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EHDOTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä, että komissio on jo yksinkertaistanut seitsemännen puiteohjelman 
täytäntöönpanoon liittyviä menettelyjä, sekä tukee komissiota sen pyrkimyksissä 
yksinkertaistaa ja selventää sääntöjä niin, että ristiriitaisille tulkinnoille ei jäisi tilaa, 
virheiden riski pienenisi ja valvonnasta aiheutuvat kustannukset pienenisivät; kehottaa 
lisäksi komissiota täsmentämään, millä toimenpiteillä se aikoo yksinkertaistaa ja selventää 
nykyisiä sääntöjä;

2. pahoittelee tutkimuslaitosten, yhteistyömallien ja hallintamekanismien määrän jatkuvaa 
kasvua ja siitä aiheutuvaa monimutkaisuutta, joka aiheuttaa avoimuuteen liittyviä 
ongelmia budjettivallan käyttäjän kannalta sekä rahoituksen saajien erilaista kohtelua;

3. pyytää jälleen komissiota tarkastusvaatimuksia koskevaan oikeusvarmuuteen liittyvistä 
syistä pidättymään takautuvista muutoksista, välttämään tarkastusten toistamista 
tarpeettomasti tai sovellettavien erilaisten kriteerien vuoksi, kunnioittamaan rahoituksen 
saajien oikeutettuja odotuksia tulkitsemalla sääntöjä yhdenmukaisesti sekä nopeuttamaan 
keskimääräisten henkilöstökustannusten laskentamenetelmiä koskevia todistusten 
hyväksymistä, koska niiden osalta ei ilmeisesti ole edistytty;

4. kannattaa ilmoitettujen menojen laskentasääntöjen yksinkertaistamista; kehottaa 
määrittelemään selkeästi kriteerit, joiden avulla voidaan arvioida, ovatko edunsaajien 
kustannuslaskentamenetelmät säännösten mukaisia; 

5. korostaa tarvetta parantaa täytäntöönpanon tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä 
yksinkertaistaa sääntöjä niin, ettei siitä koidu kielteisiä vaikutuksia menojen laatuun; 
katsoo, että läpinäkyvää ja vakaata rahoitusmallia, jota on helppo hallita, olisi 
tasapainotettava tiukemmalla valvontajärjestelmällä; pyytää komissiota laatimaan 
ehdotuksia menetelmäksi, jolla voitaisiin valvoa tutkimusmenojen tehokkuutta ja 
järkiperäisyyttä;

6. pitää tärkeänä, että valmisteltaessa seuraavaa puiteohjelmaa komissio esittäisi 
kunnianhimoisia ehdotuksia rahoitusmalliksi, joka perustuu tieteellisiin tuloksiin ja 
saavutuksiin mieluummin kuin tuotantopanoksiin ja kustannuksiin ja jolla varmistetaan 
samalla, ettei estetä innovatiivisia hakemuksia; korostaa, että tämä tiedeperusteinen 
lähestymistapa ei ole ristiriidassa varainhoidon valvontaa koskevien vaatimusten kanssa; 

7. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikkia hakijoita avustetaan sopivan kumppanin 
löytämisessä;

8. kehottaa komissiota harkitsemaan uudelleen, onko aiheellista siirtyä suuremmassa määrin 
kertakorvausten tai kiinteämääräisten maksujen käyttöön, sillä tämä saattaa haitata 
rahoituksen saajien valmiuksia täyttää tarkastusvaatimukset asianmukaisesti.
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