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ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab rahulolu lihtsustamismeetmetega, mille komisjon on seitsmendas 
raamprogrammis juba kasutusele võtnud, ning toetab komisjoni tema jõupingutustes 
lihtsustada ja täpsustada eeskirju täiendavalt, et neid ei oleks võimalik erinevalt 
tõlgendada, mis vähendaks vigade ohtu ja järelevalve kulu; kutsub lisaks komisjoni üles 
määrama kindlaks kehtivate eeskirjade lihtsustamisel ja täpsustamisel võetavad meetmed;

2. peab kahetsusväärseks uurimisasutuste, koostöömudelite ja haldusmehhanismide arvu 
suurt kasvu, kuna sellest tuleneva keerukuse tõttu tekivad probleemid läbipaistvusega 
eelarvepädeva institutsiooni suhtes ja toetuse saajaid koheldakse erinevalt;

3. kordab oma palvet komisjonile suurendada auditeerimisnõuetega seoses õiguskindlust 
sellega, et komisjon hoidub tagasiulatuvate muudatuste tegemisest, ei korda auditeerimist 
asjatult või komisjonisiseste erinevate kriteeriumide tõttu, täidab toetuse saajate 
õiguspärased ootused, tõlgendades eeskirju ühetaoliselt, ning kiirendab sertifikaatide 
kinnitamist keskmise personalikulu arvutamise meetodite osas, milles ei näi olevat 
saavutatud vähimatki edu;

4. toetab deklareeritud kulude arvutamise eeskirjade lihtsustamist; palub selgelt kindlaks 
määrata kriteeriumid, et hinnata, kas abisaajate arvestusmeetodid vastavad eeskirjades 
esitatud nõuetele; 

5. toonitab, et eeskirju tuleb lihtsustada ilma kulude kvaliteeti kahjustamata ning parandada 
eeskirjade rakendamise tõhusust ja tulemuslikkust; on arvamusel, et läbipaistev, stabiilne 
ja lihtsalt hallatav rahastamissüsteem peaks olema tasakaalustatud range 
järelevalvesüsteemiga; palub komisjonil koostada ettepanekud teadusalaste kulutuste 
tulemuslikkuse ja tõhususe kontrollimise meetodite kohta;

6. nõuab, et komisjon esitaks järgmise raamprogrammi ettevalmistamisel ambitsioonikad 
ettepanekud eesmärgiga kehtestada rahastamissüsteem, mille aluseks on pigem 
teadustulemused ja -saavutused kui sisendid ja kulud, tagades samal ajal, et ei takistataks 
uuenduslikke rakendusi; rõhutab, et see teaduspõhine lähenemine ei ole vastuolus 
eelarvekontrolli nõuetega;

7. palub komisjonil tagada kõikide taotlejate abistamine asjakohase partneri leidmisel;

8. palub komisjonil uurida liikumist kindlasummaliste ja ühtse määraga maksete suunas, mis 
võivad kahjustada abisaajate võimet täita nõuetekohaselt auditeerimisnõudeid.
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