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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning
(2010/2079(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av kommissionens meddelande om förenklat genomförande av 
ramprogrammen för forskning (KOM(2010)0187),

– med beaktande av kommissionens beslut av den 23 juni 2009 om godtagbarhetskriterier 
för genomsnittliga personalkostnader (KOM(2009)0187),

– med beaktande av rapporten från expertgruppen för efterhandsutvärdering av de sjätte 
ramprogrammen (2002–2006) (”Rietschelrapporten”) och kommissionens efterföljande 
meddelande (KOM(2009)0210),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 maj 2010 ”Mer kontroll eller 
mindre? Att finna den rätta balansen mellan de administrativa kontrollkostnaderna och 
risken för fel” (KOM(2010)0261),

– med beaktande av rådets slutsatser om vägledning om framtida prioriteringar för 
europeisk forskning och forskningsbaserad innovation i Lissabonstrategin efter 2010 som 
antogs den 3 december 2009 och rådets (konkurrenskraft) slutsatser om enklare och mer 
ändamålsenliga program för europeisk forskning och innovation som antogs den 
26 maj 2010,

– med beaktande av artikel 48 och artikel 119.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från budgetkontrollutskottet och utskottet för regional utveckling (A7-.../2010), 
och av följande skäl:

A. Det sjunde ramprogrammet (FP7) är det mest omfattande gränsöverskridande programmet 
för forskning och utveckling i världen och avgörande för förverkligandet av ett europeiskt 
område för forskningsverksamhet och för att målen i EU 2020-strategin ska nås.

B. Forskning är en viktig källa till ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen.

C. Enligt ramprogrammet fordras högsta möjliga excellens, ändamålenlighet och effektivitet 
för att locka till sig och behålla de bästa vetenskapsmännen i Europa och skapa en 
kunskapsbaserad EU-ekonomi.

D. Administrationen av FP7 kännetecknas i dag av alltför mycket byråkrati, låg risktolerans, 
ineffektivitet och otillbörliga förseningar, vilket avskräcker forskare, akademiker, företag 
och industri (särskilt små och medelstora företag) från att delta.
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E. Alla intressenter kräver ytterligare förenklingar och harmonisering av regler och 
förfaranden, men förenkling är inte ett mål i sig utan snarare ett sätt att se till att EU:s 
forskningsfinansiering blir tilltalande och tillgänglig.

F. 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.

G. Forskning och innovation måste vara två klart åtskilda processer (forskning är att 
omvandla investeringar till kunskap och innovation är att omvandla kunskap till 
investeringar).

H. Den aktuella förenklingsprocessen genomförs vid en avgörande tidpunkt och blir ett 
incitament för halvtidsutvärderingen av FP7 och förberedelserna av FP8.

I. Dagens FP7 och framtida ramprogram måste vara utformade och måste genomföras på 
grundval av principer om enkelhet, stabilitet, rättssäkerhet, konsekvens, excellens och 
förtroende.

1. Europaparlamentet stöder initiativet i kommissionens meddelande att förenkla 
genomförandet av ramprogrammen för forskning och att på ett seriöst och kreativt sätt 
åtgärda de flaskhalsar som finns och som utgör ett hinder för deltagarna i programmet.

2. Europaparlamentet framhåller att förenklingsprocessen visserligen är viktig, men bara en 
av de reformer som krävs för att förbättra EU:s forskningsfinansiering.

3. Europaparlamentet understryker vikten av att för varje enskild förenklingsåtgärd ange om 
den ska träda i kraft inom ramen för det nuvarande regelverket eller om det krävs 
ändringar av reglerna i budgetförordningen, av reglerna för deltagande eller av de 
särskilda reglerna för ramprogrammen.

EN PRAGMATISK ÖVERGÅNG TILL ADMINISTRATIV OCH FINANSIELL FÖRENKLING

4. Europaparlamentet välkomnar de ökade insatserna för administrativ och finansiell 
förenkling av ramprogrammets regler under hela programmens och projektens livscykler 
(ansökan, utvärdering och förvaltning).

5. Europaparlamentet framhåller att all förenkling bör genomföras långsamt inom ramen för 
FP7 för att skapa stabilitet, konsekvens och rättssäkerhet för deltagarna.

6. Europaparlamentet är bekymrat över att dagens system och förvaltningen av FP7 är alltför 
kontrollinriktade, vilket leder till slöseri med resurser, lägre deltagande och mindre 
attraktiva forskningslandskap. Parlamentet konstaterar med oro att dagens system med 
”nolltolerans” tycks innebära att man undviker risker i stället för att hantera dem. 
Parlamentet efterlyser därför en översyn och/eller utvidgad tolkning av begreppet 
personligt ansvar i EU:s tjänsteföreskrifter.
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7. Europaparlamentet anser att EU:s övervakning och finansiella kontroll primärt ska syfta 
till att skydda offentliga medel och bekämpa bedrägeri, samtidigt som en klar skillnad bör 
göras mellan bedrägeri och felaktigheter.

8. Europaparlamentet anser att den europeiska forskningsfinansieringen bör vara mer 
baserad på förtroende och risktolerans gentemot deltagare på alla stadier, med flexibla 
EU-regler som kan tillämpas i enlighet med nationella regelverk och rutiner.

9. Europaparlamentet stöder till fullo införandet av en högre godtagbar risk för fel, vilket gör 
att både komplexitetsgraden och efterhandskontrollerna kan minska och att en lämplig 
balans mellan sund finansiell förvaltning och lämpliga kontroller skapas. Parlamentet 
understryker att det är viktigt att se till att reglerna för deltagande tolkas och tillämpas på 
ett enhetligt sätt, så att felprocenten minskar.

10. Europaparlamentet stöder och rekommenderar större acceptans av gängse 
redovisningsrutiner för deltagarnas stödberättigade kostnader, särskilt metoder med 
genomsnittliga personalkostnader, under förutsättning att dessa förfaranden 
överensstämmer med nationella bestämmelser och godkänns av nationella myndigheter 
och att mottagarna har möjlighet att välja mellan metoder som grundar sig på faktiska 
personalkostnader och metoder som grundar sig på genomsnittliga personalkostnader.

11. Europaparlamentet stöder minskningen av antalet kombinationsmöjligheter mellan 
stödnivåer och antalet metoder för att fastställa indirekta kostnader för olika instrument.
Parlamentet anser inte att vare sig dagens åtskillnad mellan universitet/forskningscentrum,
industri och små och medelstora företag eller åtskillnaden mellan typer av verksamhet 
(förvaltning, forskning, demonstration, spridning) bör avskaffas.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare förtydliga terminologin i fråga 
om tillämpning av standardbelopp och schablonbelopp. Parlamentet anser att 
schablonbelopp och standardbelopp bara bör användas undantagsvis, på frivillig grund 
och då det är motiverat.

13. Europaparlamentet stöder införandet av schablonbelopp som täcker ”övriga direkta 
kostnader”. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra rigorösa bedömningar av 
användningen av schablonbelopp för personalkostnader. Parlamentet framhåller att 
schablonbelopp är det mest ändamålsenliga alternativet för länder i det internationella 
samarbetspartnerskapet inom ramprogrammet.

14. Europaparlamentet anser att en reduktion av konsortiernas storlek när så är möjligt bidrar 
till att förenkla processen och förkorta projekttiden.

15. Europaparlamentet är för ett totalt avskaffande av tidsregistrering, till exempel 
tidsrapporter (ett avskaffande ska inte endast begränsas till användningen av 
schablonbelopp).

16. Europaparlamentet gläds åt ett avskaffande av kravet på att räntor på förfinansiering ska 
betalas tillbaka.
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17. Europaparlamentet efterlyser ytterligare förtydliganden av definitionen av stödberättigade 
kostnader (såsom skatter och avgifter under personalkostnader) samt om huruvida moms 
kan ingå i stödberättigade belopp. Parlamentet begär ytterligare förtydliganden när det 
gäller växlingskurser för partner som använder olika valutor.

18. Europaparlamentet ber kommissionen att lägga fram mer precisa, konsekventa och 
transparenta tjänsteföreskrifter för revisioner och att rapportera om revisionernas 
kostnads/nytto-förhållande.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra modellen med samordnad 
granskning och att övergå till realtidsrevision utförd av en enda granskare så att 
mottagarna kan rätta till eventuella systematiska fel och lämna in bättre 
kostnadsredovisningar påföljande år.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa rättssäkerhet genom att avstå från 
att tillämpa regler för deltagande retroaktivt och inte räkna om redan godkända 
resultatrapporter, så att behovet av efterhandskontroller och retroaktiva korrigeringar 
minskar.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet rapportera till parlamentet 
om de administrativa kostnaderna för FP7, däribland både kommissionens och deltagarnas 
förvaltningskostnader, samt om vidtagna eller planerade åtgärder för att minska dessa 
kostnader.

EN RADIKAL ÖVERGÅNG TILL BÄTTRE KVALITET, ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH INSYN

a) Mot en ”vetenskapsbaserad” modell

22. Europaparlamentet påminner kommissionen om att de som mottar stöd inom ramen för 
EU:s program förväntas genomföra den finansierade verksamheten i god tro och göra sitt 
bästa för att nå de förväntade resultaten.

23. Europaparlamentet är därför bekymrat över den nuvarande kommissionens allmänna 
utveckling mot resultatbaserad finansiering (vilken i huvudsak motiveras med principerna 
för sund redovisning) och djupt oroat över de konsekvenser som resultatbaserad 
finansiering kan få för forskningens kvalitet och inriktning. Parlamentet är också 
bekymrat över att detta kan leda till större behov av för- och efterhandsutvärdering av 
projekt/resultat.

24. Europaparlamentet anser att det är olämpligt att rent generellt använda schablonbelopp 
såsom framförhandlade projektspecifika schablonbelopp eller i förväg fastställda 
schablonbelopp per projekt. Parlamentet förordar i stället den förtroendebaserade modell 
som har skräddarsytts för spetsforskning. Parlamentet rekommenderar att pilottest av 
resultatbaserad finansiering genomförs genom att projektspecifika schablonbelopp betalas 
ut i förhållande till avtalad output och avtalade resultat för forsknings- och 
demonstrationsprojekt på särskilt komplexa områden.

25. Europaparlamentet anser att användningen av priser bör uppmuntras, men inte som 
ersättning för strukturerad finansiering.
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26. Europaparlamentet förordar i stället ett vetenskapsbaserat finansieringssystem, med 
tonvikt på vetenskapliga och tekniska kriterier och sakkunnigbedömningar som bygger på 
excellens, relevans och inverkan, med förenklad och effektiv finansiell kontroll.
Parlamentet anser att denna vetenskapsbaserade modell kommer att medföra en viktig 
övergång från ett finansiellt fokus till en betoning av det vetenskapliga och tekniska när 
det gäller kontrollmekanismerna. Parlamentet anser att denna modell gör det möjligt för 
intressenterna att inrikta sig på sina kärnkompetenser, vetenskapliga frågor och 
uppbyggnaden av det europeiska området för forskningsverksamhet.

b) Tidsoptimering

27. Europaparlamentet välkomnar den allmänna tendensen att förkorta den genomsnittliga 
handläggningstiden för att bevilja och betala ut stöden, men har vissa invändningar mot en 
generell användning av ansökningsomgångar med bredare ämnesområden och öppna 
förfaranden med sista inlämningsdagar.

28. Europaparlamentet är bekymrat över att den genomsnittliga tiden från det att tidsfristen 
för inlämnande av förslag går ut till det att ett kontrakt har undertecknats fortfarande är för 
lång och att det finns brister hos en del av kommissionens enheter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att förkorta denna tid till 6 månader och fastställa lämpliga tidsfrister för 
utvärdering och kontraktsförhandlingar på grundval av ett riktmärkessystem.

29. Europaparlamentet har starka invändningar mot att kravet på att medlemsstaternas 
företrädare ska yttra sig om beslut som rör urval av projekt tas bort och effekterna av 
detta, särskilt när det gäller säkerhets- och försvarsforskning och etisk utvärdering av 
projekt. Parlamentet förordar i stället ett förenklat skriftligt förfarande som grundar sig på 
dagens mekanismer.

30. Europaparlamentet stöder den allmänna utvecklingen mot ett ansökningsförfarande i två 
etapper, särskilt när alltför många ansökningar förväntas inkomma, under förutsättning att 
en grundlig utvärdering görs i den första etappen (mål, vetenskaplig metod, deltagarnas 
kompetens, mervärdet av vetenskapligt samarbete och total budget). Parlamentet betonar 
att detta ökar möjligheterna till framgång i den andra etappen, under förutsättning att 
resultatet inte blir att det tar längre tid innan kontrakt kan undertecknas eller att 
bidragsperioderna blir längre. Parlamentet anser att denna metod minskar 
ansökningskostnaderna.

c) Mot en ”användarcentrerad” modell för tillträde

31. Europaparlamentet understryker att mottagarna måste stå i centrum för administrationen 
av ramprogrammet och få bättre tillgång till det.

32. Europaparlamentet efterlyser tydligare och mer tillgängliga riktlinjer (till exempel 
finansiella regler), översatta till de officiella EU-språken.

33. Europaparlamentet rekommenderar ökad stabilitet i förhållande till intressenterna genom 
att i möjligaste mån endast ha en enda projekthandläggare hos kommissionen och ge 
individuellt utformat stöd under hela projektens livslängd med konsekvent 
regeltillämpning.
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34. Europaparlamentet stöder ett fortsatt införande av e-administration och IT-verktyg och i 
synnerhet utvecklingen av en forskningsdeltagarportal. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta ett integrerat och användarvänligt webbaserat system.
Parlamentet stöder förslaget att göra all elektronisk information om programhanteringen 
tillgänglig (identifiering, ansökan, förhandling och rapportering). Parlamentet anser att 
detta webbaserade system ska göras tillgängligt från programstarten. Parlamentet anser att 
videokonferenser bör främjas framför personliga möten.

SYNERGIEFFEKTER MELLAN PROGRAM OCH INSTRUMENT

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förenkla EU-programmen (till exempel 
ramprogrammet, ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, strukturfonderna) 
och därmed förknippade instrument (gemensamma teknikinitiativ, initiativ i enlighet med 
artikel 187, offentlig-privata partnerskap, projekt i enlighet med artikel 185, KI-grupper 
och Era-net etc.). Parlamentet understryker att detta kommer att leda till att 
synergieffekterna kan utnyttjas till fullo.

36. Europaparlamentet rekommenderar att antalet regler som styr EU:s finansiering av 
forskning och utveckling reduceras och efterlyser konsekvens och harmonisering i fråga 
om genomförande och tolkning av regler och förfaranden. Parlamentet betonar att dessa 
regler måste tillämpas för hela ramprogrammet och därmed förknippade instrument samt 
inom kommissionen, oavsett vilken enhet eller vilket genomförandeorgan som ansvarar 
för genomförandet.

37. Europaparlamentet rekommenderar att mekanismer för allmän vägledning inom 
kommissionen införs och att utbildning av projekthandläggare och internrevisorer erbjuds.
Parlamentet anser att en överklagandemekanism, t.ex. en FP-medlare, bör skapas som en 
resurs för mottagarna i händelse av inkonsekvent och felaktig tolkning av regler och 
förfaranden.

LÄRDOMAR INFÖR FP8

38. Europaparlamentet anser att en radikal översyn av administrationen av ramprogrammet är 
en av de högst prioriterade frågorna när det kommande ramprogrammet utformas.

39. Europaparlamentet anser att översynen av budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna 
och tillämpningen av en forskningsspecifik godtagbar risk för fel är avgörande faktorer 
när det gäller att omstrukturera ramen för forskningsfinansiering och möjliggöra 
ytterligare förenkling av forskningsfinansieringen.

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma nyttan med varje enskilt 
instrument inom varje enskilt program, välja ut dem som bäst kan stödja forskning och 
utveckling och förbättra samordningen mellan dem på olika intresseområden samtidigt 
som tillräcklig flexibilitet för att ta hänsyn till projektens särdrag utifrån deras storlek 
bibehålls.

41. Europaparlamentet stöder ett vetenskapsbaserat finansieringssystem och anser att en 
välbalanserad uppdelning mellan konsekvensdriven och vetenskapsdriven forskning bör 
ligga till grund för FP8.
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42. Europaparlamentet anser att FP8 bör ta hänsyn till hela innovationskedjan, från 
spetsforskning över teknisk utveckling, demonstration och spridning till resultatvärdering 
och snabb integrering av forskningsresultat på marknaderna.

43. Europaparlamentet rekommenderar att FP8 görs mer internationellt genom samarbete med 
tredjeländer, däribland utvecklingsländer.

44. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Vetenskap, utbildning och innovation är viktiga faktorer för ekonomisk tillväxt och skapande 
av arbetstillfällen. För att kunna utveckla nya produkter och tjänster måste EU investera i 
innovation. Det skapar nya källor till sysselsättning och tillväxt, vilket dels gör EU mer 
konkurrenskraftigt, dels förbättrar livskvaliteten i EU. Innovation förutsätter dock forskning.
Forskning och innovation är centrala inslag i Europeiska unionens EU 2020-strategi.

EU:s program för forskning och innovation, i synnerhet ramprogrammet för forskning och 
teknisk utveckling samt demonstration, har fått utökad räckvidd under åren, både sett till 
tillämpning och budget. Antalet ansökningar om finansiering har ökat samtidigt som 
kontrollmekanismerna har byggts ut i en strävan att se till att EU-medel används på ett korrekt 
sätt. Fler regler och administrativa förfaranden har emellertid inneburit att det blir allt svårare 
att ge sig i kast med processen med tillförsikt. Det är särskilt svårt för mindre organisationer –
små och medelstora företag, nystartade högteknologiska företag och mindre institut, 
universitet och forskningscentrum – att klara av denna komplicerade process.

Forskarna efterlyser en snabb harmonisering av reglerna och förfarandena och en allmän 
förenkling av kraven på ekonomisk redovisning. Nyligen undertecknade 13 000 forskare en 
framställning med krav på ytterligare förenkling och förtroende i EU:s forskningsfinansiering.
Detta är en utbredd inställning hos forskare, akademiker och näringslivsföreträdare. Det är 
definitivt nödvändigt att förenkla mekanismerna i ramprogrammet för forskning och teknisk 
utveckling samt demonstration, FP7 och FP8 samt i alla Europeiska kommissionens program 
för vetenskap och innovation.

Dagens system bör ersättas av ett system där man har större förtroende för de sökande. Ett sätt 
skulle kunna vara att förenkla övervakningen av finansiella och administrativa aspekter av 
projekt samtidigt som de vetenskapliga och tekniska bedömningarna förstärks. Det förutsätter 
sakkunnigbedömning och därmed tillämpning av excellensbaserade kriterier för 
bedömningen. Självfallet inbegriper alla finansiella transaktioner en viss risk, men överdriven 
oro för hur denna risk ska kunna kontrolleras genom administrativ övervakning kan faktiskt 
medföra att den sammanlagda kostnaden för processen ökar. Det bör vara möjligt att för det 
första tolerera en högre risk (och därigenom strömlinjeforma den byråkratiska kontrollen) 
samtidigt som man för det andra ger forskningsvärlden och näringslivet större förtroende. Det 
är nödvändigt att skapa en balans mellan förtroende och kontroll – mellan risktagande och de 
faror som risken medför – i strävan att säkra en sund finansiell förvaltning av EU:s 
forskningsmedel.

Det finns reella önskemål om förbättringar och förenklingar av finansieringen och 
administrationen av forskningen. För närvarande finns det olika regler och förfaranden för 
olika instrument i ramprogrammet, för olika slags institutioner (universitet, 
forskningscentrum, industrin och små och medelstora företag) och för olika slags verksamhet 
(till exempel förvaltning, forskning och demonstration). Denna tredimensionella matris 
(instrument, institutioner och verksamhet) ryms i ett antal koncentriska lager av regler och 
förfaranden. Dessa lager består av regler för deltagande, särskilda program, 
budgetförordningen, godtagbar risk för fel och tjänsteföreskrifter som direkt eller indirekt 
påverkar ramprogrammet.
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Föredraganden välkomnar meddelandet ”Förenklat genomförande av ramprogrammen för 
forskning”. Det innehåller en seriös och kreativ reformplan som innebär en lösning på många 
av de problem som deltagarna i ramprogrammen för forskning upplever.

Hur de föreslagna förändringarna förhåller sig till den befintliga budgetförordningen är dock 
oklart. En del av de åtgärder som kommissionen föreslår förutsätter ändringar i 
budgetförordningen. Andra kräver ändringar i reglerna för deltagande eller i reglerna för 
särskilda program i ramprogrammet. Slutligen förutsätter en del åtgärder generella ändringar 
eller inga ändringar alls.

För det andra är föredraganden bekymrad över kopplingen mellan finansiering och resultat. Å 
ena sidan är det lovvärt att Europeiska kommissionen är positiv till en översyn av 
finansieringsreglerna för sina forskningsprogram. Eventuella ändringar måste dock vara noga 
genomtänkta och hänsyn måste tas dels till de finansiella och administrativa skälen och 
konsekvenserna för mottagarna, dels till den möjliga inverkan på kvaliteten på 
forsknings- och innovationsverksamheten som sådan. Föredraganden är också bekymrad över 
att alternativet med resultatbaserad finansiering kan leda till mindre riskabla projekt och mer 
marknadsanpassad forskning. EU behöver mer av innovation, men vi måste bibehålla 
spetsforskningen som grund för denna innovation. Utan excellens i forskningen kan det inte 
heller finnas någon innovation.

Föredraganden uppmanar med kraft kommissionen att förenkla tillgången till finansiering av 
forskning. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla en kultur av ömsesidigt 
förtroende som alla intressenter är delaktiga i. På så sätt främjar vi forskning och innovation 
samtidigt som det blir mer lockande att bo och arbeta i EU.

Således är det här ett högst relevant och viktigt betänkandet. Det kommer i rättan tid med 
tanke på att vi just ska inleda underhandsutvärderingen av FP7 och börja förbereda FP8.
Meningen är att betänkandet ska lägga en stabil grund som vi sedan kan bygga vidare på.

EN PRAGMATISK ÖVERGÅNG TILL ADMINISTRATIV OCH FINANSIELL FÖRENKLING

»Minskad komplexitet och förenklingar inom EU:s forskningsfinansieringssystem skulle 

huvudsakligen medföra positiva effekter för intressenterna.«
Europaparlamentet framhöll den ökade mångfalden i sin resolution om ansvarsfrihet för 2007.
Parlamentet efterlyste också en utvärdering av de problem som detta medför för 
stödmottagare, däribland bristande insyn. Förenklingsprocessen bör skapa stabilitet och 
rättssäkerhet för deltagarna.

Därför krävs det en modell för EU:s forskningsfinansiering som i högre grad bygger på 
förtroende och risktolerans för att kraven på ekonomisk redovisning ska kunna förenklas. Det 
innebär acceptans av mottagarnas gängse redovisnings- och förvaltningsprinciper och rutiner, 
under förutsättning att de överensstämmer med nationella bestämmelser och godkänns av 
nationella myndigheter. Det innebär också acceptans av revisioner och intyg om den 
tillämpade metoden från nationella myndigheter samt finansiell kontroll som syftar till att 
skydda offentliga medel och bekämpa bedrägeri. Modellen med samordnad granskning och 
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realtidsrevision utförd av en enda granskare skulle göra det möjligt för mottagarna att rätta till 
eventuella systematiska fel.

För varje enskild åtgärd måste det anges om det krävs ändringar i budgetförordningen, av 
reglerna för deltagande eller i de särskilda programmen. Dessutom måste det anges om 
åtgärderna ska tillämpas på FP7 eller bara på FP8. När det gäller FP7 anser föredraganden att 
dessa ändringar bör fasas in successivt så att man undviker plötsliga drastiska förändringar av
ett ramprograms inriktning.

Föredraganden stöder också idén om att minska antalet kombinationsmöjligheter mellan 
stödnivåer och antalet metoder för att fastställa indirekta kostnader för olika instrument.
Stödnivåerna och metoderna för att fastställa indirekta kostnader bör dock vara olika för 
universitet, forskningsorganisationer och industri. Skälet är att dessa typer av enheter har helt 
olika kostnadsbilder. Stödnivåerna bör vara olika för olika typer av verksamhet.
Harmoniseringen av reglerna bör främst inrikta sig på de olika instrumenten. Vidare anser 
föredraganden att mindre konsortier och användning av enklare centrala mekanismer kommer 
att leda till förenklade förfaranden.

Den terminologi som används i fråga om komplicerade begrepp som schablonbelopp och 
stödberättigade kostnader bör också förtydligas så att olika tolkningar undviks. Det är oerhört 
viktigt med klargöranden i fråga om vad som utgör stödberättigade kostnader, som till 
exempel skatter. Det behövs också en konsekvent tillämpning av reglerna från Europeiska 
kommissionens enheters sida och vid olika revisioner.

EN RADIKAL ÖVERGÅNG TILL BÄTTRE KVALITET, STÖRRE TILLGÄNGLIGHET OCH ÖKAD 
INSYN

a) Mot en ”vetenskapsbaserad” modell

Excellens måste vara den viktigaste drivkraften bakom forskningsfinansiering och en 
resultatbaserad modell kan leda till att forskarnas vetenskapliga ambitioner sänks. Följaktligen 
föreslår föredraganden ett vetenskapsbaserat finansieringssystem i stället för ett 
resultatbaserat. Detta kommer att medföra förenklingar av den finansiella kontrollen, en 
betoning av den vetenskapliga och tekniska sidan och sakkunnigbedömningar på grundval av 
excellens. Ett sammanhängande, insynsvänligt och harmoniserat professionellt system med 
sakkunnigbedömningar utifrån excellens bör vara det viktigaste bedömningskriteriet, liksom i 
Europeiska forskningsrådets utvärderingssystem. Slutligen bör utdelningen av priser 
uppmuntras i rimlig omfattning. Forskningsfinansiering med hjälp av priser bör dock inte vara 
en ersättning för strukturerad finansiering.

b) Tidsoptimering

Alla skeden i processen bör optimeras för att undvika förseningar och främja 
kostnadseffektivitet. Det gäller tillgången till utkast till arbetsprogram, offentliggörandet av 
ansökningsomgångar, utarbetandet av förslag, urvalsförfarandena och den tid det tar att 
godkänna bidrag och betala ut pengarna.
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En reducerad handläggningstid för att bevilja stöden är mycket välkommen. Föredraganden 
har emellertid starka invändningar mot kommissionens förslag att ta bort kravet om att 
medlemsstaterna ska yttra sig om vissa beslut. Det är viktigt att medlemsstaterna har 
granskningsbefogenheter, särskilt när det gäller säkerhets- och försvarsforskning och etisk 
utvärdering av projekt. 

Kommissionen föreslår att ansökningsförfaranden i två etapper ska användas i större 
omfattning. Detta kommer att underlätta för de sökande eftersom de inte behöver utarbeta 
fullständiga förslag, men det kan också göra att ansökningsprocessen blir längre och mer 
komplicerad. Därför stöder föredraganden ett ansökningsförfarande i två etapper, under 
förutsättning att en grundlig utvärdering görs i den första etappen. Detta bör också minska 
ansökningskostnaderna.

c) Mot en ”användarcentrerad” modell för tillträde

Föredraganden anser att bättre riktlinjer (mindre jargong och mer konsekvent terminologi) 
skulle leda till bättre tillgång till programmet och vara ett stöd för användarna. Detta kan 
åstadkommas genom optimering av IT-systemen, stöd till projektledningen och individuellt 
utformat stöd från EU:s projekthandläggare (samma handläggare bör hantera hela projektet).
Av det skälet stöder föredraganden full integrering av bidrag, utvärderingar och förslag i en 
enda IT-plattform. Denna bör vara sund, flexibel och lätt att använda. Samma plattform bör 
användas av alla kommissionens enheter och byråer.

SYNERGIEFFEKTER MELLAN PROGRAM OCH INSTRUMENT

Föredraganden välkomnar kommissionens åtagande att se till att regler och förfaranden tolkas 
och tillämpas enhetligt för alla program och instrument. Europeiska kommissionens fyra 
generaldirektorat och byråer samt de gemensamma företag som genomför gemensamma 
teknikinitiativ bör också tolka reglerna på ett enhetligt sätt. Föredraganden rekommenderar 
dock starkt att olika regler ska gälla för forskningscentrum och universitet och för industrin 
respektive små och medelstora företag.

Förenklingarna av EU:s program och därmed förknippade instrument kommer tillsammans att 
leda till synergieffekter. Det är också önskvärt att utforma mekanismer för allmän vägledning 
inom kommissionen (utbildning av projekthandläggare och revisioner och tillsättande av en 
medlare).

LÄRDOMAR INFÖR FP8

Föredraganden anser att en förenklad administration är en av de högst prioriterade frågorna 
när det kommande ramprogrammet utformas. Vidare är översynen av budgetförordningen och 
tjänsteföreskrifterna samt tillämpningen av en forskningsspecifik godtagbar risk för fel 
mycket viktiga faktorer när det gäller att omstrukturera ramen för forskningsfinansiering.
Samtidigt uppmanar föredraganden kommissionen att utvärdera de enskilda instrumenten och 
förbättra samordningen mellan dem, samtidigt som tillräcklig flexibilitet för att ta hänsyn till 
projektens särdrag utifrån deras storlek bibehålls.
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Föredraganden anser att innovation är resultatet av ett ändamålsenligt och lämpligt finansierat 
utbildnings- och forskningssystem tillsammans med ramvillkor såsom en lämplig policy för 
immateriella rättigheter, existensen av riskkapital, öppna marknader och bra regelverk. Därför 
är det viktigt att ramprogrammet tar hänsyn till hela innovationskedjan, från spetsforskning 
över tillämpad forskning, teknisk demonstration och spridning till resultatvärdering.
Föredraganden stöder ett vetenskapsbaserat finansieringssystem och anser att en 
välbalanserad uppdelning mellan styrd, konsekvensdriven och icke styrd, vetenskapsdriven 
forskning bör ligga till grund för FP8.

Slutligen anser föredraganden också att ramprogrammet bör bli mer internationellt genom ett 
utökat samarbete med tredjeländer, däribland utvecklingsländer.


