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BEKNOPTE MOTIVERING

De algemene doelstellingen van het nieuwe het Financieel Reglement (FR) zijn grotendeels in 
overeenstemming met de globale doelstelling om het EU-beleid te verwezenlijken en het 
beginsel van goed financieel beheer veilig te stellen.

Het FR en de uitvoeringsvoorschriften, alsook het meerjarig financieel kader (MFK) en de 
jaarlijkse begrotingen zijn rechtstreeks van invloed op het Europese beleid inzake onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie. Een van de voornaamste doelstellingen van het FR moet erin 
bestaan een goed evenwicht tot stand te brengen tussen de beginselen van financiële 
verantwoordingsplicht en flexibiliteit voor de begunstigden.
De rapporteur van ITRE is dan ook verheugd over de toenemende inspanningen om te komen 
tot administratieve en financiële vereenvoudiging van de regels voor het kaderprogramma 
gedurende de hele levenscyclus van het programma en de projecten (aanvraag, evaluatie en 
beheer), hetgeen vooral de stakeholders ten goede zal komen. Onderzoek is een onzeker 
proces met een aantal inherente risico's. Een op resultaten gebaseerde financiering zou de 
waaier aan onderzoekprogramma's kunnen beperken tot minder riskante projecten en tot 
marktgericht onderzoek, hetgeen de EU zou hinderen bij het nastreven van excellentie en 
grensverleggend onderzoek.
De afgelopen jaren heeft een al te strikte interpretatie van het FR helaas een cultuur van 
risicovermijding en een wantrouwige attitude jegens de deelnemers aan 
onderzoeksprogramma's gecreëerd, waardoor de toepassing van het FR minder efficiënt is 
geworden. Dit probleem is in verscheidene verklaringen en resoluties, zoals de verklaring van 
het "Trust Researchers"-initiatief en de resolutie van het Europees Parlement van 11 
november 2010 over vereenvoudiging (2010/2079(INI)), aan de orde gesteld en er moeten 
dringend maatregelen worden getroffen om de financiële en administratieve bepalingen met 
betrekking tot het kaderprogramma en andere Europese financieringsinstrumenten te 
vereenvoudigen.

De financiering van onderzoek in Europa moet meer op wederzijds vertrouwen en 
verantwoordelijk partnerschap worden gebaseerd en moet in alle fasen meer risicotolerantie 
ten aanzien van de deelnemers aan de dag leggen, met flexibele EU-regels die 
overeenkomstig nationale bepalingen en praktijken worden toegepast. De evaluatie van de 
financiering op het gebied van onderzoek moet gebaseerd zijn op de aard van het onderzoek, 
met speciale aandacht voor excellentie, relevantie en effect.

Vereenvoudiging
De rapporteur is verheugd over de voorstellen voor een verdere vereenvoudiging en 
harmonisatie van de regels en procedures. In dit verband is het belangrijk eraan te herinneren 
dat vereenvoudiging geen op zichzelf staande doelstelling is, maar wel een middel om ervoor 
te zorgen dat EU-financiering voor onderzoek aantrekkelijk en toegankelijk is en dat 
vereenvoudigingsmaatregelen ook meer mogelijkheden moeten bieden om fouten te 
voorkomen. De rapporteur is het ermee eens dat vereisten inzake controles en garanties nodig 
zijn om begrotingsdiscipline en een cultuur van goed financieel beheer te handhaven, maar 
meent anderzijds dat dergelijke administratieve lasten beter in verhouding moeten staan tot de 
financiële risico's.

Met het oog op vereenvoudiging benadrukt de rapporteur dat de regel dat de subsidies 
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degressief zijn, moet worden geschrapt in het geval van exploitatiesubsidies in de vorm van 
vaste bedragen of forfaitaire financieringen. Hij vraagt de Commissie de terminologie 
betreffende het gebruik van forfaitaire financieringen en vaste bedragen verder te 
verduidelijken en dit gebruik te vergemakkelijken. Hij is van oordeel dat vaste bedragen en 
forfaitaire financieringen van uitzonderlijke aard moeten zijn en moeten worden gebruikt op 
vrijwillige basis en alleen in gevallen waarin dit is gerechtvaardigd.

Regels inzake de renteopbrengst van voorfinanciering
De rapporteur is vóór de onmiddellijke afschaffing van de verplichting om rentekosten over 
de prefinanciering in te vorderen en de verplichting om een afzonderlijke rentedragende 
rekening te openen. De administratieve lasten waarmee de invordering van dergelijke rente 
gepaard gaat, staan niet in verhouding tot het nagestreefde doel, en het zou dan ook efficiënter 
zijn als de renteopbrengst mag worden hergebruikt ten behoeve van de programma's die de 
begunstigden beheren.
Subsidies

De definitie van subsidies moet duidelijker worden en de administratieve lasten moeten 
worden verlicht. Met het oog op een beter subsidiebeheer en een vereenvoudiging van de 
procedures moet het mogelijk zijn om subsidies bij besluit van de instelling of door middel 
van een schriftelijke overeenkomst met de begunstigde toe te kennen.

Aanvaardbaar foutenrisico
Onderzoek en innovatie zijn inherent activiteiten waarbij risico's worden genomen. Voor een 
succesvol onderzoeks- en innovatiebeleid op EU-niveau is het dan ook van essentieel belang 
dat er een passend niveau van aanvaarbaar risico wordt vastgesteld. Het voorstel om in het FR 
het begrip aanvaardbaar foutenrisico in te voeren, is een positieve stap voorwaarts. Het kan de 
complexiteit en het aantal audits achteraf helpen verminderen, een juist evenwicht tussen goed 
financieel beheer en de vereiste controles tot stand brengen en tot een vereenvoudiging van 
het financieel beheer leiden. Voorts moet de Commissie ervoor zorgen dat alle nodige 
maatregelen worden genomen om het inherente foutenrisico te beperken.
Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat de regels voor participatie op uniforme wijze 
worden geïnterpreteerd en toegepast en dat zij essentiële realiteiten van de O&O-praktijk 
onderkennen. Daarom dringt de rapporteur aan op een grondige analyse en bekendmaking van 
de fouten en eventuele maatregelen om deze te herstellen. Ook acht hij het noodzakelijk in de 
tekst van het FR een duidelijkere definitie van fouten vast te stellen.

De rapporteur stemt ermee in om bepalingen betreffende prijzen in een afzonderlijke titel van 
het FR op te nemen. Het gebruik van prijzen moet worden aangemoedigd, maar kan niet in de 
plaats komen van een goed gestructureerde financiering.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

(4 bis) Wat de EU-kaderprogramma's 
voor onderzoek betreft, moet een verdere 
vereenvoudiging en harmonisatie van de 
regels en procedures worden doorgevoerd, 
zoals gevraagd in de resolutie van het 
Europees Parlement van 11 november 
2010 inzake het vereenvoudigen van de 
tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma's voor onderzoek1 en in 
het eindverslag van de groep deskundigen 
inzake de tussentijdse evaluatie van het 
zevende kaderprogramma, dat op 12 
november 2010 is gepubliceerd op grond 
van artikel 7, lid 2, van Besluit nr. 
1982/2006/EG.
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2010)0401.

Or. en

Toelichting

In de resolutie van het Europees Parlement van 11 november 2010 inzake het vereenvoudigen 
van de tenuitvoerlegging van de kaderprogramma's voor onderzoek werd gevraagd om een 
vereenvoudiging en harmonisering van de regels en procedures in het Financieel Reglement.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) precieze, consistente en 
transparante voorschriften voor controles 
met betrekking tot de rechten van de 
betrokkenen;

Or. en
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Toelichting

In punt 29 van zijn verslag inzake het vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma's voor onderzoek (2010/2079(INI)) verzocht het Parlement precieze, 
consistente en transparante voorschriften voor controles met betrekking tot de rechten van de 
betrokken partijen voor te leggen. Deze principes moeten integraal deel uitmaken van de 
controle op de begrotingsuitvoering.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De wetgevende autoriteit stelt volgens de 
procedure van artikel 322 VWEU op een 
passend niveau van aggregatie van de 
begroting vast hoe hoog het aanvaardbaar 
foutenrisico is. Bij de kwijtingsprocedure 
overeenkomstig artikel 157, lid 2 wordt 
met dat besluit rekening gehouden.

Wanneer de Commissie herziene of 
nieuwe voorstellen voor uitgaven indient, 
analyseert, beoordeelt en wijzigt zij zo 
nodig het risicobeheersysteem. Op basis 
van een duidelijke methode beoordeelt de 
Commissie ook per fonds en per lidstaat
hoe hoog het risico van fouten of niet-
naleving van de voorgestelde wetgeving is.

Or. en

Toelichting

De Begrotingscommissie heeft in artikel 29 een nieuwe tekst betreffende het aanvaardbare 
foutenrisico voorgesteld. Deze tekst kan als basis voor het begrip aanvaarbaar foutenrisico 
dienen, maar in aanvulling daarop moet het Commissievoorstel grondig worden geanalyseerd 
en zo nodig worden gemoderniseerd. Het begrip aanvaarbaar foutenrisico mag niet worden 
beperkt tot niet-naleving; ook inherent risico, met name op onderzoeksgebied, moet worden 
opgenomen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de bepaling van de hoogte van het
aanvaardbaar foutenrisico wordt 
uitgegaan van een kosten-batenanalyse 
van controles. De lidstaten en de in artikel 
55, lid 1, onder b), genoemde entiteiten en 

Indien het percentage fouten of niet-
naleving bij de uitvoering van het
programma aanhoudend hoger blijkt dan 
het in het uitgavenvoorstel vastgestelde 
risiconiveau, brengt de Commissie de
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personen brengen wanneer de Commissie
daarom verzoekt aan haar verslag uit over
de door hen gedragen kosten van
controles en over het aantal uit de
begroting van de Unie gefinancierde 
activiteiten en de omvang ervan.

zwakke punten in de controlesystemen in 
kaart, onderzoekt zij de kosten en baten
van eventuele corrigerende maatregelen 
en neemt zij passende maatregelen, 
bijvoorbeeld een vereenvoudiging van de
toepasselijke bepalingen, een bijsturing 
van het programma, een verscherping van 
de controles of, zo nodig, de stopzetting 
van de activiteit.

Or. en

Toelichting

Het aanhoudend hoge percentage niet-naleving of fouten moet duidelijk worden 
gespecificeerd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aanvaardbaar foutenrisico zal 
aandachtig worden bewaakt en worden 
herzien bij belangrijke veranderingen in 
de controleomgeving.

Schrappen

Or. en


