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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства мерките за опростяване, които вече са установени от Комисията при 
прилагането на Седмата рамкова програма, и подкрепя Комисията в нейните усилия 
за постигане на по-голямо опростяване и разясняване на мерките, така че да се 
избегнат различните интерпретации и да са намали опасността от грешки, както и да 
се намали цената на проверките; освен това призовава Комисията да определи 
мерките, които ще предприеме при опростяването и изясняването на настоящите 
правила;

2. изразява съжаление във връзка с изключително голямото нарастване на броя на 
изследователските организации, на моделите за сътрудничество и на механизмите 
за управление, както и във връзка с произтичащата сложност, която води до 
проблеми по отношение на прозрачността пред бюджетния орган и до различно 
отношение към бенефициентите;

3. подновява своя призив към Комисията за повече правна сигурност по отношение на 
изискванията за одит, да се въздържа от всякакви изменения със задна дата, да 
избягва излишното повтаряне на одитите и, тъй като прилага различни критерии в 
това отношение, да отговаря на легитимните очаквания на бенефициентите чрез 
единно тълкуване на правилата, както и да ускори приемането на удостоверенията 
относно прилагания метод по отношение на средните разходи за персонал, по 
отношение на които изглежда не е постигнат никакъв напредък;

4. подкрепя опростяването на правилата за изчисляване на декларираните разходи; 
призовава за ясно определение на необходимите критерии за оценка на това дали 
методологиите на бенефициентите за изчисляване на разходите съответстват на 
регулаторните изисквания; 

5. подчертава необходимостта от опростяване на правилата без това да вреди на 
качеството на разходите, както и от подобряване на ефикасността и ефективността 
на изпълнението; счита, че на една прозрачна, крепка и проста за управление 
система на финансиране би трябвало да отговаря система на строг контрол; изисква 
от Комисията да изготви предложения за метод за контрол на ефикасността и 
рационалността на разходите за научни изследвания;

6. настоява при подготовката на следващата рамкова програма Комисията да направи 
амбициозни предложения, целящи създаването на система на финансиране, 
основаваща се на резултатите и научните постижения, а не толкова на влаганите 
ресурси и разходите, като същевременно гарантира, че не се обезсърчават 
заявленията с новаторски характер; подчертава, че този подход, основаващ се на 
научния аспект, не противоречи на изискванията за бюджетен контрол;

7. призовава Комисията да гарантира, че се осигурява помощ на всички кандидати при 
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намирането на съответния партньор;

8. приканва Комисията да проучи извършвания от нея преход към плащания съгласно 
фиксирана ставка или еднократни общи суми, които може да навредят на 
способността на бенефициентите да изпълняват адекватно одитните изисквания;
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