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KORT BEGRUNDELSE

De generelle mål for den nye finansforordning (FF) er stort set på linje med den overordnede 
målsætning om at sikre gennemførelsen af EU-politikker, samtidig med at princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning respekteres.

Finansforordningen har sammen med gennemførelsesbestemmelserne hertil, den flerårige 
finansielle ramme (FFR) samt de årlige budgetter en direkte indvirkning på europæisk 
forskning, udvikling og innovation. Et af hovedformålene med FF bør være at opnå en 
passende balance mellem principperne om økonomisk ansvarlighed og fleksibilitet for 
modtagerne.
ITRE-udvalgets ordfører hilser det derfor velkomment, at der udfoldes øgede bestræbelser på 
at opnå en administrativ og finansiel forenkling af RP-reglerne for programmernes og 
projekternes fulde livscyklus (gennemførelse, evaluering og forvaltning), hvilket i høj grad 
bør komme aktørerne til gode. Forskning er en usikker proces med en vis iboende risiko, og 
resultatbaseret støtte kan begrænse forskningsprojekterne til mindre risikoprægede projekter 
og markedsorienteret forskning, hvilket vil skade EU's bestræbelser på at fremme ekspertise 
og frontlinjeforskning.

En for ufleksibel fortolkning af FF har i de senere år desværre skabt en kultur af 
risikoundgåelse og en attitude præget af mistillid over for deltagerne i forskningsprogrammer, 
hvilket begrænser effektiviteten af dens gennemførelse. Denne bekymring er kommet til 
udtryk i flere erklæringer og beslutninger, såsom erklæringen fra Trust Researchers Initiative 
og Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2010 om forenkling (2010/2079 (INI)), 
og der er stærkt behov for passende initiativer til en forenkling af de finansielle og 
administrative bestemmelser vedrørende rammeprogrammet og andre europæiske 
støtteinstrumenter.

Forskningsstøtten i EU bør bevæge sig i retning af gensidig tillid og ansvarligt partnerskab 
samt være risikotolerant over for deltagerne i alle faser, med fleksible EU-regler, der kan 
anvendes i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Evalueringen af 
forskningsstøtten bør være baseret på forskningens art og fokusere på kvalitet, relevans og 
effekt.
Forenkling

Ordføreren hilser forslagene til en yderligere forenkling og harmonisering af regler og 
procedurer velkomne. Det er i denne forbindelse vigtigt at huske, at forenkling ikke et mål i 
sig selv, men snarere et middel til at gøre EU's forskningsstøtte attraktiv og tilgængelig, og at 
forenklingsforanstaltninger også bør gøre det lettere at undgå fejl. Ordføreren er enig i, at 
kravene om kontrol og garantier er nødvendige for at opretholde budgetdisciplin og en kultur 
med forsvarlig økonomisk forvaltning, men finder på den anden side, at sådanne 
administrative byrder bør stå i et mere rimeligt forhold til de økonomiske risici, der er tale 
om, under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for visse politikker såsom 
som forskning.
Med henblik på forenklingen understreger ordføreren, at når der er tale om driftstilskud ydet i 
form af faste beløb eller på grundlag af enhedstakster, bør reglen om, at driftstilskud gradvis 
nedtrappes, fjernes, og han opfordrer Kommissionen til yderligere at præcisere terminologien 
vedrørende brugen af enhedstakster og faste beløb og lette deres anvendelse; Det er hans 
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opfattelse, at faste beløb og enhedssatser kun bør anvendes undtagelsesvis, på et frivilligt 
grundlag og kun i begrundede tilfælde.

Reglerne for renter, der hidrører fra forfinansiering
Ordføreren støtter en øjeblikkelig ophævelse af forpligtelsen til at opkræve renter af 
forfinansieringer samt afskaffelse af forpligtelsen til at åbne separate rentebærende konti. Den 
administrative byrde i forbindelse med opkrævningen af disse renter står i misforhold til det 
forfulgte mål, og det ville være mere effektivt at tillade genbrug af renterne til gavn for de 
programmer, modtagerne administrerer. 

Tilskud
Definitionen af tilskud bør præciseres, og den administrative byrde nedbringes. For at 
forbedre forvaltningen af tilskud og forenkle procedurerne bør det være muligt at yde tilskud 
enten ved beslutning truffet af institutionen eller ved en skriftlig aftale med modtageren.

Acceptabel fejlrisiko
Forskning og innovation er i sagens natur risikobaserede aktiviteter, og fastlæggelsen af et 
passende niveau for den acceptable risiko er afgørende for en vellykket forsknings- og 
innovationspolitik på EU-plan. Forslaget om at indføre begrebet acceptabel fejlrisiko i FF er 
et skridt i den rigtige retning og kan bidrage til at reducere både kompleksiteten og omfanget 
af efterfølgende revisioner, sikre en passende balance mellem forsvarlig økonomisk 
forvaltning og passende kontrol og føre til en forenkling af den økonomisk forvaltning. 
Desuden er det nødvendigt, at Kommissionen sikrer, at alle foranstaltninger er truffet til at 
mindske den iboende fejlrisiko.
Det er afgørende at sikre, at reglerne for deltagelse fortolkes og anvendes på en ensartet måde, 
og at de anerkender væsentlige elementer i den måde, F&U foregår på i praksis. Ordføreren 
opfordrer derfor til en dybtgående analyse af og information om fejl og eventuelle 
foranstaltninger til afhjælpning heraf. Han finder det desuden nødvendigt, at der fastlægges en 
klarere definition af fejl i finansforordningens tekst.

Ordføreren er enig i, at der skal indføres særskilte bestemmelser vedrørende priser og præmier 
i FR. Brugen af præmier skal fremmes, men ikke som en erstatning for en korrekt struktureret 
finansiering.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

(4a) For så vidt angår EU's 
rammeprogrammer for forskning er der 
behov for en yderligere forenkling og 
harmonisering af regler og procedurer, 
som påpeget i Europa-Parlamentets 
beslutning af 11. november 2010 om 
forenkling af gennemførelsen af 
rammeprogrammerne for forskning1 og i 
den endelige rapport fra ekspertgruppen 
om en foreløbig evaluering af det syvende 
rammeprogram, offentliggjort den 12. 
november 2010 på grundlag af artikel 7, 
stk. 2, i afgørelse nr. 1982/2006/EF.  
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0401.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet anmodede i sin beslutning af 11. november 2010 om forenkling af 
gennemførelsen af rammeprogrammerne for forskning (2010/2079(INI)) om en forenkling og 
harmonisering af finansforordningens regler og procedurer.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) præcise, konsekvente og 
gennemsigtige kontrolregler, der 
respekterer de berørte parters rettigheder

Or. en

Begrundelse

Parlamentet anmodede i punkt 29 i sin betænkning af 11. november 2010 om forenkling af 
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forskningsrammeprogrammerne (2010/2079(INI)) Kommissionen om at forelægge præcise, 
sammenhængende og gennemskuelige regler for kontrol, der respekterer de berørte parters 
rettigheder, og disse principper skal være et integreret led i den interne kontrol med 
budgetgennemførelsen.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lovgivningsmyndigheden træffer efter 
proceduren i EUF-traktatens artikel 322 
beslutning om en acceptabel fejlrisiko for 
budgettets forskellige dele. Denne 
beslutning tages i betragtning ved den 
årlige dechargeprocedure i 
overensstemmelse med artikel 157, stk. 2.

Ved forelæggelsen af reviderede eller nye 
udgiftsforslag foretager Kommissionen en 
analyse og vurdering af 
risikostyringssystemet og ændrer det om 
fornødent.  Kommissionen foretager 
endvidere på basis af en klar metodologi 
en vurdering af risikoen for fejl eller 
manglende overholdelse af den foreslåede 
lovgivning, opdelt efter midler og efter 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

BUDG-udvalget har foreslået en ny tekst vedrørende acceptabel fejlrisiko (tolerable risk of 
error, TRE) i artikel 29. Denne tekst kan tjene som grundlag for TRE-begrebet, men 
herudover bør Kommissionens forslag analyseres grundigt og om fornødent moderniseres. 
TRE-begrebet bør ikke være begrænset til manglende overholdelse, men også omfatte iboende 
risici, navnlig inden for forskning.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den acceptable fejlrisiko skal baseres på 
en analyse af kontrollens 
omkostningseffektivitet. Medlemsstater, 
enheder og personer, der er omhandlet i 
artikel 55, stk. 1, litra b), indberetter på 
Kommissionens anmodning de udgifter, 
de har afholdt i tilknytning til kontrol, 

Hvis det under gennemførelsen af 
programmet viser sig, at omfanget af fejl 
eller af manglende overholdelse er 
vedvarende højere end det risikoniveau, 
som var fastsat i udgiftsforslaget, skal 
Kommissionen identificere svaghederne i 
kontrolsystemerne, vurdere 
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samt antallet af og omfanget af aktiviteter, 
der finansieres over budgettet.

omkostningerne og fordelene ved 
eventuelle korrigerende foranstaltninger 
og tage passende skridt i form af f.eks. 
forenkling af de gældende bestemmelser, 
ændring af programmets udformning, 
stramning af kontrollen eller om 
fornødent indstilling af aktiviteten.

Or. en

Begrundelse

En vedvarende høj grad af manglende overholdelse eller fejl bør klart angives.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den acceptable fejlrisiko overvåges nøje 
og revideres, hvis 
kontrolomstændighederne ændrer sig 
væsentligt.

udgår

Or. en


