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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet beklagar det faktum att kommissionens meddelanden om det sjunde 
ramprogrammet för forskning och finansieringsfaciliteten med riskdelning antogs för sent, 
vilket gjorde att det knappt fanns någon tid att göra ändringar.

2. Europaparlamentet framhåller att den preliminära utvärderingen pekar på brister, 
uppmanar kommissionen att åtgärda dessa och påskynda genomförandet av det 
sjunde ramprogrammet.

3. Europaparlamentet betonar att utformningen och genomförandet av det innevarande 
sjunde ramprogrammet för forskning och framtida ramprogram måste baseras på 
principerna om enkelhet, stabilitet, rättslig säkerhet, konsekvens, högsta kvalitet och tillit.

4. Europaparlamentet välkomnar finansieringsfaciliteten med riskdelning och andra 
innovativa finansiella instrument som stärker EU-budgetens hävstångseffekter, samtidigt 
som de till fullo respekterar budgetmyndighetens och den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndighetens rättigheter. Parlamentet framhåller behovet av fungerande 
distributionssystem för dessa och uppmanar kommissionen att förbättra tillgången på 
finansiering för huvudmålgrupper som små och medelstora företag samt institutioner för 
högre utbildning.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka sätt att stärka kopplingarna 
mellan forskningsinstituten och industrin som ett sätt att skapa arbetstillfällen och öka 
produktiviteten genom att utnyttja den fulla potentialen i finansieringen av forskning och 
utveckling.

6. Europaparlamentet är övertygat om att förenkling bör vara en av de främsta 
prioriteringarna vid halvtidsöversynen av det sjunde ramprogrammet. Parlamentet pekar 
på behovet av att förenkla de administrativa förfarandena för att främja deltagandet av och 
öka antalet ansökningar från mindre organisationer och små och medelstora företag.

7. Europaparlamentet betonar behovet av ytterligare insatser på 
forskningsinfrastrukturområdet, något som även gynnar små och medelstora företag och 
industrin.

8. Europaparlamentet framhåller att en riskobenägen forskningsfinansieringskultur i EU 
skulle hindra finansiering av forskningsidéer med hög risk där den största potentialen för 
genombrott finns, och föreslår därför att man väljer ett förtroendebaserat tillvägagångssätt 
med högre tolerans för risk och misslyckande, i motsats till ett rent resultatbaserat 
tillvägagångssätt som skulle kunna hämma innovativ forskning.

9. Europaparlamentet välkomnar förenklingarna avseende godtagande av personalkostnader 
och uppmanar kommissionen att titta på ytterligare förenklingsåtgärder, även när det 
gäller bidrag in natura från sökanden. Parlamentet bekräftar sitt åtagande att ytterligare 
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förenkla de regler som tillämpas för genomförandet av EU:s budget, särskilt när det gäller 
forskningsutgifterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare förenkla 
ansökningsförfarandet, och ge stöd till forskare att hitta projektpartner. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att sätta frågorna om utbyte och samarbete mellan de olika 
programmen och medlemsstaternas program och insyn högst upp på sin agenda.

10. Europaparlamentet förordar en förenklad tolkning och ytterligare förtydligande av 
definitionen av berättigade kostnader. Parlamentet efterlyser mer exakta, konsekventa och 
transparenta förfarandebestämmelser för kontroller.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt lösa tidigare situationer som härrör 
från pågående undersökningar, och agera med takt och på ett sätt som överensstämmer 
med principerna om sund ekonomisk förvaltning.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare anpassa det sjunde 
ramprogrammet för forskning till Europa 2020-målen, samtidigt som man behåller den 
övergripande anslagsnivån för det sjunde ramprogrammet.

13. Europaparlamentet påminner om att samtliga förbättringar av det sjunde ramprogrammet 
för forskning bör göras med nästa ramprogram i åtanke.
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