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Inledning

Sedan 1984 har Europeiska gemenskapens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling 
genomförts genom fleråriga ramprogram. Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram hade 
en budget på ungefär 17 miljarder euro för perioden 2002–2006 och användes fram till slutet 
av 2008 för att finansiera ”indirekt” verksamhet inom forskning och teknisk utveckling till ett 
värde av 25 miljarder euro i beräknade investeringar.

Följande två nya instrument infördes genom sjätte ramprogrammet och syftade särskilt till att 
”integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet”:

- Expertnätverk (167 projekt som finansierades genom sjätte ramprogrammet, med 
1,2 miljarder euro i EU-stöd) syftade i första hand till att skapa en reell och varaktig 
integration av de forskningsverksamheter som bedrevs av nätverksdeltagarna, och på så sätt 
direkt motarbeta fragmenteringen av den europeiska forskningsverksamheten inom ett givet 
prioriterat tematiskt område.

- Integrerade projekt (närmare 700 finansierade projekt, med 6,5 miljarder euro i EU-stöd) 
utformades för att generera den kunskap som krävs för att genomföra de prioriterade 
tematiska områdena genom att uppnå ambitiösa, klart definierade vetenskapliga och tekniska 
mål på Europanivå.

1) Revisionsrättens revision (omfattning, inriktning, resultat och rekommendationer)

a) Revisionens omfattning och inriktning

Vid revisionsrättens revision undersöktes följande frågor:

 i vilken utsträckning expertnätverk och integrerade projekt hade bidragit till att uppnå 
de mål för forskningspolitiken som satts upp i fördraget, och sina egna specifika mål,

 i vilken utsträckning kommissionen effektivt stödde genomförandet av projekten 
genom att ge nödvändig vägledning till stödmottagare, förvalta kontrakten och 
övervaka vilka framsteg som gjordes, och

 i vilken utsträckning sjätte ramprogrammet hade stimulerat till investeringar i 
forskning och teknisk utveckling.

b) Revisionsrättens iakttagelser

Avsaknad av en uttalad interventionslogik

Revisionsrätten kom fram till att instrumenten inom sjätte ramprogrammet var framgångsrika 
när det gällde att främja forskningssamarbete och projekt med en rimlig kvalitetsnivå. 
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Instrumenten har dock använts utan någon uttalad interventionslogik och även utan 
Smart-mål1 och resultatindikatorer.

Endast delvis uppnådda specifika mål

De nya instrumentens specifika mål uppnåddes endast delvis. Bara i en minoritet av 
expertnätverken uppnåddes en progressiv och självfinansierande integration av 
forskningsverksamheter mellan nätverksparterna. De granskade integrerade projekten hade 
varken dragit till sig mer resurser från enskilda deltagare eller ytterligare offentliga och 
privata finansieringskällor. 

Brister i kommissionens förvaltning

Enligt revisionsrätten framkom ett antal brister i kommissionens förvaltning, vilket påverkade 
åtgärdernas effektivitet.

Icke uppnådda mål om att stimulera till investeringar i forskning och teknisk utveckling

Jämfört med femte ramprogrammet innebar inte sjätte ramprogrammet att man lyckades 
åstadkomma någon betydande ökning av deltagarinvesteringar i forskning och teknisk 
utveckling. Den privata sektorns deltagande till och med minskade relativt sett. Faktum är att 
en lägre andel (10 procent) av den totala budgeten anslogs till små och medelstora företag än 
vad som var fallet inom femte ramprogrammets tematiska program (12 procent). De första 
resultaten för sjunde ramprogrammet visar att deltagandet från små och medelstora företag 
håller på att sjunka ytterligare.

c) Revisionsrättens rekommendationer

Sammanfattningsvis har revisionsrätten utfärdat följande rekommendationer:

1. Utgiftsprogram bör bygga på en uttalad interventionslogik som kopplar instrumenten till 
realistiska mål. Man bör överväga möjligheten att sätta ett enda mål för varje instrument. Det 
bör finnas lämpliga resultatindikatorer för varje program, så att man kan övervaka förväntad 
output, förväntat utfall och förväntad effekt.

2. Kommissionen bör överväga om expertnätverken och de integrerade projekten har 
realistiska mål och ger betydande fördelar jämfört med traditionella instrument för 
forskningssamarbete. Kommissionen bör bedöma om projektens redan uppnådda resultat, 
potentiella EU-mervärde och utsikter till självfinansiering berättigar vidare finansiering 
genom sjunde ramprogrammet.

                                               
1 Smart-mål är specifika mål som kan mätas och förverkligas och som är relevanta och daterade, i enlighet med 
artikel 27.3 i budgetförordningen.
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3. Kommissionen bör undersöka vilka orsaker som ligger bakom att deltagarinvesteringarna i 
forskning och teknisk utveckling varit så låga jämfört med målen, och föreslå specifika 
åtgärder.

4. Kommissionen bör se till att tydlig vägledning ges i god tid, att kontraktsförfarandet blir 
snabbare och att projektövervakningen förbättras.

2. Kommissionens svar

Kommissionen ansåg att ramprogrammen alltid hade byggt på en sund interventionslogik. 
Väsentliga delar i tillvägagångssättet med Smart-mål ingick i kommissionens arbetsprogram 
för sjätte ramprogrammet, trots att detta tillvägagångssätt inte angavs uttryckligen i den 
tillämpliga budgetförordningen vid denna tidpunkt. Inom sjunde ramprogrammet innehåller 
alla arbetsprogram beskrivningar av förväntade effekter. Vidare ansåg kommissionen att sjätte 
ramprogrammet övervakades och utvärderades på ett lämpligt sätt.

Kommissionen ansåg att det fanns ett stort antal expertnätverk där man uppnått varaktig 
integration bland deltagarna, och projektens kvalitet över lag bedömdes vara hög.

Kommissionen påpekade att när man räknar med de offentliga och privata organisationer som 
bedriver kommersiell verksamhet liknar deltagandesiffrorna för sjätte ramprogrammet de för 
femte ramprogrammet. Kommissionen ansåg att det ännu var för tidigt att uttala sig om de 
små och medelstora företagens deltagande i sjunde ramprogrammet.

Slutligen ansåg kommissionen att sjätte ramprogrammet hade bidragit avsevärt till att främja 
forskningsinsatser.

3. Budgetkontrollutskottets synpunkter och rekommendationer som eventuellt kan ingå 
i förslaget till betänkande om ansvarsfrihet för kommissionen (budgetåret 2008)

Allmänt

1. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens konstruktiva rekommendationer och över 
lag positiva åsikt om främjandet av forskningssamarbete och projekt med en rimlig 
kvalitetsnivå genom expertnätverk och integrerade projekt i gemenskapens forskningspolitik.

2. Europaparlamentet uppskattar att de instrument inom sjätte ramprogrammet som 
omfattades av revisionen enligt revisionsrättens åsikt hade främjat gott och effektivt 
forskningssamarbete mellan projektdeltagarna.

Inledande skede

3. Europaparlamentet konstaterar att det finns en stor lucka mellan förväntningar och 
verklighet, dvs. att mindre än 55 procent av alla projekt som granskades i efterhand behöll 
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samma höga betyg som de fått i den inledande utvärderingen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att tänka över sitt utvärderingsförfarande.

4. Europaparlamentet påminner om att en överväldigande majoritet av ansökningarna inte når 
upp till tröskelvärdet för hög kvalitet (bara 15 till 20 procent), och att ansökningskostnaderna 
(som i enskilda fall kan uppgå till 300 000 euro) betalas av de ansökande. I detta sammanhang 
uppmanar parlamentet kommissionen att på ett konsekvent och effektivt sätt tillämpa sunt 
förnuft och urskillning (t.ex. flerstegsförfaranden), så att de medel som anslagits för forskning 
används så effektivt som möjligt, i stället för till ”administration av forskning”.

5. Europaparlamentet anser att det är olyckligt att bara 53–86 procent av alla berörda parter, 
beroende på resultat i ansökningsförfarandet, till fullo förstod de instrument som tillämpas i 
sjätte ramprogrammet. Parlamentet beklagar att valet av instrument i vissa fall tydligen 
snarare berodde på skattemässiga skäl än mer tungt vägande omständigheter. Parlamentet 
noterar att expertnätverk med ett stort antal parter, liksom kommissionens starka fokus på 
rättslig integration, utgör särskilda utmaningar, och att expertgruppen om framtiden för 
expertnätverken har rekommenderat att större partnerskap endast bör bildas i undantagsfall då 
detta är särskilt motiverat1.

Bildande av expertnätverk

6. Europaparlamentet beklagar att endast små framsteg har gjorts med bildandet av ”one-stop 
shops”, en enda instans som täcker samtliga generaldirektorat inom forskningsområdet, och 
med standardiseringen på områdena för ansökningsförfaranden, nödvändig dokumentation 
och konsekvent kommunikation, trots parlamentets krav på ett mer service- och kundinriktat 
genomförande av forskningsprogrammen. Parlamentet poängterar att allmänheten ser 
kommissionen som en enda enhet.

7. Europaparlamentet begär i detta sammanhang att kommissionen till sist vidtar lämpliga 
åtgärder för att uppnå ett proaktivt tillvägagångssätt inom kundsupport, intern 
kvalitetskontroll inbegripet standardisering på andra nivån och samordnad förvaltning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att göra alla rättsliga texter som ligger till grund för 
kontrakten om stöd tillgängliga via Internet, däribland hänvisningar till belgisk lagstiftning 
där detta är relevant.

8. Europaparlamentet erinrar om sitt ständiga krav på att den administrativa bördan ska 
minskas, i synnerhet vid ansökningsförfaranden2. Parlamentet beklagar att den genomsnittliga 
tiden fram till att avtal sluts är 13 månader, en ökning med fyra månader jämfört med femte 
ramprogrammet. I fråga om sjunde ramprogrammet kräver parlamentet att kommissionen 
använder sig av befintliga administrativa redskap (t.ex. PIC-nummer och särskilt utsedda 
företrädare för varje rättslig enhet (Legal Entity Appointed Representatives – LEAR).

                                               
1 jfr expertgruppens slutliga rapport om expertnätverkens framtid, Final Report of the expert group on the future 
of networks of excellence (september 2008 - ”ER”) s. 21.
2 SEK(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS).
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9. Europaparlamentet är missnöjt med att målet om större deltagande från privata deltagare, i 
synnerhet små och medelstora företag, inte uppnåddes inom sjätte ramprogrammet. 
Parlamentet delar revisionsrättens åsikt att vissa bestämmelser aktivt motverkade dessa 
parters deltagande, och anser att de rättsliga bestämmelserna och reglerna (däribland 
standardkontrakt och riktlinjer) över lag är överdrivet komplicerade och i sig själva förhindrar 
ett effektivt genomförande av forskningspolitiken.

10. Europaparlamentet konstaterar att fokus vid utvärderingarna ligger på att kontrollera 
”input” snarare än att bedöma output. Parlamentet instämmer med revisionsrätten i dess 
bedömning att en ordentlig definition av Smart-mål vid ett projekts början är en avgörande 
faktor för hur projektet kommer att utvecklas och om det kommer att bli framgångsrikt. 
Parlamentet betonar att rapporteringskrav måste utformas som ett målinriktat redskap för att 
övervaka och bedöma framsteg med integrationen och forskningen1 och inte får användas som 
sanktioner eller som ett sätt att ingripa i samordnarens övriga oinskränkta 
förvaltningsverksamhet, så länge denna är förenlig med de rättsliga bestämmelserna.

Hållbarhet och framtida utveckling

11. Europaparlamentet beklagar att man i de flesta fall inte kunde uppnå varaktig integration 
som bestod efter den inledande finansieringsperioden, och att den inledande femåriga 
finansieringsperioden enligt revisionsrättens bedömning inte visade sig vara realistisk. 
Parlamentet stöder förslaget om att tillämpa mycket konkurrensbetonade och selektiva 
kriterier för förlängd finansiering av expertnätverk som hävdar att de kommer att kunna uppnå 
självfinansiering (ER s. 28).

12. Europaparlamentet noterar med intresse expertgruppens förslag om att utforska 
möjligheten att samordna förslagsinfordringarna för ERA-NET och sjunde ramprogrammet 
och att kombinera nationella medel och gemenskapsmedel för detta ändamål2, liksom alla 
åtgärder för att förbättra insyn och tillgänglighet i Cordis-databasen för att se till att det sker 
ett utbyte av forskningsresultat inom det europeiska området för forskningsverksamhet 
(utbyte av bästa metoder).

13. Europaparlamentet är djupt oroat över att tillämpningen av kommissionens 
revisionsstrategi för sjätte ramprogrammet redan har lett till två rättsfall som inletts av tidigare 
deltagare. Parlamentet betonar att pålitlighet är grunden för allt långsiktigt samarbete och 
upprepar sin begäran att kommissionen, som en förutsättning för rättssäkerheten, avstår från 
att räkna om årsredovisningarna för projekt inom det sjätte ramprogrammet som redan har 
godkänts och avslutats av kommissionen, genom att tillämpa nya tolkningar av vilka 
kostnader som är stödberättigade enligt de allmänna villkoren (bilaga II) i det sjätte 
ramprogrammets standardkontrakt3. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka sina 
insatser för att hitta en lösning, och framför sin önskan om en lösningsinriktad dialog.

                                               
1 ER s. 26.
2 ER s. 27.
3 SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC).
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14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hitta lösningar som garanterar pålitlighet 
och kontinuitet på medellång sikt i genomförandet och planeringen av ramprogram, särskilt 
med tanke på åttonde ramprogrammet. I synnerhet uppmanar parlamentet kommissionen att 
enhetligt tillämpa fasta tidsfrister och en fast arbetsordning.


