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KORTFATTAD MOTIVERING

De allmänna målen för den nya budgetförordningen stämmer i huvudsak överens med de 
övergripande målen att genomföra EU:s politik samtidigt som principerna för sund 
ekonomisk förvaltning garanteras.

Budgetförordningen tillsammans med genomförandebestämmelserna och den fleråriga 
budgetramen tillsammans med de årliga budgetarna har direkta effekter för den europeiska 
politiken för forskning, utveckling och innovationer. Ett av budgetförordningens viktigaste 
mål bör vara att åstadkomma en lämplig balans mellan principerna om finansiellt 
ansvarstagande och flexibilitet för stödmottagarna.

ITRE:s föredragande välkomnar därför de ökade insatserna för administrativ och finansiell 
förenkling av ramprogrammets regler under programmens och projektens livscykler (ansökan, 
utvärdering och förvaltning), vilket bör bli till stor nytta för intressenterna. Forskning är 
en osäker process med ett visst mått av inbyggd risk, och resultatbaserad finansiering kan 
begränsa forskningsprojekts räckvidd så att mindre riskabla projekt och marknadsorienterad 
forskning främjas, vilket skulle motverka EU:s strävan efter excellens och spetsforskning.

En alltför rigid tolkning av budgetförordningen har under senare år tyvärr skapat 
en riskaversionskultur och en attityd av noll förtroende för forskningsprogrammens deltagare, 
och därigenom försämrat programmens genomförande. Detta problem har kommit till uttryck 
i åtskilliga förklaringar och resolutioner, t.ex. förklaringen om initiativet Trust Researchers 
och parlamentets resolution av den 11 november 2011 om förenklat genomförande 
(2010/2079(INI)), och det behövs snarast adekvata åtgärder för att förenkla ramprogrammets 
och andra europeiska finansieringsinstruments finansiella och administrativa bestämmelser.

Finansieringen av forskning i Europa bör gå mot ömsesidigt förtroende och ansvarstagande 
partnerskap, samtidigt som den bör vara risktolerant gentemot deltagare under samtliga faser, 
med flexibla EU-bestämmelser som tillämpas enligt nationella regleringar och nationell 
praxis. Utvärderingen av finansiering inom forskningsområdet bör utgå från typen av 
forskning, med fokus på excellens, relevans och genomslagskraft.

Förenkling

Föredraganden välkomnar förslaget till ytterligare förenklingar och harmonisering av 
bestämmelser och förfaranden. Det är viktigt att i detta sammanhang komma ihåg att 
förenkling inte är ett mål i sig, utan snarare ett medel för att göra EU:s forskningsfinansiering 
attraktiv och tillgänglig. Förenklingsåtgärderna bör också göra det lättare att undvika fel. 
Föredraganden håller med om att kraven på kontroller och garantier är nödvändiga för att 
upprätthålla budgetdisciplin och en kultur med god ekonomisk förvaltning, men å andra sidan 
bör sådana administrativa bördor stå i bättre proportion till de finansiella riskerna och ta 
hänsyn till olika politikområdens särdrag, t.ex. forskningens.

Föredraganden understryker att när verksamhetsanslagen ges i form av ett standardbelopp 
eller enligt en schablon bör man för enkelhetens skull avskaffa regeln att anslagen gradvis ska 
minska. Kommissionen uppmanas att ytterligare förtydliga den terminologi som används 
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i samband med schablonanslag eller standardbelopp och att underlätta deras användning. 
Föredraganden anser att schablonbelopp och standardbelopp bör vara undantag och tillämpas 
på frivillig grund och endast i motiverade fall.

Reglerna för räntor som genereras av förfinansiering 

Föredraganden stöder att man omedelbart stryker kravet på återbetalning av räntorna på 
förfinansieringen samt kravet på att öppna separata räntebärande konton. De administrativa 
resurser som krävs för att betala tillbaka dessa räntor står inte i proportion till ändamålet, och 
det vore därför effektivare att låta stödmottagarna återanvända den upplupna räntan i de 
program som de förvaltar. 

Bidrag

Definitionen av bidrag måste förtydligas och de administrativa bördorna måste minskas. För 
att förbättra förvaltningen av bidrag och förenkla förfarandena bör det bli möjligt att bevilja 
bidrag antingen genom ett beslut av institutionen eller genom en skriftlig överenskommelse 
med bidragsmottagaren.

Acceptabel risk för fel

Forskning och innovation är verksamheter med inneboende risker, och för att forsknings- och 
utvecklingspolitiken på EU-nivå ska kunna bli framgångsrik är det nödvändigt att definiera en 
lämplig nivå för acceptabel risk. Förslaget att föra in begreppet acceptabel risk för fel 
i budgetförordningen är ett steg framåt och skulle kunna bidra till att minska både 
komplexiteten och efterhandsgranskningarna, åstadkomma en lämplig balans mellan sund 
ekonomisk förvaltning och lämpliga kontroller och leda till förenklingar i den ekonomiska 
förvaltningen. Dessutom måste kommissionen se till att vidta alla åtgärder för att minska de 
inneboende riskerna för fel. 

Det är avgörande att se till att reglerna för deltagande tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt, 
och att de tar hänsyn till FoU-verksamhetens grundläggande förhållanden. Föredraganden 
efterlyser därför en noggrann analys och rapportering av felen samt eventuella korrigerande 
åtgärder. Det är också nödvändigt att i budgetförordningens text etablera en tydligare 
definition av fel.

Föredraganden samtycker till att man inför separata bestämmelser för prissummor 
i budgetförordningen. Utdelning av priser bör uppmuntras, men inte i stället för ordentligt 
strukturerad finansiering.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a) När det gäller unionens ramprogram 
för forskning bör ytterligare förenklingar 
och harmonisering av regler och 
förfaranden genomföras, enligt vad som 
sägs i Europaparlamentets resolution av 
den 11 november 2010 om förenklat 
genomförande av ramprogrammen för 
forskning1 och i slutrapporten från 
expertgruppen för den preliminära 
utvärderingen av det sjunde 
ramprogrammet som offentliggjordes den 
12 november 2010 och som baserar sig på 
artikel 7.2 i beslut nr 1982/2006/EG.
__________
1Antagna texter, P7_TA(2010)0401.

Or. en

Motivering

I Europaparlamentets resolution av den 11 november 2010 om förenklat genomförande av 
ramprogrammen för forskning (2010/2079 (INI)) efterlystes förenkling och harmonisering av 
budgetförordningens regler och förfaranden.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Att revisionsföreskrifterna är precisa, 
konsekventa och transparenta och 
respekterar de berörda parternas 
rättigheter.

Or. en
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Motivering

Parlamentet begärde i punkt 29 i sitt betänkande av den 11 november 2010 om förenklat 
genomförande av ramprogrammen för forskning (2010/2079(INI)) att kommissionen ska 
lägga fram precisa, konsekventa och transparenta revisionsföreskrifter som garanterar att de 
berörda parternas rättigheter respekteras, och att dessa principer ska utgöra en integrerad 
del av den interna kontrollen av budgetens genomförande. 

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den lagstiftande myndigheten ska enligt 
förfarandet i artikel 322 i EUF-fördraget 
fastställa vad som ska betraktas som en 
acceptabel risk för fel inom en lämpligt 
avgränsad del av budgeten. Detta beslut 
ska beaktas under det årliga förfarandet 
för beviljande av ansvarsfrihet enligt 
artikel 157.2.

Vid presentation av reviderade eller nya 
utgiftsförslag ska kommissionen 
analysera, bedöma och, om nödvändigt, 
ändra riskhanteringssystemet. 
Kommissionen ska, baserat på en tydlig 
metod, också utvärdera risken för fel eller 
bristande efterlevnad av den föreslagna 
lagstiftningen per finansieringskälla och 
per medlemsstat.

Or. en

Motivering

Budgetutskottet har föreslagit en ny text till artikel 29 om acceptabel risk för fel. Denna text 
kan utgöra grund för konceptet acceptabel risk för fel, men dessutom bör kommissionens 
förslag analyseras noga, och moderniseras om det behövs. Konceptet acceptabel risk för fel 
ska inte begränsas endast till bristande efterlevnad, utan inneboende risk bör också tas med, 
särskilt i samband med forskning.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Valet av nivå för acceptabel risk för fel 
ska bygga på en analys av kostnaderna 
och fördelarna med kontroller. 
Medlemsstaterna och de enheter och 
personer som avses i artikel 55.1 b ska på 

Om det under programmets 
genomförande visar sig att felen eller 
bristerna i efterlevnaden stadigvarande 
ligger på en högre nivå än den risknivå 
som definierades i utgiftsförslaget, ska 
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begäran rapportera till kommissionen om 
de kostnader de haft för kontroller samt 
om antalet och omfattningen av de 
insatser som finansierats genom 
budgeten.

kommissionen identifiera svagheterna i 
kontrollsystemen och analysera kostnader 
och fördelar med eventuella korrigerande 
åtgärder samt vidta lämpliga åtgärder 
såsom förenkling av tillämpliga 
bestämmelser, ny utformning av 
programmet, skärpta kontroller eller, om 
så krävs, avsluta verksamheten.

Or. en

Motivering

Nivån för stadigvarande bristande efterlevnad eller fel i större omfattning måste fastställas 
tydligt.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den nivå som fastställts för acceptabel 
risk för fel ska värderas löpande och 
omprövas om de yttre villkoren förändras 
på väsentligt sätt.

utgår

Or. en


