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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om halvtidsöversynen av det sjunde ramprogrammet för forskning
(2011/2043(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), i synnerhet artiklarna om forskning,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut av den 18 december 2006 om 
Europeiska gemenskapens (efter Lissabonfördragets ikraftträdande Europeiska unionens) 
sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013)1,

– med särskilt beaktande av artikel 7 i nämnda beslut om övervakning, utvärdering och 
översyn av det sjunde ramprogrammet,

– med beaktande av artikel 182.2 i EUF-fördraget om anpassning av ramprogrammet 
efterhand som förhållandena ändras,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 februari 2011 ”Meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén – Svar på rapporten från expertgruppen för preliminär
utvärdering av sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och 
demonstration och rapporten från expertgruppen för preliminär utvärdering av 
finansieringsinstrumentet för riskdelning” (KOM(2011)0052),

– med beaktande av expertgruppens slutrapport ”Interim Evaluation of the Seventh 
Framework Programme” av den 12 november 2010,

– med beaktande av sin resolution av den 11 november 2010 om förenklat genomförande av 
ramprogrammen för forskning2,

– med beaktande av expertgruppens rapport ”Evaluation of the Sixth Framework 
Programmes for Research and Technological Development 2002-2006” från 
februari 2009,

– med beaktande av expertgruppens rapport ”Towards a world class Frontier research 
Organisation – Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms” 
av den 23 juli 2009,

– med beaktande av den oberoende expertgruppens rapport ”Mid-Term Evaluation of the 
Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)” av den 31 juli 2010,

– med beaktande av expertgruppens rapport ”First Interim Evaluation of the Innovative 
Medicines Initiative Joint Undertaking” av den 20 december 2010,

                                               
1 EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0401.
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– med beaktande av expertgruppens rapport ”First Interim Evaluation of the ARTEMIS and 
ENIAC Joint Technology Initiatives” av den 30 juli 2010,

– med beaktande av den oberoende expertgruppens rapport ”Interim Evaluation of the 
Ambient Assisted Living Joint Programme” från december 2010,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande som antogs vid plenarsessionen 
den 27-28 januari 2011 om förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning,

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 9/2007 av 
den 22 november 2007 ”Utvärderingen av EU:s ramprogram för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration (FoTU) – skulle kommissionens tillvägagångssätt kunna 
förbättras?”,

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2009 ”Expertnätverk 
och integrerade projekt i gemenskapens forskningspolitik – uppnåddes målen?”,

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2010 ”Har 
stödsystemen för förberedande studier och uppbyggnad av ny infrastruktur inom det sjätte 
ramprogrammet för forskning varit ändamålsenliga?”,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från budgetutskottet och utskottet för regional utveckling (A7-.../2011), och av 
följande skäl:

A. Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, 
teknisk utveckling och demonstration är världens största instrument för stöd till forskning 
och det viktigaste verktyget i Europeiska unionens forskningspolitik.

B. En halvtidsöversyn av sjunde ramprogrammet är nödvändig på grund av ett flertal 
förändringar som har inträffat sedan förhandlingen om och antagandet av ramprogrammet 
2006 (nya institutioner, nya politiska organ, den ekonomiska krisen), men även på grund 
av de betydande belopp som finns tillgängliga till programmets slut.

C. Lissabonfördraget gör fullbordandet av det europeiska området för forskningsverksamhet 
till ett särskilt mål i EU:s politik.

D. I Europa 2020-strategin görs forskning och innovation till en central del av den smarta och 
hållbara tillväxten för alla.

E. EU och dess medlemsstater måste skapa möjligheter att vidta gemensamma åtgärder mot 
de stora samhällsproblem som EU-medborgarna står inför.

F. EU konkurrerar med de så kallade kontinentstaterna (Kina, Indien, Brasilien, Australien, 
Förenta staterna och Ryssland), men EU är inte en nation utan en union bestående av olika 
stater, och vår förmåga att ena och samordna EU:s och medlemsstaternas insatser – i 
synnerhet inom forskningen – är en mycket viktig förutsättning för vår ekonomiska 
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konkurrenskraft och därmed för vår förmåga att finansiera våra sociala ambitioner och 
uppfylla våra miljöåtaganden.

G. EU ligger efter andra världsmakter när det gäller investeringar, vilket framförallt beror på 
otillräckliga privata investeringar, och sjunde ramprogrammet är därför inte tillräckligt 
attraktivt för industrisektorn. Det är också uppenbart att det utöver de investerade 
beloppen även behövs en bättre samordning mellan medlemsstaterna och EU.

H. Förbindelserna mellan den akademiska världen och industrin måste absolut bli bättre för 
att det ska vara möjligt att omvandla forskningsresultat till produkter och tjänster som 
genererar ekonomisk tillväxt.

I. Av programmets 54,6 miljarder euro har 25,8 miljarder euro använts under de fyra första 
åren (2007–2010), vilket ger ett genomsnitt på 6,5 miljarder per år. Det återstår 
28,8 miljarder euro för de tre sista åren (2011–2013), ett genomsnitt på 9,6 miljarder euro 
per år.

J. Åren 2011–2013 är kritiska år, och vi kommer särskilt att behöva uppmärksamma 
konkurrensfaktorer som bland annat forskning och innovation.

K. Den komplicerade administrativa förvaltningen är ett så stort hinder för det sjunde 
ramprogrammet att programmets framtid till stor del är beroende av att den förenklas.

1. Europaparlamentet välkomnar den höga kvaliteten på expertgruppens rapporter om den 
preliminära utvärderingen av det sjunde ramprogrammet, trots det allmänna mandat som 
gruppen tilldelades. Parlamentet beklagar dock att man i utvärderingen inte beaktar 
medlemsstaternas och EU:s åtgärder i deras helhet.

2. Europaparlamentet förstår inte varför kommissionen offentliggjorde sitt meddelande först 
den 9 februari 2011 trots att den skulle offentliggöra den senast 2010, och beklagar 
bristerna i kommissionens meddelande med tanke på de nuvarande svårigheterna.

Sjunde ramprogrammets resultat

3. Europaparlamentet anser att de resultat som uppnåtts i sjunde ramprogrammet inte medför 
ett tillräckligt högt mervärde när det gäller forskning, utveckling och innovation.

4. Europaparlamentet gläder sig åt nivån på deltagandet och spetkompetensen i urvalet av 
projekt. Parlamentet beklagar dock att programmets resultat fortfarande är relativt svaga 
och nedslående, i synnerhet för små och medelstora företag.

5. Europaparlamentet konstaterar att de ökade finansiella och mänskliga resurserna, det 
ökande antalet mål och teman som omfattas av programmet och de många olika 
instrumenten har minskat det sjunde ramprogrammets förmåga att bidra till ett specifikt 
och överordnat EU-mål.

6. Europaparlamentet är för ett stärkande av programdelen ”samarbete”, som är fortsatt 
relevant med tanke på de aktuella vetenskapliga och tekniska utmaningarna. Parlamentet 
framhåller sin roll i utvecklingen av en kritisk massa av forskning, utveckling och 
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innovation som inte kan uppnås på samma sätt på nationell eller regional nivå, vilket är ett 
bevis på det europeiska mervärdet. Parlamentet rekommenderar att åtgärden ”framtida och 
ny teknik” ska tillämpas och att teknikplanerna ska bli mer allmänna så att de omfattar 
samtliga temaområden. Parlamentet kräver dessutom flexibilitet vid fastställandet av vilka 
temaområden som ska omfattas av ansökan om finansiering och av de tröskel- och 
takvärden som skiljer stora projekt från små.

7. Europaparlamentet föreslår att man ska öka forskningen inom de sektorer som anges i 
sjunde ramprogrammets kapitel ”samarbete”, nämligen hälsa, läkemedel, livsmedel, 
bioteknik, IKT, nanovetenskap och nanoteknik, material, förorening, energi, miljö 
(inbegripet klimatförändringar, trä och skog), miljöteknik, lagring av koldioxid, transport, 
ekonomi, samhällsvetenskap och humaniora, rymdforskning och säkerhet.
Vattenforskning bör också prioriteras.

8. Europaparlamentet välkomnar de lovande resultat som Europeiska forskningsrådet 
uppnått inom programdelen ”idéer” och forskningsrådets uppgift att stärka de europeiska 
forskningsorganens synlighet och attraktionskraft. Parlamentet understryker behovet av att 
göra Europeiska forskningsrådet till en oberoende juridisk person med 
beslutsbefogenheter som är direkt ansvarig för sin vetenskapliga strategi och sin 
förvaltning.

9. Europaparlamentet stöder inom ramen för programdelen ”människor” de 
Marie Curie-åtgärder som är så värdefulla för forskarnas karriär.

10. Europaparlamentet är tveksamt till de många olika målen under programdelen ”kapacitet” 
och de problem som uppstår på grund av detta, t.ex. när det gäller det internationella 
samarbetet och åtgärder till förmån för små och medelstora företag och innovativa små 
och medelstora företag. Parlamentet anser dock att projekten ERA-NET och ERA-NET+ 
samt de initiativ som grundar sig på artikel 185 fyller sin funktion att strukturera det 
europeiska området för forskningsverksamhet.

11. Europaparlamentet inser att de gemensamma teknikinitiativen är värdefulla för den 
europeiska industrins konkurrenskraft. Parlamentet beklagar dock de rättsliga och 
administrativa hindren (status som juridisk person, immateriell äganderätt, finansiella 
regler) och de höga kostnaderna för att inleda gemensamma teknikinitiativ. Parlamentet 
kräver att få bli mer delaktigt i den politiska kontrollen av dessa instrument.

12. Europaparlamentet uttrycker sina reservationer mot en mer systematisk användning av 
alltför öppna ansökningsomgångar (en nerifrån och upp-strategi), och föredrar att behålla 
en balans mellan de två strategierna (”nerifrån och upp” och ”uppifrån och ner”) som 
motsvarar särskilda behov.

13. Europaparlamentet kräver att kommissionen utför en analys för att kunna göra en bättre 
fördelning mellan EU-åtgärder och nationella åtgärder. Parlamentet kräver att 
ansökningsomgångarna, även de i juli 2011, ska inledas i samråd med medlemsstaterna 
utan att överlappa eller konkurrera med nationella initiativ utan i stället komplettera dem. 
Parlamentet föreslår att sjunde ramprogrammet ska ge rikligt med medel till förvaltarna av 
de nationella program som ingår i den gemensamma programplaneringen för att 
ramprogrammen för forskning och utveckling ska utvecklas från att handla om 
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projektförvaltning till att handla om programförvaltning. Europaparlamentet kräver att det 
sjunde ramprogrammets tre sista år ska ägnas åt att bygga upp det europeiska området för 
forskningsverksamhet.

14. Europaparlamentet föreslår att EU och medlemsstaterna ska besluta om en ambitiös 
forskningsplan på områdena teknik och försvar, och att denna plan i inledningsskedet ska 
få betydande finansiering från sjunde forskningsprogrammet och Europeiska 
försvarsbyrån på grundval av artikel 45 d i EU-fördraget i syfte att stärka försvarssektorns 
industriella och tekniska bas och samtidigt effektivisera de offentliga militära utgifterna.

Deltagande i sjunde ramprogrammet

15. Europaparlamentet understryker att det inte verkar som om industrin deltar i någon högre 
utsträckning i detta ramprogram jämfört med de tidigare ramprogrammen, i synnerhet i 
programdelen ”samarbete”. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att utföra en 
ingående analys av industrins förmåga att locka investeringar från den privata sektorn.

16. Europaparlamentet välkomnar sjunde ramprogrammets resultat till förmån för de små och 
medelstora företagen, både när det gäller det mål på 15 procent som fastställts i 
programdelen ”samarbete” och när det gäller programmet ”Eurostars”. Parlamentet anser 
att en bättre samordning mellan det sjunde ramprogrammet och strukturfonderna skulle 
kunna underlätta deltagandet för de underrepresenterade medlemsstaterna.

17. Europaparlamentet föreslår att politiken för forskning och utveckling ska bedrivas mer 
territoriellt.

18. Europaparlamentet anser att man bör befästa sjunde ramprogrammets prioriteringar när 
det gäller internationellt samarbete och anser att de länder och forskningsområden som 
ska omfattas av de internationella samarbetsåtgärderna bör väljas i samråd med 
medlemsstaterna för att det ska vara möjligt att kontrollera att dessa åtgärder är relevanta 
och av intresse för medlemsstaterna.

Finansiering

19. Europaparlamentet anser att sjunde ramprogrammets finansieringsnivå bör bibehållas.
Parlamentet påpekar att investeringar i forskning, utveckling och innovation är långsiktiga 
investeringar och en av de avgörande faktorerna för att nå målen i Europa 2020-strategin.

20. Europaparlamentet understryker att finansieringen av forskningsinfrastrukturen bör 
främjas genom bättre samordning mellan sjunde ramprogrammet, Europeiska 
investeringsbankens instrument, strukturfonderna samt nationell och regional politik.

21. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att respektera sina ekonomiska 
åtaganden inom ramen för internationella forskningsavtal.

Innovationsfunktionen

22. Europaparlamentet anser att den kommersiella potentialen bör ingå i parametrarna för
sjunde ramprogrammets framtida ansökningsomgångar på området innovation.
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23. Europaparlamentet inser att de europeiska tekniska plattformarna, gemensamma 
teknikinitiativen och offentlig-privata partnerskapen bidrar till att öka industrisektorns 
deltagande.

Uppföljningen av förenklingsåtgärder

24. Europaparlamentet är bekymrat över sjunde ramprogrammets överdrivna administrativa 
börda. Parlamentet stöder förslaget till ändring av budgetförordningen för att förenkla 
förfarandena.

25. Europaparlamentet upprepar hur viktigt det är att utan dröjsmål införa åtgärder för att 
förenkla förfaranden, administration och finansiering i den nuvarande förvaltningen av 
sjunde ramprogrammet enligt parlamentets resolution av den 11 november 2010.
Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag till förenklingsåtgärder inom 
ramen för det gällande sjunde ramprogrammet för att komplettera sina första förslag.
Parlamentet upprepar sin önskan att alla pågående tvister mellan kommissionen och 
stödmottagare om samtliga ramprogram ska lösas snabbt i enlighet med principen om en 
seriös förvaltning av offentliga medel.

26. Europaparlamentet välkomnar rekommendationerna om att förkorta handläggningstiden 
och fastställa ett moratorium om upprättande av nya instrument inom ramen för sjunde 
ramprogrammet.

Finansieringsinstrumentet för riskdelning

27. Europaparlamentet anser att finansieringsinstrumentet för riskdelning har haft en 
avgörande hävstångseffekt när det gäller att öka investeringarna i forskning, utveckling 
och innovation under krisen när banksektorn inte själv kunde fylla den funktionen, med en 
slutgiltig utlåning under de första åren på 8 miljarder euro som genererat mer än 
20 miljarder euro i investerade pengar.

28. Europaparlamentet rekommenderar att man fortsätter att tillämpa detta innovativa 
finansiella instrument och öka användningen av det i åttonde ramprogrammet för att det 
ska bidra till att förbättra tillgången till finansiering och främja privata investeringar.

29. Europaparlamentet uttrycker emellertid sin oro över de små summor som anslås till 
forskningsinfrastruktur, universitet och forskningsorgan och små och medelstora företag, i 
synnerhet innovativa små och medelstora företag, och även över den påtagligt ojämna 
fördelningen av de beviljade lånen mellan olika geografiska områden och sektorer.
Parlamentet stöder därför expertgruppens konkreta rekommendationer att förbättra vissa 
underrepresenterade målgruppers deltagande.

Övergripande slutsatser

30. Europaparlamentet kräver att man i användningen av sjunde ramprogrammet tar hänsyn 
till den ekonomiska krisens konsekvenser för programmets sista år (2011–2013), med 
tanke på det betydande belopp (28,8 miljarder euro på tre år) som återstår att dela ut, de 
mål som ska uppnås för Europa 2020-strategin samt förberedandet av ett europeiskt 
område för forskningsverksamhet och innovationsunionen.
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31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Återförena vetenskapen och medborgarna

”2000-talet har ställt oss inför en märklig paradox: Trots att det har medfört stora 
vetenskapliga utmaningar och trots att vetenskapens och teknikens landvinningar märks 
överallt i våra liv, har vetenskapen aldrig verkat så avlägsen, oåtkomlig och oroväckande.”
Claudie Haigneré, ordförande för Universcience, före detta forskningsminister (2002–2004) 
och EU-minister (2004–2005) i Frankrike samt läkare och astronaut.

Den 23–24 mars 2000 fastställde Europeiska rådet vid sitt möte i Lissabon ett ambitiöst 
strategiskt mål för EU: att till 2010 bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomi. I denna strategi erkändes forskningens centrala roll.
Detta mål verkade falla de 15 prestigefulla EU-länderna i smaken. Vissa av dem blev 
nostalgiska vid tanken på sitt förlorade imperium och såg i EU hoppet om ett nytt samhälle.
Den så kallade Lissabonstrategin misslyckades och EU analyserade aldrig riktigt orsakerna till 
misslyckandet.

Låg felet hos medlemsstaterna som inte respekterade de åtaganden de gjort inom EU?

Låg felet hos medborgarna som inte kände sig tillräckligt delaktiga och lät makthavarna betala 
dyrt för detta?

Låg felet hos makthavarna som inte förstod medborgarnas behov av att förstå innebörden av 
det som lades fram för dem?

Berodde det på ogynnsamma politiska omständigheter som hade större betydelse än EU:s och 
medlemsstaternas politik?

Det är historikernas uppgift att utröna vad som hände under detta avgörande decennium 
2000–2010 som troligtvis var slutet på den period av fred, välstånd och broderskap mellan 
Europas folk som inleddes efter andra världskriget och tog slut med Berlinmurens fall och 
konsekvenserna av detta.

Detta decennium inleddes med införandet av euron och stora förhoppningar om monetär 
stabilitet som förvandlades till ett enormt budgetfiasko, eftersom man hade glömt att man inte 
kan ha en monetär union utan en ekonomisk union, och eftersom medlemsstaterna inte 
respekterade den stabilitetspakt som de hade undertecknat.

Det fortsatte med Nicefördraget, som trädde i kraft den 1 februari 2003 och som var så 
katastrofalt och komplicerat att fördragets parter omedelbart inledde en debatt om unionens 
framtid i syfte att ta fram en ny text.

Glädjen var stor när EU äntligen under 2004 och 2007 utökades med 12 nya medlemsstater, 
varav 10 stater var före detta sovjetstater. Krisens intåg väckte dock liv i den nationella 
egoism som i vissa fall påverkar den allmänna opinionen.
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Under detta decennium uppstår förvirring bland medborgarna som i och med 
folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna 2005 uttrycker sin vilja att förstå och att 
inte glömmas bort i ett europeiskt maskineri som de inte längre förstår sig på. Frankrike och 
Nederländerna bör inte bära skulden för detta. Om man under 2005 hade hållit 
27 folkomröstningar skulle man i fler än två stater ha röstat nej.

Decenniet avslutades med den finansiella och ekonomiska krisen som inleddes 2008.
Nya institutioner inrättades under 2009, med en ny Europeisk kommission och ett nytt 
Europaparlament.

Under tiden medverkade EU i två viktiga projekt: Galileo och Iter, som var beroende av 
vetenskap och forskning för att lyckas, och vilkas problem var ett tecken på de svåra 
förhållanden som rådde i EU.

Hur kan man med sådana politiska förutsättningar ens komma på tanken att man ska bli 
världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi?

Efter detta decennium står EU och medlemsstaterna inför en enorm utmaning: att garantera 
medborgarna välstånd och social utveckling i en värld som förändras i snabb takt och blir 
alltmer komplex.

Det har tagit tid för medlemsstaterna att övervinna sin nostalgi över imperierna och förstå att 
de har blivit för små och att de måste enas.

Det kommer att ta tid för Europa att förstå att det inte längre är en stor kontinent. EU måste 
förstå att dess konkurrenter är kontinentstater i sig själva: Kina, Ryssland, Indien, Brasilien 
och inte minst Förenta staterna och Australien.

Men vi är inte en nation –  Vi är en union av stater.

i måste förena oss för att fastställa våra prioriteringar.

I detta sammanhang är vetenskapen sannolikt en fråga om samverkan, eftersom den utövas på 
ett medvetet sätt och eftersom den givetvis är oberoende av utomstående intressen.
Detta betänkande läggs fram samma anda, för att undersöka om översynen av sjunde 
ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration kan vara ett tillfälle att 
stärka den så kallade gyllene triangeln bestående av kunskap, utbildning och forskning som är 
avgörande för EU-medborgarnas framtid.

Varför föreslår vi detta för översynen av sjunde ramprogrammet i stället för att vänta på det 
åttonde?

På grund av att fyra nya element som påverkar forskningen och vetenskapen har tillkommit 
sedan 2006, det år då Europaparlamentet och rådet fattade det slutgiltiga beslutet om sjunde 
ramprogrammet:

 I och med Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, har vi fått nya 
institutioner.

 Vi har en ny kommission och ett nytt parlament.
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 Vi har en ny färdplan, Europa 2020-strategin.
 Vi har drabbats av en mycket allvarlig finansiell och ekonomisk kris som utbröt i 

slutet av 2007 och under 2008, efter förhandlingarna om sjunde ramprogrammet, och 
programmets sista år (2011–2013) kommer att vara kritiska år för tillväxten och vägen 
ur krisen. Därför får inget lämnas åt slumpen.

Sjunde ramprogrammet är ett tillfälle att se till att EU:s forskningspolitik motsvarar unionens 
ekonomiska och sociala ambitioner genom att stärka det europeiska området för 
forskningsverksamhet. Sjunde ramprogrammet har en budget på 54 miljarder euro för 
perioden 2007–2013, och det har under årens lopp blivit ett av världens viktigaste 
stödprogram och forskningspolitikens främsta verktyg i EU. Man har fastställt fyra 
huvudsakliga mål som motsvarar fyra särskilda programdelar som bör utgöra ramen för EU:s 
forskningsinsatser: samarbete, idéer, människor och kapacitet. Målet är att göra det möjligt för 
EU att ta fram lösningar på de stora samhällsproblemen som berör samtliga medlemsstater 
och som dessa inte kan klara av på egen hand (befolkningens åldrande och hälsa, energi-, 
vatten- och livsmedelsförsörjning, hållbar utveckling, kampen mot klimatförändringarna osv.) 
samt att utveckla kunskap som gör det möjligt för våra företag att bli mer innovativa och 
konkurrenskraftiga.

För att se till att sjunde ramprogrammet alltid tillgodoser EU-politikens behov föreskrevs i 
artikel 7.2 i rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 att en preliminär 
utvärdering baserad på konkreta uppgifter skulle utföras före slutet av 2010.
Europaparlamentets föredragande välkomnar expertgruppens gedigna arbete med den 
preliminära utvärderingen av sjunde ramprogrammet och finansieringsinstrumentet för 
riskdelning, trots gruppens mycket breda mandat som hade vunnit på ett mycket mer tekniskt 
tillvägagångssätt, vilket föredraganden hoppas kommer att tillämpas vid kommande 
ramprogram. Föredraganden beklagar dock förseningen av kommissionens meddelande om 
detta ämne, som var beräknat till slutet av 2010 men som inte offentliggjordes förrän i 
februari 2011.

Föredraganden beklagar i synnerhet att man i utvärderingen inte tog tillräcklig hänsyn till 
forskningsaspekter som är gemensamma för både EU och medlemsstaterna.

Denna utvärdering bör ställas i proportion till de betydande belopp som återstår i programmet:
28,8 miljarder euro på tre år (2011–2013) jämfört med de 25,8 miljarder euro som anslagits 
under sjunde ramprogrammets fyra första år (2007–2010) och 17 miljarder euro i sjätte 
ramprogrammet (2002–2006). För 2011 handlar det om mer än 8,5 miljarder euro, för 2012 
mer än 9,5 miljarder euro och för 2013 mer än 10,5 miljarder euro som ska anslås till 
forskning. Dessa belopp kräver en konkret analys för att göra berörda aktörer mer delaktiga 
och undvika att finansieringen sprids ut i program som inte fungerar som de ska eller som inte 
tillgodoser de behov som finns. Föredraganden anser att det är nödvändigt med en sund 
förvaltning av offentliga medel, oavsett om det är kris eller inte, men att alla ändringar eller 
nya inriktningar bör genomföras med respekt för stabiliteten, den allmänna enhetligheten och 
rättssäkerheten, som ligger till grund för det ömsesidiga förtroendet mellan berörda parter.

Följande frågor bör vara vägledande i denna halvtidsöversyn:
– Förenkling: Detta har redan tagits upp i Europaparlamentets resolution av den 
11 november 2010 om förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning, och vi 
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måste återkomma till detta ämne för att följa upp Europaparlamentets krav. Ett av de problem 
som har konstaterats är komplicerade och tidskrävande administrativa förfaranden som leder 
till att forskarna hellre söker anslag från nationella finansieringskällor än från europeiska, 
vilket försämrar EU:s anseende i forskningsvärlden. Detta problem har förvärrats av 
Europeiska kommissionens senaste politik om finansiella revisioner. I dagsläget verkar det 
vara ytterst nödvändigt att lösa de tidigare problemen, i synnerhet problemen i det sjätte 
ramprogrammet, och undvika att de upprepas i sjunde ramprogrammet eller i kommande 
ramprogram. För att vetenskap, forskning och innovation ska kunna behandlas på EU-nivå är 
det ett grundläggande villkor att man kan lösa gamla tvister utan att väcka talan i 
EU-domstolen samt att nu och i framtiden genomföra förenklingar i enlighet med en sund 
förvaltning av offentliga medel. Detta gäller i synnerhet mot bakgrund av förhandlingarna 
med medlemsstaterna om åttonde ramprogrammet om man vill att forskningen ska bli mer 
EU-inriktad, och slutligen uppnå ett europeiskt område för forskningsverksamhet.
– Små och medelstora företags deltagande: Detta betraktas ofta som en svaghet i 
ramprogrammen, och det saknas fortfarande insatser för att åtgärda detta, men det går att 
konstatera en förbättring. Man har t.ex. nästan uppnått målet på 15 procent när det gäller små 
och medelstora företags deltagande i programdelen ”samarbete”.
– Innovation: Man konstaterar för närvarande att den innovativa dimensionen har stärkts, och 
därför är det viktigt att man under programmets sista år riktar in sig på den typen av projekt.
Europaparlamentets föredragande vill dock framhålla den motvilja som råder i EU mot att 
koppla forskning och innovation till kommersiell användning, trots att den kommersiella 
potentialen alltid bör tas med i beräkningen.
Finansieringsinstrumentet för riskdelning: Inrättandet av detta instrument har en mycket 
positiv effekt, och den bör användas i ökad utsträckning i slutet av sjunde ramprogrammet och 
i kommande program.
– Föredraganden föreslår att forsknings- och utvecklingspolitiken bör bli territoriell för att 
forskningen ska fördelas jämnt mellan samtliga universitet. Kontakten med den 
spetskompetens som ofta finns i städer skulle kunna förbättras genom digitala förbindelser, 
t.ex. regelbundna videokonferenser och en intelligent sammankoppling mellan de territoriella 
forskningscentren och spetskompetensen.
– Föredraganden föreslår även att EU och medlemsstaterna ska besluta om en ambitiös 
europeisk forskningsplan för teknik och försvar genom tillämpning av artikel 45 d i 
EU-fördraget i syfte att stärka försvarssektorns industriella och tekniska bas, samtidigt som 
man effektiviserar de offentliga militära utgifterna.  Denna plan bör ha som syfte att stärka 
den europeiska försvarsindustrin.

När det mer allmänt gäller de ansökningsomgångar som återstår, föreslår fördraganden att 
dessa ska bidra till att stärka det europeiska området för forskningsverksamhet och bevisa att 
det kan finnas ett europeiskt mervärde. Allt detta bör göras i syfte att förhandla med 
medlemsstaterna om att göra forskningen mer EU-inriktad inför den kommande budgetplanen 
från och med 2014.


