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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii o 
włączenie do swojego projektu rezolucji następujących uwag:

1. ubolewa nad faktem, że komunikaty Komisji na temat siódmego programu ramowego w 
zakresie badań (7PR) oraz mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka (RSFF) 
zostały przyjęte zbyt późno, nie pozostawiając prawie w ogóle czasu na ich dostosowanie;

2. podkreśla, że w ramach oceny śródokresowej zidentyfikowano braki, w związku z tym 
zwraca się do Komisji o dogłębne zajęcie się tymi problemami i odpowiednie 
przyspieszenie wdrożenia 7PR;

3. podkreśla, że opracowanie i realizacja obecnego siódmego programu ramowego oraz 
przyszłych programów ramowych musi opierać się na zasadach przejrzystości, stabilności, 
pewności prawnej, spójności, doskonałości i zaufania;

4. w pełni przestrzegając praw organów władzy budżetowej i organów udzielających 
absolutorium, z zadowoleniem przyjmuje RSFF i inne innowacyjne instrumenty 
finansowe, które wzmacniają wpływ budżetu UE; podkreśla potrzebę sprawnych 
mechanizmów wdrażania tych instrumentów; zwraca się do Komisji o poprawę dostępu 
dla podstawowych grup docelowych, takich jak MŚP i instytucje szkolnictwa wyższego;

5. zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości wzmocnienia powiązań między 
instytucjami badawczymi a przemysłem, co byłoby sposobem na utworzenie nowych 
miejsc pracy i zwiększenie wydajności poprzez wykorzystanie całego potencjału 
finansowania ukierunkowanego na badania i rozwój;

6. jest przekonany, że jednym z najważniejszych priorytetów w następstwie przeglądu 
śródokresowego siódmego programu ramowego powinna być kwestia uproszczenia; 
podkreśla potrzebę uproszczenia procedur administracyjnych, by zwiększyć uczestnictwo 
oraz liczbę wniosków od mniejszych organizacji i MŚP.

7. podkreśla potrzebę zintensyfikowania wysiłków w dziedzinie infrastruktury naukowo-
badawczej, co będzie z korzyścią również dla MŚP i przemysłu;

8. podkreśla, że kultura unikania ryzyka w polityce UE w dziedzinie badań może hamować 
finansowanie badań wysokiego ryzyka, które potencjalnie niosą ze sobą największe 
prawdopodobieństwo dokonania przełomu, i sugeruje w związku z tym, że należy przyjąć 
podejście oparte na zaufaniu połączonym z większą elastycznością w zakresie 
podejmowania ryzyka i narażania się na porażkę, zamiast podejścia opartego wyłącznie na 
wynikach, które może hamować innowacyjne badania;

9. z zadowoleniem przyjmuje uproszczenie zasad dopuszczalności kosztów personelu i 
zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości opracowania kolejnych środków 
upraszczających, również w odniesieniu do wkładów rzeczowych wnioskodawców; 
ponawia swoje zobowiązanie do dalszego upraszczania zasad mających zastosowanie do 
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wykonania budżetu UE, a w szczególności do wydatków na badania; wzywa Komisję do 
dalszego uproszczenia procesu obsługi wniosków, w tym do wspierania badaczy w 
poszukiwaniu partnerów do realizacji projektów; zwraca się do Komisji o nadanie 
priorytetowego charakteru takim kwestiom, jak wymiana i współpraca pomiędzy różnymi 
programami i państwami członkowskimi oraz przejrzystość;

10. zaleca uproszczoną wykładnię i dalsze wyjaśnienie definicji kosztów kwalifikowalnych; 
domaga się bardziej precyzyjnych, spójnych i przejrzystych zasad postępowania w 
zakresie kontroli;

11. wzywa Komisję Europejską do szybkiego zakończenia dawnych procedur spornych, 
wynikających z toczących się kontroli z wyczuciem i z poszanowaniem zasad należytego 
zarządzania finansami;

12. wzywa Komisję do dostosowania w jeszcze większym stopniu PR7 do celów strategii 
Europa 2020, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnego poziomu finansowania na rzecz 
PR7;

13. ponownie podkreśla, że wszelkie ulepszenia w PR7 powinny być przeprowadzane przy 
uwzględnieniu kolejnego programu ramowego.



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

PL

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia 31.3.2011

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

24
2
1

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, 
Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel 
Fernandes, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sergej 
Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír 
Maňka, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László 
Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Peter Šťastný, Theodor 
Dumitru Stolojan

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) 
podczas głosowania końcowego

Ivo Vajgl


