
PR\856282DA.doc PE458.539v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2011/2043(INI)

23.3.2011

UDKAST TIL BETÆNKNING
om midtvejsrevision af syvende rammeprogram for forskning
(2011/2043(INI))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Jean-Pierre Audy



PE458.539v01-00 2/12 PR\856282DA.doc

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................9



PR\856282DA.doc 3/12 PE458.539v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om midtvejsrevision af syvende rammeprogram for forskning
(2011/2043(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), især artiklerne vedrørende forskning,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 18. december 2006 om Det 
Europæiske Fællesskabs (siden Lissabontraktaten, Den Europæiske Unions) syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)1, 

– der særlig henviser til artikel 7 i ovennævnte afgørelse vedrørende tilsyn, evaluering og 
revision af RP7,

– der henviser til TEUF's artikel 182, stk. 2, vedrørende tilpasning af rammeprogrammet på 
baggrund af udviklingen,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. februar 2011 benævnt "Meddelelse fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om reaktionen på ekspertgruppens rapport om den foreløbige 
evaluering af syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration og på ekspertgruppens rapport om den foreløbige evaluering af 
finansieringsfaciliteten for risikodeling " (KOM(2011)0052),

– der henviser til ekspertgruppens afsluttende rapport "Interim Evaluation of the Seventh 
Framework Programme" af 12. november 2010,

– der henviser til sin beslutning af 11. november 2010 om forenkling af gennemførelsen af 
rammeprogrammerne for forskning2, 

– der henviser til ekspertgruppens rapport "Evaluation of the Sixth Framework Programmes 
for Research and Technological Development 2002-2006" fra februar 2009,

– der henviser til ekspertudvalgets rapport "Towards a world class Frontier research 
Organisation - Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms" 
af 23. juli 2009,

– der henviser til rapporten fra gruppen af uafhængige eksperter "Mid-Term Evaluation of 
the Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)" af 31. juli 2010,

– der henviser til ekspertudvalgets rapport "First Interim Evaluation of the Innovative 
Medicines Initiative Joint Undertaking" af 20. december 2010,

– der henviser til ekspertudvalgets rapport "First Interim Evaluation of the ARTEMIS and 

                                               
1 EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0401.
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ENIAC Joint Technology Initiatives" af 30. juli 2010,

– der henviser rapporten fra udvalget af uafhængige eksperter "Interim Evaluation of the 
Ambient Assisted Living Joint Programme" fra december 2010,

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse afgivet på plenarmødet den 27.-28. januar 
2011 om forenkling af gennemførelsen af rammeprogrammerne for forskning,

– der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 9/2007 af 
22. november 2007 om evaluering af EU's rammeprogrammer for forskning og 
teknologisk udvikling: Kan Kommissionens tilgang forbedres?,

– der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 8/2009 om ekspertisenettene og de 
integrerede projekter i Fællesskabets forskningspolitik,

– der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 2/2010 med titlen "Hvor effektive er 
ordningerne for støtte til projekteringsundersøgelser og opbygning af ny infrastruktur 
under sjette rammeprogram for forskning?",

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration (RP7) er verdens mest omfattende 
forskningsstøtteinstrument og det vigtigste redskab i EU's forskningspolitik,

B. der henviser til, at der er behov for en midtvejsrevision af RP7 på grund af de mange 
forandringer, som har fundet sted siden forhandlingerne og vedtagelsen af programmet i 
2006 (nye institutioner, nye politiske instanser, økonomisk krise), men også til, at der er 
betydelige finansielle midler til rådighed indtil programmets afslutning,

C. der henviser til, at Lissabontraktaten gør gennemførelsen af det europæiske forskningsrum 
til et specifikt mål i EU's politik,

D. der henviser til, at forskning og innovation betragtes som et centralt element i intelligent, 
bæredygtig og solidarisk vækst i Europa 2020-strategien,

E. der henviser til, at EU og medlemsstaterne bør råde over midler til at finde en fælles 
løsning på de store samfundsmæssige udfordringer, som de europæiske folk står over for,

F. der henviser til, at Europa er i konkurrence med kontinentstater (Kina, Indien, Brasilien, 
Australien, USA, Rusland), men at Europa ikke er en nation, men en union af stater, og at 
vores kapacitet til at forene og samordne EU's og medlemsstaternes indsats bl.a. på 
forskningsområdet er altafgørende for vores økonomiske konkurrenceevne og dermed for 
muligheden for at finansiere vores sociale ambitioner og opfyldelsen af vores 
miljøforpligtelser,

G. der henviser til, at investeringsforsinkelsen i Europa i forhold til de øvrige verdensmagter 



PR\856282DA.doc 5/12 PE458.539v01-00

DA

fortrinsvis skyldes utilstrækkelig investering fra privat side, og at det således ikke er 
tydelig påvist, at RP7 tiltrækker industrisektoren; der dog også henviser til, at der ud over 
beløbene fremstår et klart behov for en bedre indbyrdes samordning medlemsstaterne og 
EU imellem,

H. der henviser til, at en bedre forbindelse mellem den akademiske verden og erhvervslivet er 
nødvendig for at omsætte forskningsresultaterne i varer og tjenesteydelser, som skaber 
økonomisk vækst,

I. der henviser til, at 25,8 af programmets 54,6 mia. euro er udbetalt over de første fire år 
(2007-2010), dvs. 6,5 mia. årligt i gennemsnit, og at de resterende 28,8 mia. vil blive 
udbetalt over de sidste tre år (2011-2013), dvs. 9,6 mia. årligt i gennemsnit,

J. der henviser til, at 2011-2013 er følsomme år, som kræver umiddelbar, særlig fokus på 
konkurrencefaktorer, herunder forskning og innovation,

K. der henviser til, at den komplekse administrative forvaltning fortsat er et så stort handicap 
for RP7, at en forenkling er en betingelse for programmets fremtid,

1. glæder sig over de udmærkede ekspertrapporter om den foreløbige evaluering af RP7 
trods ekspertgruppernes generelle mandat; beklager imidlertid, at evalueringen ikke 
dækker den samlede helhed, som omfatter både medlemsstaternes og EU's 
foranstaltninger;

2. er uforstående over for forsinkelsen i Kommissionens meddelelse, som først kom den 9. 
februar 2011, når det var pålagt Kommissionen at offentliggøre den senest i 2010, og 
beklager svagheden ved denne meddelelse i betragtning af de foreliggende udfordringer;

Resultater af RP7

3. finder, at de opnåede resultater under RP7 ikke viser en tilstrækkelig europæisk merværdi 
på FUI-området;

4. glæder sig over deltagelsesniveauet og det glimrende valg af projekter; beklager 
imidlertid, at programmets succesprocent generelt er ret lav og virker afskrækkende især 
på SMV'er;

5. konstaterer, at de voksende økonomiske og menneskelige ressourcebehov, det stigende 
antal mål og emner samt diversificeringen af instrumenterne har formindsket RP7's 
mulighed for at fremme et stort, præcist, europæisk mål;

6. bifalder styrkelsen af programmet "Samarbejde", som stadig er relevant i betragtning af de 
nuværende videnskabelige og teknologiske udfordringer; fremhæver dets rolle i 
udviklingen af en kritisk masse inden for FUI, som ikke kan opnås tilsvarende på 
nationalt/regionalt plan og dermed viser den europæiske merværdi; anbefaler anvendelse 
af ordningen for fremtidige og opdukkende teknologier og almindelig udbredelse af 
køreplaner til alle temaområder; ønsker større fleksibilitet i formuleringen af temaer i 
indkaldelser af forslag og i fastsættelsen af finansieringstærskler og -lofter, hvor der 
skelnes mellem store og små projekter;
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7. foreslår, at forskningen i sektorerne nævnt i programmet "Samarbejde" under RP7 
fremskyndes, dvs. sundhed, lægemidler, fødevarer, landbrug, bioteknologi, ikt, 
nanovidenskab og nanoteknologi, materialer, forurening, energi, miljø (herunder 
klimaændringer, træ, skove), miljøteknologi, CO2-opsamling, transport, 
samfundsvidenskaber og humaniora, rummet og sikkerhed; forskning om vand bør 
ligeledes prioriteres;

8. glæder sig over Det Europæiske Forskningsråds lovende resultater under programmet 
"Idéer" og over forskningsrådets rolle, som sigter mod at gøre de europæiske 
forskningsorganer mere synlige og tiltrækkende; understreger nødvendigheden af at give 
Det Europæiske Forskningsråd status som en uafhængig juridisk enhed med 
beslutningskompetence og direkte ansvar for sin videnskabelige strategi og administrative 
forvaltning;

9. støtter i programmet "Mennesker" Marie Curie-aktionerne, som er værdifulde for 
forskernes karriere;

10. er skeptisk over for de forskelligartede mål under programmet "Kapaciteter" og de deraf 
følgende vanskeligheder, navnlig med hensyn til internationalt samarbejde og tiltag for 
SMV'er og innovative SMV'er; finder dog, at projekterne ERA-NET, ERA-NET+ og 
initiativerne baseret på artikel 185 opfylder deres rolle i struktureringen af det europæiske 
forskningsrum;

11. erkender, at de fælles teknologiinitiativer er relevante for europæisk industris 
konkurrenceevne; beklager imidlertid de lovgivningsmæssige og administrative hindringer 
(juridisk person, intellektuel ejendomsret, finansielle bestemmelser) og de høje 
driftsomkostninger ved opstarten af de fælles teknologiinitiativer; anmoder om at blive 
inddraget yderligere i den politiske kontrol med disse instrumenter;

12. udtrykker forbehold over for den mere systematiske anvendelse af alt for åbne 
indkaldelser af forslag (bottom-up) og foretrækker at bevare en balance mellem de to 
metoder (bottom-up og top-down), som opfylder specifikke behov;

13. anmoder Kommissionen om en undersøgelse af hensyn til et bedre samspil mellem 
europæiske og nationale tiltag; anmoder endvidere om, at indkaldelser af forslag inklusive 
dem, der finder sted i juli 2011, iværksættes i samråd med medlemsstaterne uden at 
overlappe eller konkurrere med de nationale initiativer, men som supplement til disse; 
foreslår, at RP7 støtter de aktører, som forvalter de nationale programmer omfattet af den 
fælles programmering, således at rammeprogrammerne for forskning og udvikling ledes 
fra en projektstyringslogik mod en programstyringslogik; anmoder endelig om, at de tre 
sidste år af RP7 anvendes til at fremme struktureringen af det europæiske forskningsrum;

14. foreslår, at en ambitiøs europæisk forskningsplan inden for teknologi og forsvar 
fastlægges af EU og medlemsstaterne og tildeles en betydelig startfinansiering fra RP7 og 
Det Europæiske Forsvarsagentur i henhold til TEU's artikel 45, litra d), med henblik på at 
udbygge forsvarssektorens industri- og teknologigrundlag og samtidig forbedre de 
offentlige militærudgifters omkostningseffektivitet;

Deltagelse i RP7
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15. understreger, at det ikke fremgår, at erhvervslivets deltagelse er højere end i de forrige 
rammeprogrammer, især i programmet "Samarbejde"; anmoder derfor Kommissionen om 
en detaljeret undersøgelse af, om det er egnet til at tiltrække investeringer fra den private 
sektor;

16. glæder sig over RP7's resultater for SMV'ernes vedkommende, både hvad angår målet om 
15 % i programmet "Samarbejde" og programmet "EUROSTARS"; er af den formening, 
at en bedre samordning af RP7 med strukturfondene kan fremme de underrepræsenterede 
medlemsstaters deltagelse;

17. foreslår, at forsknings- og udviklingspolitikken målrettes territorialt;

18. finder, at RP7 bør bekræfte prioriteringerne inden for internationalt samarbejde; mener, at 
mållande og -emner for internationale samarbejdsaktioner bør vælges i samråd med 
medlemsstaterne for at kontrollere, om de finder disse aktioner relevante og interessante;

Finansiering

19. mener, at RP7's finansieringsniveau bør fastholdes; påpeger, at en investering i FUI er en 
langsigtet investering og et afgørende element for opfyldelsen af 2020-strategiens mål;

20. understreger, at finansieringen af forskningsinfrastrukturer bør samordnes bedre mellem 
RP7, EIB, strukturfondene og de nationale og regionale politikker;

21. opfordrer medlemsstaterne og EU til at overholde deres finansielle forpligtelser i 
forbindelse med internationale forskningsaftaler;

Innovationens rolle

22. er af den opfattelse, at markedsføring bør indgå i parametrene for de kommende 
indkaldelser af forslag under RP7 på innovationsområdet;

23. erkender, at de europæiske teknologiplatforme, de fælles teknologiinitiativer og de 
offentlig-private partnerskaber bidrager til en større deltagelse fra industrisektorens side;

Overvågning af forenklingstiltag

24. er bekymret over den alt for store administrative byrde, der er forbundet med RP7; støtter 
forslaget til revision af finansforordningen med henblik på at forenkle procedurerne;

25. gentager, at det er vigtigt hurtigst muligt at tage skridt til at forenkle de administrative og 
finansielle procedurer i den nuværende forvaltning af RP7 som omhandlet i Parlamentets 
beslutning af 11. november 2010; anmoder Kommissionen om at stille nye forslag til 
sådanne forenklingsforanstaltninger under det nuværende RP7 ud over de første forslag; 
gentager endvidere sit ønske om, at verserende tvister mellem Kommissionen og 
støttemodtagerne i alle rammeprogrammerne afsluttes snarest under overholdelse af 
princippet om forsvarlig forvaltning af offentlige midler;

26. bifalder henstillingerne om at afkorte tidsrummet inden tildeling og indføre et moratorium 
for oprettelse af nye instrumenter under RP7;
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Finansieringsfacilitet for risikodeling (RSFF)

27. finder, at RSFF har haft en afgørende løftstangsvirkning på investeringerne i FUI i en 
krisetid, hvor banksektoren ikke længere kunne spille denne rolle, hvilket i de første år 
resulterede i 8 mia. euro lån, der udløste mere end 20 mia. euro investeringer;

28. henstiller, at anvendelsen af dette innovative finansieringsinstrument videreføres og 
forstærkes i RP8, således at det bidrager til at lette adgangen til finansiering og fremme 
private investeringer;

29. udtrykker imidlertid sin bekymring over de urimeligt små beløb, der er bevilget til 
forskningsinfrastrukturer, universiteter og forskningsorganer samt SMV'er, herunder 
innovative SMV'er, og over den åbenbare skævhed i de bevilgede låns fordeling, både 
geografisk og mellem sektorerne; støtter følgelig ekspertgruppens konkrete anbefalinger 
om at forbedre visse underrepræsenterede målgruppers deltagelse;

Samlet konklusion

30. anmoder om, at der i anvendelsen af RP7 tages hensyn til følgerne af den økonomiske 
krise i programmets sidste år (2011-2013) i betragtning af de betydelige summer (28,8 
mia. euro over tre år), der mangler at blive tildelt, til EU 2020-målene og til forberedelsen 
af et europæisk forskningsrum og gennemførelsen af innovations-EU;

31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

Forsoning mellem videnskab og borgere

"Her i det 21. århundrede oplever vi et besynderligt paradoks, hvor vi står over for 
store videnskabelige udfordringer, og de videnskabelige og tekniske resultater er 
allestedsnærværende i vores dagligdag, samtidig med at videnskaben aldrig har været 
fjernere, mere utilgængelig og foruroligende." Claudie Haigneré, formand for 
UNIVERSCIENCE, tidligere fransk forskningsminister (2002-2004) og tidligere fransk 
minister for EU-anliggender (2004-2005), læge og astronaut.

Den 23.-24. marts 2000 satte Det Europæiske Råd under mødet i Lissabon sig det ambitiøse, 
strategiske mål at gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede 
økonomi i 2010. I denne strategi anerkendtes forskningens centrale rolle.
Målet forekom opnåeligt for EU's 15 indflydelsesrige medlemsstater, hvoraf nogle var præget 
af nostalgi efter deres imperiums forsvinden og i EU så håbet om et nyt samfund.
Denne strategi, den såkaldte Lissabonstrategi, er mislykkedes, uden at EU egentlig har 
undersøgt årsagerne hertil.
Er det medlemsstaternes fejl, fordi de ikke opfylder de europæiske forpligtelser, de har 
indgået?
Er det befolkningens fejl, fordi den ikke føler sig tilstrækkelig inddraget og lader det gå hårdt 
ud over eliten?
Er det elitens fejl, fordi den ikke har forstået befolkningens trang til at forstå meningen med 
det, der tilbydes?
Skyldes det tvingende politiske omstændigheder, som har oversteget EU's og 
medlemsstaternes formåen?
Det er op til historikerne at forklare, hvad der skete i det kritiske årti 2000-2010, som 
formodentlig er afslutningen på den periode med fred, velstand og broderskab mellem de 
europæiske folk, der startede efter Anden Verdenskrig og sluttede med Berlinmurens fald og 
følgevirkningerne heraf.
Årtiet indledtes med euroens indførelse, som gav forhåbninger om monetær stabilitet, men 
som forvandlede sig til en enorm finansfiasko, fordi man havde glemt, at en valutaunion ikke 
kan fungere uden en økonomisk union, og fordi landene ikke overholdt den stabilitetspagt, de 
havde tilsluttet sig.
Derefter kom Nicetraktaten, der trådte i kraft den 1. februar 2003, men den var så katastrofal 
og indviklet, at parterne omgående indledte en debat om Unionens fremtid, der skulle føre til 
en ny traktattekst.
Det var en stor glæde, da kontinentet endelig blev forenet i 2004 og 2007 med tiltrædelsen af 
12 lande, heraf 10 tidligere kommunistiske lande, men krisen gav næring til den nationale 
egoisme, som påvirker visse offentlige meninger.
I 2005 herskede der forvirring i befolkningen, som i Frankrig og Nederlandene gav udtryk for 
sit ønske om at forstå og ikke blive glemt i en europæiske integrationsproces, som den ikke 
længere fattede. Frankrig og Nederlandene bør ikke føle skyld, for hvis der i 2005 havde 
været 27 folkeafstemninger, ville flere end to lande have stemt NEJ.
I 2008 satte den finansielle og økonomiske krise ind.
Årtiet sluttede i 2009 med nye institutioner, en ny Europa-Kommission og et nyt Europa-
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Parlament.
I mellemtiden har EU iværksat to store projekter, Galileo og ITER, hvor videnskab og 
forskning er centrale elementer i en vellykket gennemførelse, og hvor vanskelighederne 
vidner om den barske europæiske virkelighed.
Hvordan kan man med sådanne politiske begivenheder gøre sig forhåbninger om at blive 
verdens mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi?
Efter det forgangne årti skal EU og medlemsstaterne løse den kæmpestore udfordring, det er 
at sikre befolkningen velstand og sociale fremskridt i en verden, som udvikler sig hurtigt og 
bliver mere og mere kompleks.
Da nostalgien efter imperierne havde fortaget sig, var landene længe om at indse, at de var for 
små og måtte stå sammen.
Europa vil være længe om at indse, at det ikke længere er et stort, magtfuldt kontinent.
Europa må indse, at konkurrenterne i sig selv er kontinentstater: Kina, Rusland, Indien, 
Brasilien, USA og Australien ikke at forglemme.
Men vi er ikke en nation, vi er en union af stater.
Vi må stå sammen for at fastlægge vores prioriteter.
I denne sammenhæng er videnskab formentlig et samlingspunkt, når den udøves 
samvittighedsfuldt og naturligvis uafhængigt af andre interesser end EU's.
Denne betænkning forelægges i denne ånd med det formål at undersøge, om revisionen af det 
syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (RP7) ikke er en lejlighed til 
at forstærke den gyldne trekant bestående af viden, uddannelse og forskning, som er nøglen til 
europæernes fremtid.
Hvorfor foreslå det ved revisionen af RP7 og ikke vente til RP8?
Fordi fire nye faktorer, som har indflydelse på forskning og videnskab, er dukket op siden 
2006, da Parlamentet og Rådet traf den endelige afgørelse om RP7:

 Vi har med Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, fået nye 
institutioner.

 Vi har en ny Kommission og et nyt Parlament.
 Vi har en ny EU-2020-køreplan.
 Vi er ramt af en meget omfattende finansiel og økonomisk krise, der startede i 

slutningen af 2007/i løbet af 2008 efter forhandlingerne af RP7, og programmets sidste 
år (2011-2013) er følsomme år for væksten og overvindelsen af krisen. Derfor må intet 
overlades til tilfældighederne.

RP7 giver EU anledning til at bringe sin forskningspolitik på højde med sine økonomiske og 
sociale ambitioner, bl.a. ved at styrke det europæiske forskningsrum (EFR). RP7, der råder 
over et budget i størrelsesordenen 54 mia. euro for perioden 2007-2013, er i årenes løb blevet 
et af verdens største forskningsstøtteprogrammer og det vigtigste redskab i EU's 
forskningspolitik. Det indeholder fire hovedmålsætninger udmøntet i fire særprogrammer, 
som skal sikre struktureringen af den europæiske indsats på forskningsområdet: programmet 
"Samarbejde", programmet "Idéer", programmet "Mennesker" og programmet "Kapacitet". 
Målet er at sætte EU i stand til at løse de store samfundsudfordringer, som berører alle 
medlemsstater, og som de ikke kan tackle alene (befolkningens aldring, sundhed, energi-, 
vand- og fødevareforsyning, bæredygtig udvikling, bekæmpelse af klimaændringer osv.), og 
udbygge den viden, som gør vores virksomheder mere innovative og forbedrer deres 
konkurrenceevne.

For at sikre at RP7 hele tiden imødekommer de europæiske politikkers behov, er der i Europa-
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Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006, artikel 7, stk. 2, 
fastsat en dokumentationsbaseret foreløbig evaluering inden udgangen af 2010.
Parlamentets ordfører gælder sig over ekspertgruppernes fortrinlige arbejde om den foreløbige 
evaluering af RP7 og finansieringsfaciliteten for risikodeling på trods af et meget bredt 
mandat, som berettigede en langt mere teknisk tilgang, og håber derfor, at det bliver tilfældet 
for de fremtidige rammeprogrammer. Men ordføreren beklager forsinkelsen i 
offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse desangående, som var ventet i udgangen af 
2010, men først forelå i februar 2011.
Ordføreren beklager navnlig, at forskningens globale aspekter i EU og medlemsstaterne ikke 
behandles tilstrækkeligt i denne evaluering.

Evalueringen skal sammenholdes med de betragtelige summer, som ikke er programmeret 
endnu, dvs. 28,8 mia. euro over tre år (2011-2013) mod 25,8 mia. programmeret over RP7's 
første fire år (2007-2010) og RP6's 17 mia. euro (2002-2006). I 2011 er det over 8,5 mia. 
euro, i 2012 over 9,5 mia. euro og i 2013 over 10,5 mia. euro, som skal bruges på forskning. 
Sådanne beløb fortjener en konkret analyse for at fremme de berørte aktørers inddragelse og 
undgå, at finansieringerne spildes på programmer, som ikke fungerer godt eller ikke opfylder 
behovene. Parlamentets ordfører mener, at offentlige midler skal forvaltes fornuftigt, hvad 
enten det er krisetider eller ej, men at alle ændringer eller omlægninger bør ske uden at 
undergrave den stabilitet, helhedssammenhæng og juridiske sikkerhed, som er grundlaget for 
de involverede parters gensidige tillid.

Nogle overordnede retningslinjer for midtvejsrevisionen:
- Forenkling: Spørgsmålet er allerede behandlet i beslutningen af 11. november 2010 om 
forenkling af gennemførelsen af rammeprogrammerne for forskning, men det er nødvendigt at 
tage det op igen og indarbejde Parlamentets henstillinger. En af de konstaterede 
vanskeligheder er nemlig de komplekse og træge administrative procedurer, som får forskerne 
til at afholde sig fra at søge EU-finansiering og foretrække national finansiering og gør EU 
upopulær på forskningsområdet. Problemet er blevet forværret af Kommissionens nye 
regnskabsrevisionspolitik. Det er fremover i høj grad nødvendigt at løse fortidens problemer, 
bl.a. under RP6, og forhindre, at de gentager sig i RP7 eller de fremtidige rammeprogrammer. 
Bilæggelse af gamle tvister uden Domstolens mellemkomst og indeværende og kommende 
forenklinger samt en fornuftig forvaltning af de offentlige midler er en afgørende 
forudsætning for, at videnskab, forskning og innovation kan behandles på europæisk plan, 
navnlig i lyset af forhandlingerne med medlemsstaterne om RP8, hvis man vil give forskning 
mere europæiske rammer og i sidste ende nå frem til et europæisk forskningsrum.
- Inddragelse af SMV’erne: Dette punkt betragtes ofte som en af rammeprogrammernes 
svagheder, og der skal stadig gøres en indsats, men en forbedring kan noteres, f.eks. er målet 
på 15 % deltagelse fra SMV'ernes side i programmet "Samarbejde" næsten opfyldt.
- Innovation: I øjeblikket mærkes fremgang inden for innovationsdimensionen, og det er 
derfor vigtigt at rette de sidste år imod denne type projekter. Parlamentets ordfører vil 
imidlertid gerne gøre opmærksom på uviljen i Europa mod at sætte forskning-innovation i 
forbindelse med markedsføring, men markedsføringspotentialet bør nu altid tages i 
betragtning.
- Finansieringsfacilitet for risikodeling (RSFF): Indførelsen af denne ordning har haft meget 
positive virkninger, og den bør videreføres og forstærkes i RP7's sidste del og i de fremtidige 
programmer.
- Ordføreren foreslår, at forsknings- og udviklingspolitikken målrettes territorialt, således at 
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forskningen fordeles harmonisk på alle universiteter. Forbindelsen til ekspertisen, som ofte 
befinder sig i byerne, kan sikres gennem en mere udbredt anvendelse af elektroniske 
forbindelser, f.eks. med permanente videokonferencer og en intelligent sammenkobling af de 
regionale og lokale forskningscentre og ekspertisecentrene.
- Ordføreren foreslår ligeledes, at EU og medlemsstaterne fastlægger en ambitiøs europæisk 
forskningsplan inden for forsvarsteknologi i henhold til TEU's artikel 45, litra d), med henblik 
på at styrke forsvarssektorens industri- og teknologigrundlag og samtidig forbedre de 
offentlige militærudgifters omkostningseffektivitet. Formålet med denne plan bør være at 
styrke den europæiske forsvarsindustri.

Mere generelt og angående de forslagsindkaldelser, som skal iværksættes, henstiller 
ordføreren, at de bidrager til at konsolidere det europæiske forskningsrum og til at vise, at der 
findes en europæisk merværdi. Dette skal ses i lyset af forhandlingerne med medlemsstaterne 
og fremme de europæiske rammer for forskning i de fremtidige finansielle overslag fra 2014.


