projektet for at kunne vurdere dets udvikling og eventuelle 
fremgang; understreger, at der skal udvikles rapporteringskrav som et gavnligt værktøj til at 
overvåge og vurdere udviklingen i integrations- og materialeproceduren3, som ikke må 
anvendes til at sanktionere eller gribe ind i koordinatorernes andre skønsmæssige 
ledelsesaktiviteter, så længe de er i overensstemmelse med de retlige bestemmelser;

                                               
1 Se den endelige rapport fra ekspertgruppen vedrørende fremtiden for ekspertisenet (september 2008 – "ER") s. 
21.
2 SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS).
3 ER s. 26.
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Bæredygtighed og fremtidig udvikling

11. beklager, at der i de fleste tilfælde ikke kunne opnås bæredygtig integration ud over den 
indledende finansieringsperiode, og at den indledede finansieringsperiode ifølge 
Revisionsretten ikke viste sig at være realistisk; støtter forslaget om at anvende yderst 
konkurrencedygtige og selektive kriterier for den forlængede finansiering af ekspertisenet, 
som hævder, at de ikke behøver ekstern støtte (ER, s. 28); 

12. bemærker med interesse ekspertgruppens forslag om at undersøge muligheden for 
koordinerede aktioner mellem ERA-NET og RP7, som kombinerer nationale midler og 
fællesskabsmidler1, samt alle foranstaltninger med henblik på at øge gennemsigtigheden og 
tilgængeligheden af CORDIS-databasen for at sikre udveksling af forskningsresultater i ERA 
(udveksling af eksempler på bedste praksis);

13. er yderst bekymret over, at anvendelsen af Kommissionens revisionsstrategi for RP6 
allerede har medført to retssager indledt af tidligere deltagere; understreger, at pålidelighed 
danner grundlag for ethvert langsigtet samarbejde og gentager sin anmodning til 
Kommissionen om, af hensyn til retssikkerheden at afstå fra at genberegne 
finansieringsoversigterne for de projekter under det sjette rammeprogram, som allerede er 
godkendt og afviklet af Kommissionen, på grundlag af nye fortolkninger af 
berettigelseskriterierne for de omkostninger, som er fastlagt i de almindelige betingelser 
(bilag II) i standardkontrakten for det sjette rammeprogram2; opfordrer Kommissionen til at 
bestræbe sig endnu mere på at finde en løsning og udtrykke ønske om en løsningsbaseret 
dialog;

14. anmoder Kommissionen om at finde løsninger, der sikrer pålidelighed og 
midtvejskontinuitet i gennemførelsen og planlægningen af rammeprogrammer, særligt med 
hensyn til RP8, og navnlig anvende faste tidsfrister og faste procedurer homogent;

                                               
1 ER s. 27.
2 SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC).


