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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. изразява съжаление за факта, че съобщенията на Комисията относно Седмата 
рамкова програма и Инструмента за финансиране с поделяне на риска (ИФПР) бяха 
приети твърде късно, като почти не остана време за корекции;

2. подчертава, че междинната оценка посочва някои недостатъци и призовава 
Комисията да отстрани напълно тези недостатъци и съответно да ускори 
изпълнението на Седмата рамкова програма;

3. подчертава, че разработването и прилагането на настоящата Седма рамкова 
програма и бъдещите рамкови програми трябва да се основава на принципите на 
простота, стабилност, правна сигурност, последователност, високи постижения и 
доверие;

4. при пълно зачитане на правата на бюджетния орган и органа по освобождаване от 
отговорност, приветства ИФПР и други иновативни финансови инструменти, които 
засилват ефекта на лоста във връзка с бюджета на ЕС; подчертава необходимостта 
от разработване на механизми за прилагане на тези инструменти; призовава 
Комисията да подобри достъпа на основни целеви групи като малките и средните 
предприятия и висшите учебни заведения;

5. призовава Комисията да проучи начините за засилване на връзките между 
изследователските организации и промишлеността като начин за създаване на 
работни места и увеличаване на производителността чрез използване на пълния 
потенциал на финансирането за научно-изследователски и развойни дейности;

6. изразява убеждението си, че опростяването следва да бъде един от най-важните 
приоритети след средносрочния преглед на Седмата рамкова програма; подчертава 
необходимостта от опростяване на административните процедури с цел насърчаване 
на участието и увеличаване на броя на заявленията, подавани от по-малки 
организации и МСП;

7. подчертава необходимостта от по-нататъшни усилия в областта на 
научноизследователската инфраструктура, като от това ще се облагодетелстват 
също МСП и промишлеността;

8. подчертава, че настоящата култура на избягване на риска при отпускането на 
финансиране от ЕС за научноизследователската област би попречило на 
финансирането на високорискови изследователски идеи, които имат най-голям 
потенциал да доведат до важни научни открития, и следователно предлага основан 
на доверие подход, при който се толерира в по-голяма степен евентуален риск и 
неуспех, за разлика от подхода, основаващ се единствено на резултатите, който би 
могъл да попречи на иновативните изследвания;
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9. приветства опростяването по отношение на допустимостта на разходите за персонал 
и призовава Комисията да проучи по-нататъшни мерки за опростяване, също и по 
отношение на вноските в натура от страна на кандидатите; отново потвърждава 
ангажимента си за по-нататъшно опростяване на правилата, приложими за 
изпълнението на бюджета на ЕС, и в частност - за разходите за научни изследвания; 
призовава Комисията да опрости допълнително процеса на кандидатстване, 
включително чрез осигуряване на помощ за изследователите при намирането на 
партньори по проекти; призовава Комисията да постави на преден план в своя 
дневен ред въпросите за обмена и сътрудничеството между различните програми и 
държави-членки, както и прозрачността;

10. препоръчва опростено тълкуване и предоставяне на допълнителни разяснения за 
определянето на допустимите разходи; призовава за по-точни, съгласувани и 
прозрачни процедурни правила при провеждането на одити;

11. призовава Комисията да приключи бързо предишни случаи, възникнали в резултат 
на текущи проверки, като действа тактично и в съответствие с принципите на добро 
финансово управление;

12. настоятелно призовава Комисията да продължи да привежда Седмата рамкова 
програма в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020”, като същевременно 
се запази общото равнище на финансиране за Седмата рамкова програма;

13. отново посочва, че всички подобрения на Седмата рамкова програма следва да се 
извършват, като се взема предвид следващата рамкова програма.
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