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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Hoofdelementen van het voorstel

Het onderhavige voorstel over de regels voor de deelneming aan het zevende kaderprogramma is 
gebaseerd op de artikelen 7 en 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie. In deze regels worden de rechten en plichten vastgelegd van juridische 
eenheden die willen deelnemen aan het kaderprogramma alsmede de beginselen voor de 
toepassing en verspreiding van de resultaten die het gevolg zijn van die deelneming.

Het voorstel bestaat uit vier hoofdstukken:

 inleidende bepalingen (onderwerp, definities en vertrouwelijkheid);

 deelname aan acties onder contract (minimumvoorwaarden om deel te nemen, procedurele 
aspecten inclusief minimum aantal deelnemers, hun vestigingsplaats, voorstelindiening en 
-evaluatie, uitvoering en subsidieovereenkomsten, monitoring van projecten en programma's, 
communautaire financiële bijdrage: subsidiabiliteit en subsidievormen, 
terugbetalingspercentages, betaling, verdeling, invordering en garanties);

  regels voor verspreiding en gebruik van toegangsrechten ( eigendom, bescherming, 
publicatie, verspreiding en gebruik, en toegangsrechten voor background);

 specifieke regels voor deelneming in activiteiten die vallen onder het thema "onderzoek op 
het gebied van fusie-energie". 

2. Commentaar van de rapporteur voor advies

 Het is van belang dat het huidige voorstel samenhang vertoont met de bepalingen in het 
Financieel Reglement en de uitvoeringsregels daarvan, de regels inzake overheidssteun voor 
onderzoek en ontwikkeling. Het Financieel Reglement en alle andere sectoriële verordeningen 
zijn verordeningen en staan dan ook rechtens op hetzelfde niveau.

 Vermeden dient te worden dat de financieringsprocedures in het kader van het bestaande 
kaderprogramma te lang gaan duren. Volgens speciaal verslag 1/2004 over het beheer van 
OTO-maatregelen onder contract in het kader van het vijfde kaderprogramma (1998-2002) 
van de Europese Rekenkamer, verlopen er gemiddeld 263 kalenderdagen tussen de ontvangst 
van de documenten door de Commissie en de ondertekening van het contract. Dit plaatst ook 
vraagtekens bij het jaarperiodiciteitsbeginsel1.

 Een langdurige voorfinanciering door deelnemers dient vermeden te worden. Vooral voor 
kleine en middelgrote ondernemingen vormt deze een belangrijke hindernis. 

Een vereenvoudiging van de procedure is hoogst noodzakelijk. De rapporteur voor advies stelt 
daarom de oprichting voor van een databank voor de indiening van aanvragen.

1 Werkdocument nr. 5 over subsidie-aanvraagprocedures en het Financieel Reglement in verband met het zesde 
kaderprogramma voor onderzoek, door Ingeborg Grässle en Borut Pahor van 2 juni 2005 (DT 569074).
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Voorstel voor een verordening

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) De Commissie moet het zevende 
kaderprogramma ten uitvoer leggen in 
overeenstemming met de beginselen van 
een geïntegreerd intern controlekader.

Motivering

Controles moeten worden uitgevoerd volgens een gemeenschappelijke norm en worden 
gecoördineerd om onnodig dubbel werk te voorkomen. De totale kosten van de controles moeten 
in verhouding staan tot de baten die zij opleveren, op financieel en beleidsterrein.

Amendement 2
Overweging 15 bis (nieuw)

(15 bis) Betalingen worden zo spoedig 
mogelijk verricht om voorfinanciering door 
deelnemers tot een minimum te beperken.

Motivering

In verband met trage betalingen, die de Commissie zelf toegeeft, worden de instituten vaak 
gedwongen tot voorfinanciering van een groot aantal uitgavenposten; dit is een nadeel voor de 
financiering van het project. Vooral kleinere bedrijven zijn vaak niet in staat de onkosten voor te 
schieten.

Amendement 3
Artikel 13, inleidende formule

De Commissie schrijft geen uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen uit voor:

Overeenkomstig het Financieel Reglement 
en de daarbijbehorende uitvoeringsregels 
schrijft de Commissie geen uitnodigingen tot 
het indienen van voorstellen uit voor:

Motivering

Het is van belang dat de in de verordening opgenomen bepalingen coherent zijn met het 
Financieel Reglement.

1 PB C 104 van 3.5.2006, blz. 21.
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Amendement 4
Artikel 15, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Toegang tot financiering wordt 
vergemakkelijkt door toepassing van het 
evenredigheidsbeginsel ten aanzien van de 
te overleggen documenten en door de 
oprichting van een databank voor de 
indiening van aanvragen.

Motivering

De methodes en de procedure moeten worden vereenvoudigd om de doorzichtigheid van de 
selectieprocedure te bespoedigen en de toegang tot het programma te vergemakkelijken.

Amendement 5
Artikel 15, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. De Commissie zal passende 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat gegevens inzake alle acties onder 
contract die in het kader van het zevende 
kaderprogramma worden gefinancierd, 
worden geregistreerd en verwerkt in 
geïntegreerde databanken met 
gebruikmaking van een gemeenschappelijk 
computersysteem.

Motivering

De methodes en de procedure moeten worden vereenvoudigd om de doorzichtigheid van de 
selectieprocedure te bespoedigen en de toegang tot het programma te vergemakkelijken.

Amendement 6
Artikel 15, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De Commissie zal de evaluatie-, 
selectie-, en gunningsprocedure afhandelen 
binnen een aanvaardbare termijn, die 
evenredig is aan de desbetreffende 
financiering. Deelnemers worden vooraf op 
de hoogte gesteld van de datum waarop het 
besluit kan worden verwacht.

Motivering

De langdurige procedure brengt voor de onderzoeksinstituten een groot aantal beperkingen en 
ernstige financiële risico's met zich mee. Op het punt van de financiering veroorzaakt dit een 
extreem lange voorafgaande procedure, wat vraagtekens plaats bij het 



PE 374.185v03-00 6/7 AD\621400NL.doc

NL

jaarperiodiciteitsbeginsel.

Amendement 7
Artikel 15 bis (nieuw)

Artikel 15 bis
Ter vermijding van dubbele controle zal de 
Commissie overgaan tot waarmerking van 
een positieve verificatie, die tot nader order 
zal worden beschouwd als voldoende voor 
alle door dezelfde deelnemer ingediende 
voorstellen. Hiertoe zal de Commissie één 
verificatie- en waarmerkingssysteem 
opzetten en specifieke regels opstellen en 
publiceren.

Motivering

De voorgestelde wijziging zorgt voor een samenhangende aanpak binnen de Commissie, waarbij 
onnodige administratieve rompslomp voor deelnemers wordt vermeden en de aanwijzing van 
geselecteerde voorstellen wordt bespoedigd.
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