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KORTFATTAD MOTIVERING

1. De huvudsakliga elementen i förslaget

Detta förslag till regler för deltagande i sjunde ramprogrammet grundar sig på artiklarna 7 och 
10 i fördraget om upprättande av Europeiska atomenergigemenskapen. Genom dessa regler 
fastställs rättigheterna och skyldigheterna för juridiska personer som vill deltaga i 
ramprogrammet och principerna för användning och spridning av det arbete som blir 
resultatet av detta deltagande.

Förslaget är indelat i fyra kapitel:

 inledande bestämmelser (syfte, definitioner och konfidentialitet),

 deltagande i indirekta åtgärder (minimikrav för deltagande, förfarande inbegripet 
minsta antal deltagare, deras etableringsort, inlämnande och bedömning av förslag, 
avtal om genomförande och avtal om ekonomiskt stöd, övervakning av projekt och 
program, gemenskapens ekonomiska bidrag: stödberättigande och typer av stöd, 
ersättningsnivåer, utbetalning, tilldelning, återbetalning och garantier),

 regler för spridning och utnyttjande och nyttjanderätt (äganderätt, skydd, publicering, 
spridning och utnyttjande samt nyttjanderätt för bak- och förgrundsinformation),

 särskilda regler för deltagande i verksamhet inom ramen för temaområdet ”Forskning 
om fusionsenergi”.

2. Föredragandens kommentarer

 Det är viktigt att det föreliggande förslaget är anpassat till bestämmelserna i 
budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser och bestämmelserna för 
statligt stöd till forskning och utveckling. Budgetförordningen och alla andra 
sektorsförordningar är förordningar och befinner sig således rättsligt på samma nivå.

 Den utdragna processen för finansiering enligt det nuvarande ramprogrammet måste 
undvikas så långt som möjligt. Enligt revisionsrättens särskilda rapport nr 1/2004 om 
förvaltningen av indirekta FoTU-åtgärder inom femte ramprogrammet för forskning 
och teknisk utveckling (1998–2002) tog det i genomsnitt 263 kalenderdagar från det 
att kommissionen tog emot dokumenten till dess att kontraktet undertecknades. Detta 
ifrågasätter också principen om ettårighet1. 

 Långvarig förhandsfinansiering från deltagarna själva måste undvikas när så är 
möjligt. Särskilt små och medelstora företag misslyckas ofta med att klara detta 
hinder.

1 Se arbetsdokument nr 5 från Ingeborg Gräßle och Borut Pahor av den 2 juni 2005 (DT 569074) om förfarandet 
för att erhålla stöd samt budgetförordningen i det sjätte ramprogrammet för forskning. 
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En förenkling av förfarandet behövs verkligen. Därför föreslår föredraganden att det 
upprättas en databas för de ansökningar som lämnas in.

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 13a (nytt)

(13a) Kommissionen måste genomföra det 
sjunde ramprogrammet i enlighet med 
principerna för ett integrerat internt 
kontrollsystem.

Motivering

Kontroller bör anpassas till en gemensam standard och samordnas så att man undviker 
onödig dubblering. Den totala kostnaden för kontroller bör stå i proportion till de totala 
vinster som de medför, i både ekonomiska och politiska termer.

Ändringsförslag 2
Skäl 15a (nytt)

(15a) Betalningarna kommer att göras så 
snabbt som möjligt för att minimera 
förhandsfinansiering från deltagarna 
själva.

Motivering

På grund av de långa betalningsfristerna, som kommissionen själv medger, tvingas 
forskningsinstituten att förhandsfinansiera många utgifter till förfång för projektbudgeten. 
Särskilt små och medelstora företag klarar ofta inte av att förhandsfinansiera utgifterna.

Ändringsförslag 3
Artikel 13, inledningen

Kommissionen skall inte utlysa 
ansökningsomgångar för följande åtgärder:

I enlighet med budgetförordningen och 
dess genomförandebestämmelser skall 
kommissionen inte utlysa 
ansökningsomgångar för följande åtgärder:

1 EUT C 104, 3.5.2006, s. 21.
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Motivering

Det är viktigt att bestämmelserna i förordningen stämmer överens med budgetförordningen.

Ändringsförslag 4
Artikel 15, punkt 1a (ny)

1a. Tillgången till finansiering skall 
underlättas genom att 
proportionalitetsprincipen tillämpas när det 
gäller dokument som skall tillhandahållas 
och genom att det inrättas en databas för 
att inlämna ansökningar.

Motivering

Metoder och förfaranden behöver förenklas i syfte att öka insynen i urvalsförfarandet och 
underlätta tillgången till programmet.

Ändringsförslag 5
Artikel 15, punkt 1b (ny)

1b. Kommissionen skall vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att uppgifter om alla 
indirekta åtgärder som finansieras via det 
sjunde ramprogrammet registreras och 
bearbetas i integrerade databaser genom ett 
gemensamt datoriserat system.

Motivering

Metoder och förfaranden behöver förenklas i syfte att öka insynen i urvalsförfarandet och 
underlätta tillgången till programmet.

Ändringsförslag 6
Artikel 15, punkt 3a (ny)

3a. Kommissionen skall slutföra 
gransknings-, urvals- och 
tilldelningsförfarandet inom en rimlig 
tidsperiod som är proportionell mot den 
aktuella finansieringens storlek. 
Deltagarna skall informeras i förväg om 
det datum då de kan förvänta sig ett beslut.
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Motivering

De långdragna förfarandena medför ett brett spektrum av krav och allvarliga budgetmässiga 
risker för forskningsinstituten. I budgethänseende är resultatet ett extremt utdraget inledande 
förfarande, vilket ifrågasätter principen om budgetens ettårighet.

Ändringsförslag 7
Artikel 15a (ny)

Artikel 15a
För att undvika dubbel kontroll skall 
kommissionen intyga en genomförd 
kontroll med positiv utgång, som tills vidare 
skall anses vara tillräcklig garanti för alla 
förslag som inlämnas från samma 
deltagare. För detta syfte skall 
kommissionen inrätta ett gemensamt 
kontroll- och certifieringssystem och anta 
och offentliggöra särskilda bestämmelser.

Motivering

Den föreslagna förändringen kommer att garantera ett samstämmigt handlingssätt inom 
kommissionen, undvika onödig byråkrati för deltagarna och påskynda överläggningarna om 
valet av förslag.
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