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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nožēlu par to, ka Komisijas paziņojumi par 7. pētniecības pamatprogrammu un riska 
dalīšanas finanšu mehānismu tika pieņemti pārāk vēlu un gandrīz neatlika laika veikt 
labojumus;

2. uzsver, ka vidusposma novērtējumā ir norādīts uz trūkumiem, un aicina Komisiju rūpīgi 
risināt tos un atbilstoši paātrināt 7. pētniecības pamatprogrammas īstenošanu;

3. uzsver, ka, gatavojot un īstenojot pašreizējo 7. pētniecības pamatprogrammu un turpmākās 
pamatprogrammas, ir jābalstās uz vienkāršības, noturīguma, juridiskās noteiktības, 
saskanības, izcilības un uzticības principu;

4. pilnībā ievērojot budžeta lēmējiestāžu un budžeta izpildes apstiprinātājiestāžu tiesības, 
atzinīgi vērtē riska dalīšanas finanšu mehānismu un citus novatoriskos finanšu 
instrumentus, kuri uzlabo ES budžeta sviras iedarbību; uzsver nepieciešamību pēc 
funkcionējošiem šo instrumentu īstenošanas mehānismiem; lūdz Komisiju uzlabot 
primāro mērķa grupu, piemēram, MVU un augstāko mācību iestāžu, piekļuves tiesības;

5. aicina Komisiju noskaidrot veidus, kā varētu stiprināt saikni starp pētniecības iestādēm un 
ražošanas nozari, lai radītu darbvietas un uzlabotu produktivitāti, pilnībā izmantojot 
pētniecībai un izstrādei atvēlēto finansējumu;

6. pauž pārliecību, ka pēc tam, kad būs veikts 7. pētniecības pamatprogrammas vidusposma 
novērtējums, vienkāršošanai ir jākļūst par vienu no galvenajām prioritātēm; uzsver, ka ir 
jāvienkāršo administratīvās procedūras, lai veicinātu mazāko organizāciju un MVU 
līdzdalību un palielinātu no tiem saņemto pieteikumu skaitu;

7. uzsver nepieciešamību turpināt darbu pētniecības infrastruktūras jomā, kas sniegtu labumu 
arī MVU un ražošanas nozarei;

8. uzsver, ka, pastāvot tādai ES pētniecības finansēšanas kultūrai, kam ir raksturīga 
izvairīšanās no riska, nav iespējams finansēt ļoti riskantas pētniecības idejas, kurām ir 
vislielākās izredzes radīt kvalitatīvu lēcienu, tāpēc ierosina izmantot uz uzticēšanos 
balstītu pieeju, kuras pamatā ir lielāka pieļaujamā riska un kļūmju pakāpe, nekā īstenojot 
pieeju, kas ir orientēta tikai uz rezultātiem un kura varētu kavēt novatorisku pētniecību;

9. atzinīgi vērtē vienkāršošanu, lai uzlabotu personāla izdevumu pieņemamību, un aicina 
Komisiju noskaidrot, kādi varētu būt turpmākas vienkāršošanas pasākumi, tostarp arī 
attiecībā uz iesniedzēju ieguldījumiem natūrā; atkārtoti apliecina savas saistības turpināt 
tādu noteikumu vienkāršošanu, kas piemērojami ES budžeta īstenošanai, jo īpaši attiecībā 
uz izdevumiem pētniecības jomā; aicina Komisiju pieteikumu iesniegšanas procesu 
vienkāršot arī turpmāk, tostarp palīdzot pētniekiem atrast projektu īstenošanas partnerus; 
aicina Komisiju par prioritāriem uzskatīt jautājumu par apmaiņu un sadarbību starp 
dažādām programmām un dalībvalstu programmām un pārredzamības jautājumu;
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10. iesaka vienkāršot attaisnoto izmaksu definīcijas interpretāciju un padarīt to vēl skaidrāku; 
prasa noteikt precīzākus, konsekventākus un pārredzamākus revīzijas kārtību 
reglamentējošos noteikumus;

11. aicina Komisiju ātri atrisināt iepriekšējās situācijas, kas ir atklājušās pašreizējās 
pārbaudēs, rīkojoties uzmanīgi un ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principus;

12. rosina Komisiju turpināt 7. pētniecības pamatprogrammas saskaņošanu ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķiem, vienlaikus saglabājot 7. pētniecības pamatprogrammas vispārējo 
finansējuma līmeni;

13. atgādina, ka jebkādi 7. pētniecības pamatprogrammas uzlabojumi jāveic, ņemot vērā 
nākamo pamatprogrammu.
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