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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. beklager, at Kommissionens meddelelser om FP7 og risikodelingsfaciliteten blev vedtaget
så sent, at der næsten ikke var tid til at foretage justeringer;

2. understreger, at den foreløbige evaluering har afsløret en række mangler, og anmoder 
Kommissionen om at afhjælpe disse mangler og samtidig fremskynde gennemførelsen af 
FP7;

3. lægger vægt på, at udformningen og gennemførelsen af det nuværende FP7 og kommende 
rammeprogrammer skal baseres på principperne om forenkling, stabilitet, retssikkerhed, 
sammenhæng, ekspertise og tillid,

4. respekterer fuldt ud budget- og dechargemyndighedens rettigheder, men glæder sig også 
over risikodelingsfaciliteten og andre nyskabende finansielle instrumenter, der styrker 
EU-budgettets gennemslagskraft; understreger, at det er nødvendigt at udfærdige 
redskaber til gennemførelse af disse instrumenter i praksis; anmoder Kommissionen om at 
forbedre adgangen for primære målgrupper som små og mellemstore virksomheder og 
højere læreanstalter;

5. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan forbindelserne mellem 
forskningsinstitutioner og erhvervslivet kan styrkes med henblik på at skabe job og øge 
produktiviteten gennem udnyttelse af F&U-finansieringens fulde potentiale;

6. er overbevist om, at forenkling bør være en af de højeste prioriteter efter 
midtvejsevalueringen af FP7; fremhæver, at det er nødvendigt at forenkle de 
administrative procedurer for at fremme mindre organisationers og SMV'ers deltagelse og 
øge antallet af ansøgninger fra dem.

7. understreger, at der er behov for en yderligere indsats til fremme af 
forskningsinfrastrukturen, som også er til gavn for de små og mellemstore virksomheder 
og erhvervslivet generelt;

8. betoner, at en "risikosky" kultur i EU's forskningspolitik vil forhindre finansiering af 
risikobetonede forskningsidéer med stort potentiale for epokegørende resultater, og 
foreslår derfor, at der satses på en tillidsbaseret tilgang med en højere accept af risici og 
fiasko, modsat en ren resultatbaseret tilgang, der kunne hæmme den innovative forskning;

9. glæder sig over forenklingerne med hensyn til godtagelse af personaleomkostninger og 
anmoder Kommissionen om at undersøge mulighederne for at iværksætte yderligere 
forenklingstiltag, også under henvisning til ansøgernes bidrag i naturalier; er som hidtil 
tilhænger af en yderligere forenkling af de gældende regler for gennemførelsen af EU-
budgettet og især anvendelsen af forskningsudgifterne; opfordrer Kommissionen til 
yderligere at forenkle ansøgningsprocessen, herunder assistere forskere med at finde 
projektpartnere; anmoder Kommissionen om at sætte udveksling og samarbejde mellem 
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de forskellige programmer og medlemsstaternes programmer og åbenhed øverst på sin 
dagsorden;

10. anbefaler en forenklet tolkning og yderligere afklaring af definitionen på støtteberettigede 
omkostninger; opfordrer til mere præcise, sammenhængende og gennemsigtige
revisionsregler;

11. anmoder Kommissionen om hurtigt og med takt og i overensstemmelse med principperne 
om forsvarlig økonomisk forvaltning at afklare tidligere situationer, som er opstået i 
forbindelse med igangværende undersøgelser;

12. tilskynder Kommissionen til at tilpasse FP7 yderligere til Europa 2020-målene og 
samtidig bevare det samlede støtteniveau for FP7;

13. gentager, at alle forbedringer af FP7 bør foretages med tanke på næste rammeprogram.
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