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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. betreurt het feit dat de mededelingen van de Commissie over het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (FP7) en de risicodelende 
financieringsfaciliteit (RSFF) te laat zijn goedgekeurd, waardoor er nauwelijks tijd was 
voor aanpassingen;

2. benadrukt dat bij de tussentijdse evaluatie op tekortkomingen is gewezen; vraagt de 
Commissie deze te verhelpen en de tenuitvoerlegging van FP7 overeenkomstig te 
bespoedigen;

3. benadrukt dat de opzet en de tenuitvoerlegging van het huidige FP7 en de toekomstige 
kaderprogramma's gebaseerd moet zijn op de beginselen van eenvoudigheid, stabiliteit, 
rechtszekerheid, consistentie, excellentie en vertrouwen;

4. verwelkomt, met volledige inachtneming van de rechten van de begrotings- en de 
kwijtingsautoriteit, de RSFF en andere innovatieve financieringsinstrumenten die de EU-
begroting een groter hefboomeffect geven; benadrukt dat daarvoor werkende 
uitvoeringsmechanismen nodig zijn; vraagt de Commissie de toegang voor de 
voornaamste doelgroepen, zoals het mkb en instellingen voor hoger onderwijs, te 
verbeteren;

5. vraagt de Commissie te onderzoeken hoe de banden tussen onderzoeksinstellingen en 
bedrijfsleven kunnen worden aangehaald als middel om banen te scheppen en de 
productiviteit te verhogen door het volledige potentieel van O&O-financiering te 
benutten;

6. is ervan overtuigd dat vereenvoudiging een van de hoogste prioriteiten na de tussentijdse 
herziening van FP7 moet zijn; benadrukt dat de administratieve procedures moeten 
worden vereenvoudigd om de deelname en het aantal aanvragen van kleinere organisaties 
en het mkb te vergroten;

7. benadrukt dat er verdere inspanningen op het gebied van onderzoeksinfrastructuur moeten 
worden geleverd, die ook het mkb en de industrie ten goede komen;

8. benadrukt dat een risicoschuwe cultuur van het onderzoeksbeleid van de EU in de weg 
zou staan aan de financiering van onderzoeksideeën met een hoog risico maar met het 
grootste doorbraakpotentieel, en stelt daarom voor een op vertrouwen gebaseerde aanpak 
met meer tolerantie voor risico en mislukking te volgen in plaats van een louter 
resultaatgerichte aanpak die innovatief onderzoek zou kunnen belemmeren;

9. is verheugd over de vereenvoudigingen met betrekking tot de aanvaardbaarheid van 
personeelskosten en vraagt de Commissie verdere vereenvoudigingsmaatregelen te 
onderzoeken, ook met betrekking tot bijdragen in natura van aanvragers; herbevestigt zijn 
toezegging om de regels betreffende de uitvoering van de EU-begroting, en met name 



PE458.822v02-00 4/5 AD\862931NL.doc

NL

uitgaven voor onderzoek, verder te vereenvoudigen; vraagt de Commissie de 
aanvraagprocedures verder te vereenvoudigen, onder meer door onderzoekers te helpen 
om projectpartners te vinden; vraagt de Commissie uitwisselingen en samenwerking 
tussen de verschillende programma's en de programma's van de lidstaten alsook 
transparantie bovenaan haar agenda te plaatsen;

10. beveelt een vereenvoudigde interpretatie en een verdere verduidelijking van de definitie 
van in aanmerking komende kosten aan; vraagt om nauwkeurigere, consistentere en 
transparantere procedurevoorschriften voor audits;

11. verzoekt de Commissie spoedig een oplossing te vinden voor vroegere situaties die uit 
lopende inspecties voortvloeien, en daarbij met de nodige tact en overeenkomstig de 
beginselen van goed financieel beheer te werk te gaan;

12. vraagt de Commissie FP7 verder af te stemmen op de Europa 2020-doelstellingen en het 
totale financieringsniveau voor FP7 te handhaven;

13. herhaalt dat bij alle verbeteringen in FP7 het volgende kaderprogramma in gedachten 
moet worden gehouden.
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