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POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. obžaluje, da sta bili sporočili Komisije o sedmem okvirnem programu in skladu za 
financiranje na osnovi delitve tveganja sprejeti prepozno, zaradi česar tako rekoč ni bilo 
časa za popravke;

2. poudarja, da so bile pri vmesnem pregledu zabeležene pomanjkljivosti, ter poziva 
Komisijo, naj jih temeljito obravnava in ustrezno pospeši izvajanje tega programa;

3. poudarja, da morata oblika in izvajanje sedanjega sedmega in prihodnjih okvirnih 
programov temeljiti na načelih enostavnosti, stabilnosti, pravne varnosti, doslednosti, 
odličnosti in zaupanja;

4. ob popolnem spoštovanju pravic organov, pristojnih za proračun in razrešnico, pozdravlja 
Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja in druge inovativne finančne instrumente, 
ki krepijo vpliv proračuna EU; poudarja, da ti instrumenti potrebujejo učinkovite 
mehanizme izvajanja; poziva Komisijo, naj izboljša dostop za prednostne ciljne skupine, 
kot so mala in srednja podjetja ter visokošolske ustanove;

5. poziva Komisijo, naj preuči možnosti za okrepitev povezav med raziskovalnimi 
institucijami in industrijo, da bi ustvarili nova delovna mesta in povečali produktivnost z 
izkoriščanjem celotnega potenciala za financiranje raziskav in razvoja;

6. meni, da bi morala biti poenostavitev ena izmed najpomembnejših prednostnih nalog po 
vmesnem pregledu sedmega okvirnega programa; poudarja, da je treba poenostaviti 
upravne postopke, da bi spodbujali sodelovanje in povečali število vlog manjših 
organizacij ter malih in srednjih podjetij;

7. poudarja, da so potrebna dodatna prizadevanja na področju v raziskovalne infrastrukture, 
ki bo koristila tudi malim in srednjim podjetjem in industriji;

8. poudarja, da bi kultura nenaklonjenosti tveganju v financiranju EU na področju raziskav 
onemogočala financiranje visoko tveganih zamisli z največjim potencialom za napredek, 
zato predlaga pristop z večjo sprejemljivostjo tveganj in neuspeha, ki bo temeljil na 
zaupanju, in ne pristop, ki bi temeljil izključno na rezultatih, kar bi oviralo inovativne 
raziskave;

9. pozdravlja poenostavitve glede sprejemljivosti stroškov za osebje ter poziva Komisijo, naj 
preuči dodatne ukrepe za poenostavitev, tudi glede prispevkov vlagateljev v naravi; se 
ponovno zavezuje dodatnemu poenostavljanju pravil o izvajanju proračuna EU, zlasti o 
izdatkih na področju raziskav; poziva Komisijo, naj dodatno poenostavi postopek vlog, 
vključno z zagotavljanjem pomoči raziskovalcem pri iskanju projektnih partnerjev; poziva 
Komisijo, naj na vrh svoje agende umesti izmenjave in sodelovanje med različnimi 
programi ter programi držav članic in preglednost;
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10. priporoča poenostavljeno razumevanje in nadaljnjo pojasnitev opredelitve upravičenih 
stroškov; poziva k natančnejšim, doslednejšim in preglednejšim postopkovnim pravilom 
za revizije;

11. poziva Komisijo, naj hitro in premišljeno razreši prejšnje situacije, ki so nastale pri 
potekajočih pregledih, ter pri tem deluje obzirno ter v skladu z načeli dobrega finančnega 
poslovodenja;

12. odločno poziva Komisijo, naj sedmi okvirni program še dodatno uskladi s cilji strategije 
Evropa 2020, obenem pa ohrani splošno raven financiranja tega programa;

13. ponovno poudarja, da je treba imeti pri izboljšanju sedmega okvirnega programa vselej v 
mislih prihodnji okvirni program.
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