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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. sajnálja, hogy a 7. keretprogramról és a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmusról 
szóló bizottsági közleményeket túl későn fogadták el, alig hagyva időt a kiigazításokra;

2. hangsúlyozza, hogy az időközi értékelés hiányosságokra mutat rá, továbbá kéri a 
Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja meg azokat, és ennek megfelelően gyorsítsa fel a 7. 
keretprogram végrehajtását;

3. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi, 7. keretprogram és a jövőbeli keretprogramok 
kidolgozásának és végrehajtásának az egyszerűség, a stabilitás, a jogbiztonság, az 
egységesség, a kiválóság és a bizalom elvén kell alapulnia;

4. teljes mértékben tiszteletben tartva a költségvetési és a mentesítésért felelős hatóság 
jogait, üdvözli a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmust és a többi innovatív 
pénzügyi eszközt, amelyek fokozzák az uniós költségvetés gazdaságélénkítő hatását; 
hangsúlyozza, hogy ezek esetében működő végrehajtási mechanizmusokra van szükség; 
kéri a Bizottságot, hogy javítsa a hozzáférést az elsődleges célcsoportok, így a kkv-k és a 
felsőoktatási intézmények számára;

5. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel a kutatóintézetek és az ipar közti kapcsolatok 
erősítésének módjait, melyek révén munkahelyeket lehet teremteni és a K+F finanszírozás 
teljes potenciáljának kihasználásával növelni lehet a termelékenységet;

6. meggyőződése, hogy a 7. keretprogram félidős felülvizsgálatát követően az egyik 
legfontosabb prioritás az egyszerűsítés kell legyen; hangsúlyozza, hogy a részvétel 
elősegítése és a kisebb szervezetek és kkv-k által benyújtott pályázatok számának 
növelése érdekében egyszerűsíteni kell az adminisztratív eljárásokat;

7. hangsúlyozza, hogy további erőfeszítésekre van szükség a kutatási infrastruktúra terén, a 
kkv-k és az ipar javára is;

8. hangsúlyozza, hogy az uniós kutatásfinanszírozás kockázatkerülő kultúrája nem teszi 
lehetővé a legnagyobb áttörési lehetőségeket hordozó, nagy kockázattal járó kutatási 
ötletek finanszírozását, ezért kockázat- és kudarctűrőbb, bizalomra épülő megközelítést 
javasol a tisztán eredményalapú megközelítéssel szemben, amely gátolhatja az innovatív
kutatást;

9. üdvözli a személyzeti költségek elfogadhatóságára vonatkozó egyszerűsítéseket, és kéri a 
Bizottságot, hogy tanulmányozzon további egyszerűsítő intézkedéseket, figyelembe véve 
a pályázók természetbeni hozzájárulásait is; megerősíti elkötelezettségét az EU 
költségvetésének végrehajtására és különösen a kutatási kiadásokra vonatkozó szabályok 
további egyszerűsítése mellett; felhívja a Bizottságot, hogy egyszerűsítse tovább a 
pályázati eljárást, többek között azáltal, hogy segítséget nyújt a kutatóknak a 
projektpartnerek megtalálásában; kéri a Bizottságot, hogy legfontosabb kérdésként 
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foglalkozzon a különböző programok és a tagállami programok közötti cserék és 
együttműködés témájával, valamint az átláthatósággal;

10. az elszámolható költségek meghatározása kapcsán egyszerűsített értelmezést és további 
pontosításokat javasol; pontosabb, következetesebb és átláthatóbb eljárási szabályokat kér 
az ellenőrzések terén;

11. kéri a Bizottságot, hogy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben 
tartásával gyorsan és tapintatosan oldja meg a folyamatban levő vizsgálatok miatt 
kialakult korábbi helyzeteket;

12. sürgeti a Bizottságot, hogy hangolja jobban össze a 7. keretprogramot az Európa 2020 
célkitűzéseivel, egyúttal fenntartva a 7. keretprogram általános finanszírozási szintjét;

13. ismét hangsúlyozza, hogy a 7. keretprogram valamennyi fejlesztését a következő 
keretprogram figyelembevételével kell megtenni.
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