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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για τα μέτρα απλούστευσης που έχουν ήδη εφαρμοσθεί 
από την Επιτροπή κατά την εκτέλεση του 7ου προγράμματος-πλαισίου και στηρίζει την 
Επιτροπή στις προσπάθειές της να απλουστεύσει και να διασαφηνίσει τους κανόνες 
προκειμένου να μην υπάρχει πιθανότητα διιστάμενων ερμηνειών και να μειωθεί 
ταυτόχρονα ο κίνδυνος λαθών καθώς και το κόστος των ελέγχων· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να καθορίσει τα μέτρα που θα ληφθούν για την απλούστευση και διασαφήνιση 
των τρεχόντων κανόνων·

2. εκφράζει τη λύπη του για την υπερβολική αύξηση του αριθμού των οργανισμών έρευνας, 
των προτύπων συνεργασίας και των μηχανισμών διαχείρισης, καθώς και για την 
απορρέουσα πολυπλοκότητα, που δημιουργεί προβλήματα διαφάνειας έναντι των αρχών 
του προϋπολογισμού καθώς και διαφορετική μεταχείριση των δικαιούχων·

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή για μεγαλύτερη νομική ασφάλεια 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ελέγχου, για αποχή από οποιεσδήποτε αλλαγές με αναδρομική 
ισχύ, για την αποφυγή επανάληψης ελέγχων άσκοπα ή με βάση διαφορετικά κριτήρια, για 
την εκπλήρωση των θεμιτών προσδοκιών των δικαιούχων με μια ενιαία ερμηνεία των 
κανόνων, καθώς και για επιτάχυνση της αποδοχής των πιστοποιητικών σχετικά με τη 
μεθοδολογία που εφαρμόζεται όσον αφορά το μέσο κόστος για το προσωπικό, σημεία στα 
οποία δεν έχει επιτευχθεί καμία πρόοδος·

4. στηρίζει την απλούστευση των κανόνων υπολογισμού για τις δηλωνόμενες δαπάνες· ζητεί 
σαφή καθορισμό των κριτηρίων που είναι αναγκαία για να εκτιμηθεί εάν οι μέθοδοι 
υπολογισμού του κόστους των δικαιούχων πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη απλούστευσης των κανόνων δίχως να ζημιωθεί η ποιότητα των 
δαπανών καθώς και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής τους· θεωρεί ότι 
ένα σταθερό και απλό ως προς τη διαχείριση διαφανές σύστημα χρηματοδότησης θα 
έπρεπε να αντισταθμίζεται από ένα αυστηρό σύστημα ελέγχου· καλεί την Επιτροπή να 
διατυπώσει προτάσεις για μια μεθοδολογία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας των δαπανών έρευνας·

6. επιμένει ώστε η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία του επόμενου προγράμματος πλαισίου, 
να διατυπώσει φιλόδοξες προτάσεις που θα έχουν ως στόχο την εγκαθίδρυση συστήματος 
χρηματοδότησης που θα βασίζεται κυρίως στα επιστημονικά αποτελέσματα και επιδόσεις 
παρά στις εισροές και στο κόστος, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι δεν θα αποθαρρύνονται 
οι αιτήσεις καινοτόμου χαρακτήρα· τονίζει ιδιαίτερα ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση, που 
βασίζεται στην επιστημονική πτυχή, δεν αντίκειται προς τις απαιτήσεις ελέγχου του 
προϋπολογισμού·

7. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την παροχή βοήθειας προς όλους τους αιτούντες για 
την αναζήτηση κατάλληλου εταίρου·
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8. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη στροφή της στην καταβολή κατ' αποκοπή ποσών και 
τη χρήση κατ' αποκοπή ποσοστών, που ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά την 
ικανότητα των δικαιούχων για ικανοποιητική εκπλήρωση των απαιτήσεων ελέγχου.
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