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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forenkling af gennemførelsen af rammeprogrammerne for forskning
(2010/2079(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse om forenkling af gennemførelsen af 
rammeprogrammerne for forskning (KOM(2010)0187),

 der henviser til Kommissionens afgørelse af 23. juni 2009 om acceptkriterier for metoder 
til udregning af gennemsnitlige personaleomkostninger (KOM(2009)0187),

 der henviser til ekspertgruppens rapport om efterfølgende evaluering af det sjette 
rammeprogram (2002-2006) ("Rietschel-rapporten) og den efterfølgende meddelelse fra 
Kommissionen (KOM(2009)0210),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. maj 2010 "Mere eller mindre kontrol? 
Den rette balance mellem de administrative kontrolomkostninger og fejlrisikoen" 
(KOM(2010)0261),

 der henviser til konklusionerne af 3. december 2009 fra Rådet (konkurrenceevne) om 
"vejledning vedrørende de fremtidige prioriteter for europæisk forskning og 
forskningsbaseret innovation" og konklusionerne af 26. maj 2010 fra Rådet 
(konkurrenceevne) om "forenklede og mere effektive programmer til støtte for europæisk 
forskning og innovation",

 der henviser til forretningsordenens artikel 48 (og artikel 119, stk. 2),

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Budgetkontroludvalget og Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at det syvende rammeprogram for forskning (RP 7) er det største 
transnationale F&U- program i verden og et afgørende element for virkeliggørelsen af det 
europæiske forskningsrum og gennemførelsen af målsætningerne for "Europa 2020-
strategien",

B. der henviser til, at forskning yder et grundlæggende bidrag til økonomisk vækst og 
jobskabelse,

C. der henviser til, at rammeprogrammerne kræver den højeste grad af ekspertise, effektivitet 
og produktivitet, inddrager de bedste videnskabsfolk i Europa og skaber en videnbaseret 
EU-økonomi,

D. der henviser til, at den nuværende forvaltning af RP 7 er præget af overdrevent 
bureaukrati, lav risikotolerance, ringe produktivitet og upassende forsinkelser, der 
afskrækker forskningsmiljøet, den akademiske verden, erhvervslivet og industrien (især de 
små og mellemstore virksomheder) fra at deltage,
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E. der henviser til, at alle aktører ønsker, at reglerne og procedurerne forenkles og 
harmoniseres yderligere, uden at forenkling skal være et mål i sig selv, men et middel til 
at gøre EU's forskningsmidler attraktive og tilgængelige,

F. der henviser til, at resultatbaseret støtte kan begrænse forskningsprojekterne til mindre 
risikoprægede projekter og markedsorienteret forskning, hvilket vil skade EU's 
bestræbelser på at fremme ekspertise og frontlinjeforskning,

G. der henviser til, at det er nødvendigt at sondre klart mellem forskning og innovation som 
to forskellige processer (forskning som den proces, hvor investeringer skaber viden, og 
innovation som den proces, hvor viden omvendt resulterer i investeringer),

H. der henviser til, at den nuværende forenklingsproces kommer på et vigtigt tidspunkt, da 
der derved opnås impulser til midtvejsevalueringen af RP 7 og til forberedelserne af det 
kommende RP 8,

I. der henviser til, at udformningen og gennemførelsen af det nuværende RP 7 og af de 
kommende rammeprogrammer skal baseres på principperne om forenkling, stabilitet, 
retssikkerhed, sammenhæng, ekspertise og tillid,

1. støtter det initiativ, Kommissionen med sin meddelelse har taget til at forenkle 
gennemførelsen af rammeprogrammerne for forskning og derved forelægge seriøse og 
kreative foranstaltninger til afhjælpning af de begrænsninger, deltagerne i 
forskningsprogrammerne står over for;

2. gør opmærksom på, at forenklingsprocessen på trods af dens betydning, kun udgør én af 
flere nødvendige reformer til forbedring af EU's støtte til forskning;

3. understreger, at det for hver enkelt forenklingsforanstaltning er nødvendigt at præcisere, 
hvorvidt den træder i kraft under den nuværende lovgivningsramme, eller hvorvidt der 
kræves ændringer af finansforordningen, reglerne for deltagelse eller de særlige regler, der 
er gældende for forskningsprogrammerne;

EN PRAGMATISK ÆNDRING MED FOKUS PÅ ADMINISTRATIV OG FINANSIEL FORENKLING

4. finder det glædeligt, at der udfoldes øgede bestræbelser på at opnå en administrativ og 
finansiel forenkling af RP-reglerne under hele programmet og projektcyklussen 
(gennemførelse, evaluering og forvaltning), hvilket i høj grad bør komme aktørerne til 
gode;

5. betoner, at enhver forenklingsproces bør gennemføres inden for det nuværende RP 7 med 
den nøje målsætning at bevare stabiliteten, sammenhængen og retssikkerheden for 
deltagerne;

6. er bekymret over, at den nuværende ordning og praksis for forvaltningen af RP 7 i alt for 
høj grad er kontrolorienteret og dermed fører til spild af ressourcer, lavere deltagelse og 
mindre attraktive forskningsmiljøer; bemærker med bekymring, at det eksisterende 
forvaltningssystem baseret på nulrisiko synes at minimere risikoen i stedet for at styre 
den; ønsker derfor, at EU's tjenestemandsvedtægt ændres, og/eller at der sker en udvidet 
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fortolkning heraf vedrørende spørgsmålet om personligt ansvar;

7. mener, at EU's tilsyn og finansielle kontrol først og fremmest bør have til formål at 
beskytte de offentlige midler og bekæmpe svig, idet der sondres klart mellem svig og fejl;

8. finder, at EU's støtte til forskning bør være mere tillidsbaseret og risikotolerant over for 
deltagerne i alle faser med fleksible EU-regler, der kan anvendes i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis;

9. støtter fuldt ud, at der fastsættes et højere niveau for den acceptable fejlrisiko, hvilket vil 
reducere både kompleksiteten og den efterfølgende revision og dermed sikre en fornuftig 
balance mellem en forsvarlig økonomisk forvaltningspraksis og passende kontrol; 
understreger, at det er afgørende at sikre, at reglerne for deltagelse fortolkes og anvendes 
ensartet med et faldende fejlniveau til følge;

10. tilslutter sig og anbefaler en bredere accept af den gængse regnskabspraksis for 
deltagernes støtteberettigede omkostninger, særlig metoder til udregning af 
gennemsnitlige personaleomkostninger, under forudsætning af, at disse procedurer er i 
overensstemmelse med de nationale bestemmelser og godkendt af de nationale 
myndigheder, og at støttemodtageren frit kan vælge at anvende enten en metode baseret 
på faktiske personaleomkostninger eller en metode baseret på gennemsnitlige 
personaleomkostninger;

11. støtter en reduktion af antallet af kombinationer af finansieringssatser og metoder til 
beregning af indirekte omkostninger for alle de forskellige instrumenter; erkender, at 
hverken den nuværende sondring mellem universiteter/forskningscentre, erhvervslivet og 
små og mellemstore virksomheder eller sondringen mellem aktivitetstyper (forvaltning, 
forskning, demonstration og formidling) bør opgives;

12. anmoder Kommissionen om at præcisere betydningen af brugen af enhedssatser og faste 
beløb; er af den opfattelse, at faste beløb og enhedssatser kun bør anvendes undtagelsesvis 
og på et frivilligt grundlag og kun i begrundede tilfælde;

13. går ind for, at der anvendes faste beløb til dækning af "andre direkte omkostninger"; 
anmoder Kommissionen om nøje at vurdere anvendelsen af faste beløb til 
personaleomkostninger; understreger, at anvendelse af faste beløb er det mest effektive 
alternativ for partnerlandene i det internationale samarbejde inden for 
forskningsrammeprogrammet;

14. erkender, at en reduktion af størrelsen på konsortierne, når dette er muligt, bidrager til at 
forenkle processen og afkorte tidsrammen for projekterne;

15. går ind for, at ordninger med tidsregistrering, f.eks. timesedler, opgives fuldstændigt 
(hvilket ikke kun bør gælde anvendelse af faste beløb);

16. finder det glædeligt, at forpligtelsen til at godskrive tilskrevne renter af 
forfinansieringsbetalinger ophæves omgående;

17. kræver, at definitionen af støtteberettigede omkostninger (f.eks. skatter og afgifter i 
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forbindelse med personaleomkostninger) og spørgsmålet om, hvorvidt momsbetalinger 
kan dækkes under støtteberettigede omkostninger, afklares yderligere; kræver en 
præcisering af vekselkursprocedurerne for partnerlande, der benytter forskellige valutaer;

18. anmoder Kommissionen om at forelægge mere præcise, sammenhængende og 
gennemskuelige revisionsregler og redegøre for cost-benefit-forholdet i forbindelse med 
revisionerne;

19. tilskynder Kommissionen til at gennemføre "strategien med en enkelt revisionsmodel" og 
at gå over til realtidsrevision foretaget af en enkelt enhed, således at støttemodtagerne får 
mulighed for at rette eventuelle systemfejl og indgive forbedrede omkostningsanmeldelser 
det følgende år;

20. anmoder Kommissionen om at skabe retssikkerhed ved at afholde sig fra at anvende regler 
om deltagelse med tilbagevirkende kraft og fra at foretage en fornyet beregning af allerede 
godkendte finansieringsoversigter, hvilket vil mindske behovet for efterfølgende revision 
og for korrektioner med tilbagevirkende kraft;

21. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport til Parlamentet om de 
administrative omkostninger til RP 7, herunder både Kommissionens og deltagernes 
forvaltningsomkostninger, og om de iværksatte eller planlagte foranstaltninger til 
reduktion af disse omkostninger;

EN RADIKAL ÆNDRING TIL FORBEDRING AF KVALITETEN, TILGÆNGELIGHEDEN OG
GENNEMSKUELIGHEDEN

a) Fokus på en "videnskabsbaseret" tilgang

22. minder Kommissionen om, at EU-programmernes støttemodtagere forventes at udføre de 
støtteberettigede aktiviteter i god tro og gøre deres bedste for at nå de ventede resultater;

23. er derfor bekymret over, at Kommissionen for øjeblikket generelt har tendens til at 
anvende resultatbaseret finansiering (i det væsentlige begrundet med princippet om 
forsvarlig forvaltning), og er stærkt foruroliget over den mulige virkning af resultatbaseret 
finansiering for forskningens kvalitet og natur; er på samme måde bekymret over det 
potentielle udfald af en yderligere forudgående og efterfølgende vurdering af projekternes 
output/resultater;

24. anser en generel anvendelse af faste beløb for uhensigtsmæssig, f.eks. aftalte 
projektspecifikke faste beløb eller forud fastsatte faste beløb pr. projekt; går i stedet ind 
for den "tillidsbaserede" tilgang, der er skræddersyet til frontlinjeforskning; henstiller, at 
der iværksættes pilotforsøg af den resultatbaserede finansieringsmodel med 
projektspecifikke faste beløb, der udbetales ud fra det aftalte output/resultat til forsknings-
og demonstrationsprojekter inden for områder med særlige udfordringer;

25. er enigt i, at der bør tilskyndes til anvendelse af priser og præmier, men ikke som 
erstatning for den velstrukturerede finansiering;

26. er i stedet tilhænger af en "videnskabsbaseret" finansieringsordning med vægt på 
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videnskabelige/tekniske kriterier og peer review baseret på ekspertise, relevans og 
virkning, med en forenklet og effektiv finanskontrol; mener, at denne videnskabsbaserede 
tilgang vil resultere i en større ændring, hvor fokus for kontrolmekanismerne flytter sig fra 
det finansielle område til det videnskabelige/tekniske område; finder, at denne tilgang til 
gøre det muligt for aktørerne at fokusere indsatsen på deres nøglekompetencer, på 
videnskabelige spørgsmål og på etableringen af det europæiske forskningsrum;

b) Optimering af tidselementet

27. glæder sig over den generelle tendens til at afkorte det gennemsnitlige tidsrum frem til 
bevillingen af støtten og frem til udbetalingen heraf, men tager et vist forbehold med 
hensyn til generaliseret anvendelse af indkaldelser af forslag inden for en bredere kreds af 
emneområder og indkaldelser med skæringsdatoer;

28. er bekymret for, at det eksisterende gennemsnitlige tidsrum fra fristen for indgivelse af 
forslaget til undertegning af kontrakten (tidsrum frem til kontraktunderskrivelse) stadig er 
for langt, og at der er forskelle fra tjenestegren til tjenestegren i Kommissionen; anmoder 
Kommissionen om at afkorte tidsrummet frem til kontraktunderskrivelse til seks måneder 
og fastsætte passende tidsfrister for evaluering og kontraktforhandlinger på grundlag af et 
benchmarksystem;

29. tager stærkt forbehold, når det gælder virkningerne af en afskaffelse af kravet om, at 
repræsentanter fra medlemsstaterne skal afgive udtalelser om afgørelserne om udvælgelse 
af projekter, især inden forskning i sikkerheds- og forsvarsspørgsmål og med hensyn til 
etisk vurdering af projekter; går i stedet ind for en forenklet skriftlig procedure baseret på 
de eksisterende virkemidler;

30. støtter den generelle tendens til en procedure med forslagsindgivelse i to faser, særlig i de 
tilfælde, hvor der forventes meget stor overtegning, under forudsætning af, at vurderingen 
foretages i hele første fase (mål, videnskabelig tilgang, deltagernes kompetence, merværdi 
af det videnskabelige samarbejde og bevillingsramme); understreger, at dette øger 
chancerne for en vellykket anden fase, forudsat at det ikke sker på bekostning af længere 
tidsrum frem til kontraktunderskrivelsen eller frem til bevillingen af støtten; mener, at 
denne tilgang vil reducere omkostningerne i forbindelse med ansøgningen;

c) Fokus på en "brugercentreret" tilgang med hensyn til adgang til programmerne

31. understreger, at der ved forvaltningen af rammeprogrammerne skal fokuseres på 
støttemodtagerne, der skal sikres bedre adgang til programmerne;

32. ønsker, at vejledningerne (f.eks. de finansielle regler) gøres meget klarere og langt mere 
tilgængelige, og at de oversættes til de officielle EU-sprog;

33. henstiller, at der skabes større sammenhæng og stabilitet for aktørerne ved at tildele dem 
en enkelt projektansvarlig fra Kommissionen, der giver dem personlig støtte gennem hele 
projektcyklussen med ensartet anvendelse af reglerne;

34. støtter yderligere indførelse af e-administration og it-værktøjer og navnlig udviklingen af 
en forskningsdeltagerportal; opfordrer Kommissionen til at indføre et integreret og 
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brugervenligt onlinesystem; går ind for, at al elektronisk information om forvaltningen af 
programmerne gøres tilgængelig (identifikation, ansøgning, forhandling og rapportering); 
går ind for, at dette onlinesystem er til rådighed fra dag et af programmet; er af den 
opfattelse, at videokonferencer bør fremmes som erstatning for personlige møder;

SYNERGIER MELLEM PROGRAMMER OG INSTRUMENTER

35. slår til lyd for, at den kompleksitet, der præger EU's programmer (f.eks. 
rammeprogrammet for forskning, rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation 
og strukturfondene) og de hermed forbundne instrumenter (fælles teknologiinitiativer, 
artikel 187-initiativer, partnerskaber mellem offentlige og private organer, artikel 185-
projekter, videns- og innovationsfællesskaber, ERA-NET osv.), reduceres; understreger, at 
dette vil resultere i, at synergieffekten fra den kombinerede anvendelse heraf vil kunne 
udnyttes fuldt ud;

36. henstiller, at der anvendes et mindre omfattende regelsæt til forvaltning af EU's 
finansieringsstøtte til F&U-projekter, og ønsker en ensartet og harmoniseret 
gennemførelse og fortolkning af reglerne og procedurerne; understreger, at dette regelsæt 
skal anvendes for hele rammeprogrammet og de tilknyttede instrumenter, hvilket også 
gælder internt i Kommissionen, uanset hvilken enhed eller hvilket forvaltningsorgan der 
står for gennemførelsen;

37. henstiller, at der indføres mekanismer, der sikrer en fælles vejledning internt i 
Kommissionen, og at de projektansvarlige og de interne revisorer gennemgår 
uddannelseskurser; slår til lyd for, at der etableres en klageinstans, f.eks. en "RP-mægler", 
for deltagerne i tilfælde af uensartet og inkonsekvent fortolkning af reglerne og 
procedurerne;

HVILKEN LÆRE KAN UDDRAGES TIL GAVN FOR DET KOMMENDE RP 8?

38. mener, at en gennemgribende revision af forvaltningen af rammeprogrammerne for 
forskning er et af de vigtigste tiltag i forbindelse med udformningen af det kommende 
rammeprogram;

39. finder, at en revision af finansforordningen og tjenestemandsvedtægten og indførelsen af 
en forskningsspecifik acceptabel fejlrisiko er af afgørende betydning i bestræbelserne på 
at omstrukturere finansieringsrammen på forskningsområdet og til opnåelse af yderligere 
fremskridt i retning af en forenkling af støtten;

40. opfordrer Kommissionen til at vurdere nytten af hvert enkelt instrument inden for det 
enkelte program med det formål at udvælge de instrumenter, der spiller en væsentlig rolle 
til støtte for F&U-projekter, og fremme koordineringen af dem efter interesseområde, 
samtidig med at der opretholdes tilstrækkelig fleksibilitet til at tage hensyn til projekternes 
særlige kendetegn ud fra deres størrelse;

41. støtter et videnskabsbaseret finansieringssystem og en velafbalanceret opdeling mellem 
top-down, konsekvensorienteret forskning og bottom-up, videnskabsorienteret forskning 
som grundlaget for RP 8;
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42. mener, at der i RP 8 bør tages hensyn til hele innovationskæden omfattende 
frontlinjeforskning, teknologisk udvikling, demonstration, formidling, udnyttelse af 
resultaterne og hurtig integration af resultaterne i markederne;

43. henstiller, at RP 8 bliver genstand for en yderligere internationalisering gennem 
samarbejde med tredjelande, herunder udviklingslande;

44. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Videnskab, uddannelse og innovation yder et grundlæggende bidrag til fremme af den 
økonomiske vækst og jobskabelsen. Europa er nødsaget til at investere i innovation, hvis det 
skal udvikle nye produkter og ydelser. Derved vil der blive skabt nye 
beskæftigelsesmuligheder og øget vækst, hvilket igen vil gøre Europa mere 
konkurrencedygtigt og forbedre livskvaliteten. Innovation kræver imidlertid forskning. 
Forskning og innovation er kernen i Den Europæiske Unions Europa 2020-initiativ.

EU's programmer for forskning og innovation, især rammeprogrammet for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration, er blevet stadig mere omfattende i årenes løb, hvilket 
både gælder antallet af ansøgninger og størrelsen af budgetterne. Det øgede antal ansøgninger 
om støtte er blevet fulgt af en tilsvarende udvidelse af kontrolinstrumenterne i et forsøg på at 
sikre, at EU's midler anvendes korrekt. Flere regler og administrative procedurer har 
imidlertid betydet, at det er blevet stadig vanskeligere at have tillid til processen. Det er særlig 
vanskeligt for mindre aktører – små og mellemstore virksomheder, nystartede højteknologiske 
virksomheder og mindre institutter, universiteter og forskningscentre – at tackle denne 
kompleksitet.

For forskningsmiljøet haster det med en harmonisering af reglerne og procedurerne og en 
generel forenkling af kravene til økonomisk ansvarlighed. For nylig har 13.000 forskere 
underskrevet et andragende, hvori de krævede, at EU's forskningsstøtte blev forenklet og 
omgærdet af øget tillid. Dette er den generelle holdning blandt forskere, universitetsfolk og 
erhvervslivets aktører. Det er bestemt nødvendigt at forenkle instrumenterne i 
rammeprogrammerne for forskning, teknologisk udvikling og demonstration, RP 7 og RP 8, 
og alle Kommissionens videnskabs- og innovationsprogrammer. 

Det nuværende system bør udskiftes med et system, hvor der næres større tillid til ansøgerne. 
En vej frem kunne være at forenkle tilsynet med de finansielle og administrative aspekter af 
projekterne og samtidig styrke den videnskabelige og teknologiske vurderingsproces. Dette 
forudsætter peer review, og at vurderingen samtidig baseres på ekspertisekriterier.  
Naturligvis er alle finansielle transaktioner forbundet med et risikoelement, men et 
overdrevent ønske om at kontrollere denne risiko gennem administrativt tilsyn kan faktisk øge 
processens samlede omkostninger. Det bør være muligt på den ene side at tolerere højere 
risikoniveauer (og dermed strømline den bureaukratiske kontrol) og på den anden side at nære 
mere tillid til det videnskabelige miljø og erhvervslivet. Det er nødvendigt at finde en balance 
mellem tillid og kontrol – mellem risikovillighed og de farer, der er forbundet med risikoen –
når der skal sikres en sund finansiel forvaltning af EU's forskningsstøtte. 

Der er et reelt ønske om en forbedring og strømlining af forskningsstøtten og forvaltningen på 
området. For øjeblikket eksisterer der forskellige regler og procedurer for de forskellige 
instrumenter i rammeprogrammet, for de forskellige aktører (universiteter, forskningscentre, 
erhvervslivet og små og mellemstore virksomheder) og for de forskellige aktivitetstyper 
(f.eks. forvaltning, forskning og demonstration). Denne tredimensionelle matrix 
(instrumenter, aktører og aktiviteter) er indeholdt i en række koncentriske lag af regler og 
procedurer. Disse lag udgøres af regler, der vedrører deltagelse, særprogrammer, 
finansforordningen, acceptabel fejlrisiko og tjenestemandsvedtægten, som direkte eller 
indirekte indvirker på rammeprogrammet.
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Ordføreren bifalder meddelelsen om "forenkling af gennemførelsen af rammeprogrammerne 
for forskning". Den udgør en seriøs og kreativ reformplan til løsning af mange af de 
vanskeligheder, deltagerne i rammeprogrammerne for forskning oplever.

Imidlertid er forbindelsen mellem de foreslående ændringer og den eksisterende 
finansforordning uklar. Nogle af de foranstaltninger, Kommissionen foreslår, kræver 
ændringer i finansforordningen. Andre nødvendiggør ændringer af reglerne for deltagelse 
eller reglerne for særprogrammerne under rammeprogrammet. Endelig kræver nogle 
foranstaltninger ændringer over en bred front eller slet ingen ændringer.

Desuden er ordføreren bekymret over forbindelsen mellem støtte og resultater. På den ene 
side skal det påskønnes, at Kommissionen er rede til at tage støttereglerne for dens 
forskningsprogrammer op til revision. På den anden side skal ændringerne gennemgås 
omhyggeligt og med omtanke under hensyntagen til ikke kun de finansielle og administrative 
bevæggrunde og konsekvenserne for støttemodtagerne, men også den mulige indvirkning på 
kvaliteten af selve forskningen og innovationen. Ordføreren er også bekymret for, at ønsket 
om resultatbaseret støtte kan føre til projekter, der er forbundet med mindre risiko, og som er 
tættere forbundet med markedsforskning. Europa har brug for øget innovation, men det er 
nødvendigt at bevare frontlinjeforskningen som grundlaget for innovation. Dertil kommer, at 
der ikke bliver tale om innovation uden ekspertise i forskningen. 

Ordføreren slår kraftigt til lyd for, at adgangen til forskningsstøtten forenkles. Det er 
nødvendigt, at der udvikles en kultur baseret på gensidig tillid mellem alle aktører. Dette vil 
styrke forskning og innovation og samtidig gøre Europa til et mere attraktivt sted at leve og 
arbejde.

Derfor er denne betænkning yderst relevant og af presserende karakter. Den kommer i helt 
rette tid, da interimsevalueringen af RP 7 og forberedelserne til RP 8 netop skal til at gå i 
gang. Betænkningen har til formål at skabe et fast fundament, som der efterfølgende kan 
bygges videre på.

EN PRAGMATISK ÆNDRING MED FOKUS PÅ ADMINISTRATIV OG FINANSIEL FORENKLING

En begrænsning af kompleksiteten i EU's forskningsstøtteordninger og en forenkling heraf 
bør have en positiv effekt for især aktørerne. I dechargebeslutningen fra 2007 henledte 
Europa-Parlamentet opmærksomheden på den øgede kompleksitet. Parlamentet ønskede også, 
at der blev foretaget en vurdering af problemerne for støttemodtagerne, herunder den 
manglende åbenhed. Forenklingsprocessen bør skabe stabilitet og retssikkerhed for 
deltagerne.

Derfor kræver en forenkling af kravene til økonomisk ansvarlighed en mere tillidsbaseret og
risikotolerant tilgang i EU's støtte til forskning. Dette kræver en accept af støttemodtagernes 
gængse regnskabs- og forvaltningsprincipper og deres praksis på området under forudsætning 
af, at principperne og praksissen er i overensstemmelse med de nationale bestemmelser og 
godkendt af de nationale myndigheder. Det indebærer også accept af revisioner og attester 
vedrørende den anvendte metode hos de nationale myndigheder samt en finansiel kontrol, der 
har til formål at beskytte de offentlige midler og bekæmpe svig. "Strategien med en enkelt 
revisionsmodel" og realtidsrevision foretaget af en enkelt enhed ville give støttemodtagerne 
mulighed for at rette eventuelle systemfejl.
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For hver foranstaltning er det nødvendigt at præcisere, hvorvidt det er nødvendigt at ændre 
finansforordningen, reglerne for deltagelse eller særprogrammerne. Det er endvidere 
nødvendigt at fastslå, om bestemmelserne skal gælde for RP 7 eller kun RP 8. For RP 7 går 
ordføreren ind for at integrere disse ændringer gradvis for at undgå pludselige drastiske 
ændringer inden for samme rammeprogram.

Ordføreren støtter også ideen om at reducere antallet af kombinationer af finansieringssatser 
og metoder til beregning af indirekte omkostninger for alle finansieringsordninger. Dog bør 
finansieringssatserne og metoderne til beregning af indirekte omkostninger være forskellige 
for universiteter, forskningsorganisationer og erhvervslivet. Det skyldes, at omkostningerne 
varierer betydeligt mellem disse aktører. Finansieringssatserne bør være forskellige for de 
forskellige aktivitetstyper. En harmonisering af reglerne bør for det meste målrettes de 
forskellige instrumenter. Desuden er ordføreren af den opfattelse, at mindre konsortier og 
anvendelse af mere enkle, centrale mekanismer vil føre til forenklede procedurer.

Også den anvendte terminologi med indviklede begreber som "lump sums" (faste beløb) og 
"eligible costs" (støtteberettigede omkostninger) bør defineres klart for at undgå forskellige 
fortolkninger. Det er særdeles vigtigt at præcisere støtteberettigede omkostninger som f.eks. 
afgifter. På samme måde er det vigtigt, at reglerne anvendes ensartet i alle Kommissionens 
tjenestegrene og i de forskellige revisioner.

EN RADIKAL ÆNDRING TIL FORBEDRING AF KVALITETEN, TILGÆNGELIGHEDEN OG
GENNEMSKUELIGHEDEN

a) Fokus på en "videnskabsbaseret" tilgang

Ekspertise skal være den vigtigste drivkraft for forskningsstøtte, men en "resultatbaseret" 
tilgang kan mindske forskernes videnskabelige ambitioner. I stedet for en "resultatbaseret" 
model foreslår ordføreren derfor et "videnskabsbaseret" finansieringssystem. Dette vil 
resultere i, at kontrollen på den finansielle side forenkles, at der lægges vægt på den 
videnskabelige/tekniske side, og at der foretages peer review baseret på ekspertise. Et 
sammenhængende, gennemskueligt og harmoniseret professionelt peer review-system, der 
benytter ekspertise, bør helt givet være det vigtigste grundlag for en evaluering, som det er 
tilfældet med Det Europæiske Forskningsråds evalueringssystem. Endelig bør der tilskyndes 
til anvendelse af priser og præmier, men med måde. Dog bør brug af priser som et middel til 
finansiering af forskning ikke erstatte den strukturerede finansiering.

b) Optimering af tidselementet

Alle faser i processen bør optimeres for at undgå forsinkelser og for at fremme 
omkostningseffektiviteten. Dette gælder adgangen til udkast til arbejdsprogrammer, 
offentliggørelsen af forslagsindkaldelser, udarbejdelsen af forslaget, udvælgelsesproceduren 
og den tid, der medgår inden bevillingen af støtten og udbetalingen heraf.

En afkortning af tidsrummet frem til bevillingen af støtten hilses meget velkommen. Derimod 
er ordføreren stærkt imod Kommissionens forslag om at afskaffe kravet om, at 
medlemsstaterne skal afgive udtalelser om afgørelserne om udvælgelse af projekter. Det er 
vigtigt, at medlemsstaterne har undersøgelsesbeføjelse, især inden forskning i sikkerheds- og 
forsvarsspørgsmål og med hensyn til etisk vurdering af projekter.
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Kommissionen foreslår en mere generaliseret anvendelse af en procedure med indgivelse af 
forslag i to faser. Derved vil ressourcerne til udarbejdelse af komplette forslag blive reduceret, 
men samtidig risikerer ansøgningsprocessens varighed og kompleksitet at blive øget. Derfor 
støtter ordføreren en ansøgningsprocedure i to faser under forudsætning af, at vurderingen 
foretages i hele første fase. Derved skulle omkostningerne i forbindelse med ansøgningen 
blive reduceret.

c) Fokus på en "brugercentreret" tilgang med hensyn til adgang til programmerne

Ordføreren mener, at der kan opnås bedre adgang til programmet og bedre brugerstøtte ved at 
forbedre vejledningerne (mindre jargon og mere ensartet terminologi). Dette kan ske ved at 
optimere it-systemerne, støtte projektforvaltningen og sikre, at EU's projektansvarlige yder 
personlig støtte (den samme projektansvarlige gennem hele projektcyklussen). Derfor støtter 
ordføreren, at bevillinger, evalueringer og forslag integreres fuldstændigt i en fælles it-
platform. Portalen bør være pålidelig, fleksibel og let at anvende. Den samme platform bør 
anvendes i alle EU-tjenestegrene og -agenturer.

SYNERGI MELLEM PROGRAMMER OG INSTRUMENTER

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen forpligter sig til at sikre en ensartet fortolkning 
og anvendelse af reglerne og procedurerne i alle programmer og instrumenter. Desuden bør 
reglerne gennemføres på samme måde i Kommissionens fire generaldirektorater og agenturer 
og de joint ventures, der gennemfører de fælles teknologiinitiativer. Imidlertid anbefaler 
ordføreren stærkt, at der anvendes forskellige regelsæt for universiteter og forskningscentre, 
for erhvervslivet og for små og mellemstore virksomheder.

En reduktion af den kompleksitet, der præger EU's programmer og de dermed forbundne 
instrumenter, vil bidrage til at opnå optimerede synergieffekter som et resultat af den 
kombinerede anvendelse heraf. Det er også ønskeligt, at der indføres fælles 
vejledningsmekanismer i Kommissionen (uddannelse af de projektansvarlige og revisorerne 
og etablering af en RP-mægler).

HVILKEN LÆRE KAN UDDRAGES TIL GAVN FOR DET KOMMENDE RP 8?

Ordføreren anser en forenkling af administrationen for et af de vigtigste tiltag med henblik på 
det kommende rammeprogram for forskning. Derudover er en revision af finansforordningen 
og tjenestemandsvedtægten og indførelsen af en forskningsspecifik acceptabel fejlrisiko af 
afgørende betydning i bestræbelserne på at omstrukturere finansieringsrammen på 
forskningsområdet. 

Samtidig opfordrer ordføreren Kommissionen til at vurdere de enkelte instrumenter og 
fremme koordineringen af dem, samtidig med at der bevares tilstrækkelig fleksibilitet til at 
tage hensyn til projekternes særlige kendetegn ud fra deres størrelse. 

Ordføreren er af den opfattelse, at innovation er resultatet af et effektivt og tilstrækkeligt 
finansieret uddannelses- og forskningssystem sammen med rammebetingelser som en 
hensigtsmæssig politik på området intellektuel ejendomsret, risikovillig kapital, åbne 
markeder og bedre regulering. Derfor er det vigtigt, at der i rammeprogrammet tages hensyn 
til hele innovationskæden fra frontlinjeforskning til anvendt forskning, teknologisk udvikling, 
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demonstration, formidling og udnyttelse af resultaterne. Ordføreren støtter et 
videnskabsbaseret finansieringssystem og en velafbalanceret opdeling mellem styret top-
down, konsekvensorienteret forskning og ikke-styret bottom-up, videnskabsorienteret 
forskning som grundlaget for RP 8; 

Endelig mener ordføreren også, at en yderligere internationalisering af rammeprogrammerne 
for forskning er ønskelig. Derved ville der opstå et større samarbejde med tredjelande, 
herunder udviklingslande.


