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FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over de forenklende foranstaltninger, som Kommissionen allerede har iværksat 
for gennemførelsen af det syvende rammeprogram, og støtter Kommissionen i dens 
bestræbelser på at gennemføre større forenkling og afklaring af reglerne, som ikke vil 
efterlade plads til afvigende fortolkninger, og som vil nedbringe risikoen for fejl samt 
omkostningerne forbundet med kontrol; opfordrer endvidere Kommissionen til at definere 
de foranstaltninger, den ønsker at træffe i forbindelse med forenklingen og præciseringen 
af de nuværende regler;

2. beklager den overdrevne flerdobling af forskningsorganer, samarbejdsmodeller og 
forvaltningsmekanismer samt den kompleksitet, der er opstået som følge heraf, og som 
skaber gennemsigtighedsproblemer for budgetmyndigheden og forskelsbehandling for 
modtagerne;

3. gentager sin opfordring til Kommissionen om at skabe større retssikkerhed, at afholde sig 
fra enhver ændring med tilbagevirkende kraft, at undlade at gentage kontroller unødigt 
eller på grund af internt forskellige standarder hos Kommissionen, hædre modtagernes 
legitime forventninger og sætte skub i godkendelsen af certifikater vedrørende den 
anvendte metode for de gennemsnitlige personaleomkostninger, for hvilke der ikke lader 
til at være gjort fremskridt;

4. støtter forenklingen af reglerne for beregning af anmeldte omkostninger; anmoder om en 
klar definition af de kriterier, der er nødvendige for, at det kan vurderes, om 
støttemodtagernes metoder til beregning af omkostninger stemmer overens med de 
lovbestemte krav; 

5. understreger behovet for at forenkle reglerne uden at forringe kvaliteten af udgifterne og 
for at forbedre effektiviteten og virkningen af gennemførelsen; er af den opfattelse, at et 
finansieringssystem, som er gennemsigtigt, robust og enkelt at administrere, bør danne 
modvægt til et strengt kontrolsystem; opfordrer Kommissionen til at udarbejde forslag til 
en metode til kontrol af forskningsudgifternes effektivitet;

6. fastholder, at Kommissionen i forbindelse med det kommende rammeprogram udarbejder 
ambitiøse forslag med henblik på etablering af et finansieringssystem, der bygger på de 
videnskabelige resultater frem for indtægter og udgifter, og gør udtrykkeligt opmærksom 
på, at den videnskabeligt baserede tilgang ikke opfylder kravene til budgetkontrol;

7. opfordrer Kommissionen til at sikre, at der stilles hjælp til rådighed for alle ansøgere, idet 
der gives bistand til at finde relevante partnere;

8. opfordrer Kommissionen til at undersøge sine planer om faste beløb og støtteudbetalinger 
med enhedssatser, eftersom de kunne afstedkomme en skadelig påvirkning af 
støttemodtagernes evne til at opfylde deres revisionskrav på passende vis.
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