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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apgailestauja, kad Komisija pernelyg vėlai priėmė komunikatus dėl 7-osios bendrosios 
programos ir rizikos pasidalijimo finansinės priemonės, taigi beveik neliko laiko 
pakeitimams;

2. pabrėžia, kad, kaip matyti iš tarpinio įvertinimo, esama trūkumų, ragina Komisiją juos 
atidžiai išnagrinėti ir, savo ruožtu, paspartinti 7-osios bendrosios programos 
įgyvendinimą;

3. pabrėžia, kad dabartinės 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų programos ir būsimų 
bendrųjų programų rengimas ir įgyvendinimas turi būti grindžiamas paprastumo, 
stabilumo, teisinio tikrumo, nuoseklumo, kompetencijos ir pasitikėjimo principais;

4. nors visapusiškai gerbia biudžeto ir biudžeto įvykdymą tvirtinančių institucijų teises, 
palankiai vertina rizikos pasidalijimo finansinę priemonę ir kitas inovacines priemones, 
kurias taikant stiprinamas ES biudžeto poveikis; pabrėžia, kad būtina sukurti veiksmingus 
šių priemonių taikymo mechanizmus; ragina Komisiją užtikrinti geresnę prieigą 
svarbiausioms tikslinėms grupėms, pvz., mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms (MVĮ) ir 
aukštojo mokslo institucijoms;

5. ragina Komisiją išnagrinėti būdus, kaip būtų galima stiprinti mokslinių tyrimų institucijų 
ir pramonės atstovų ryšius siekiant kurti darbo vietas ir didinti našumą visiškai 
išnaudojant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros finansavimo galimybes;

6. yra įsitikinęs, kad atlikus 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų programos laikotarpio 
vidurio peržiūrą, vienas iš svarbiausių prioritetų turėtų būti supaprastinimas; pabrėžia, kad 
būtina supaprastinti administracines procedūras siekiant skatinti mažesnių organizacijų ir 
MVĮ dalyvavimą ir didinti jų teikiamų paraiškų skaičių;

7. pabrėžia, kad būtina toliau siekti pažangos mokslinių tyrimų infrastruktūros srityje, kuri 
taip pat naudinga MVĮ ir pramonės atstovams;

8. pabrėžia, kad vadovaujantis ES mokslinių tyrimų finansavo politikai įprasta rizikos 
vengimo kultūra užkertamas kelias itin rizikingų mokslinių tyrimų idėjų, turinčių 
didžiausią proveržio potencialą, finansavimui ir todėl siūlo vadovautis pasitikėjimu 
grindžiamu principu, kuriuo remiantis būtų labiau toleruojama rizika ir nesėkmė ir kuris 
yra priešingas vien tik rezultatais grindžiamam principui, kuris galėtų trukdyti vykdyti 
novatoriškus mokslinius tyrimus;

9. palankiai vertina supaprastintas nuostatas dėl personalo išlaidų priimtinumo ir ragina 
Komisiją įvertinti, ar įmanoma imtis tolesnių paprastinimo priemonių, taip pat 
atsižvelgiant į paraiškų teikėjų įnašus natūra; pakartoja, kad yra pasiryžęs dalyvauti toliau 
paprastinant su ES biudžeto įgyvendinimu ir ypač su moksliniams tyrimams skirtomis 
išlaidomis susijusias taisykles; ragina Komisiją labiau supaprastinti paraiškų teikimo 
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procesą, taip pat teikti pagalbą mokslininkams ieškant projekto partnerių; prašo Komisijos 
savo darbotvarkėje pirmenybę teikti mainų ir bendradarbiavimo tarp įvairių programų ir 
valstybių narių programų klausimams, taip pat skaidrumui;

10. rekomenduoja supaprastinti sąvokos „tinkamos finansuoti sąnaudos“ interpretavimą ir 
labiau ją paaiškinti; ragina parengti tikslesnes, nuoseklesnes ir skaidresnes audito 
procedūros taisykles;

11. prašo Komisijos skubiai baigti spręsti ankstesnius klausimus, susijusius su atliekamais 
patikrinimais, ir atlikti tai taktiškai bei laikantis patikimo finansų valdymo principų;

12. ragina Komisiją toliau derinti 7-ąją bendrąją programą atsižvelgiant į strategijos 
„Europa 2020“ tikslus ir apskritai išsaugoti 7-osios bendrosios programos finansavimo 
lygį;

13. pakartoja, kad visi 7-osios bendrosios programos patobulinimai turi būti atlikti 
atsižvelgiant į tai, kokia bus kita bendroji programa.
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