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JAVASLATOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság által a 7. keretprogram végrehajtásával kapcsolatban tett 
egyszerűsítési intézkedéseket és támogatja a Bizottságot a szabályok egyszerűbbé és 
egyértelműbbé tételét célzó erőfeszítéseiben, amelyek kizárnák a szabályok eltérő 
értelmezésének lehetőségét, valamint csökkentenék a hibakockázatot és az ellenőrzés 
költségét; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy határozza meg a jelenlegi szabályok 
egyszerűsítése és egyértelműbbé tétele során meghozni kívánt intézkedéseket;

2. sajnálatosnak tartja, hogy rendkívüli módon megnövekedett a kutatóintézmények, az 
együttműködési modellek és irányítási mechanizmusok száma, valamint az ebből 
következő bonyolult helyzetet, amely problémákat okoz a költségvetési hatósággal 
szembeni átláthatóság terén és a kedvezményezettekkel szemben eltérő bánásmódhoz 
vezet;

3. megismétli a Bizottsághoz intézett felhívását a könyvvizsgálati követelmények terén 
nagyobb jogbiztonság biztosítására, valamint arra vonatkozóan, hogy tartózkodjon minden 
visszamenőleges jellegű módosítástól, a pénzügyi ellenőrzéseket szükségtelenül vagy 
eltérő mércék alapján ne ismételje meg, a szabályok egységes értelmezése által tartsa 
tiszteletben a kedvezményezettek jogos elvárásait és gyorsítsa fel az átlagos személyzeti 
költségekkel kapcsolatban alkalmazott módszertanra vonatkozó igazolások elfogadását, 
mivel e téren semmiféle érzékelhető előrelépésre nem került sor;

4. támogatja az elszámolandó költségekre vonatkozó számítási szabályok egyszerűsítését; 
kéri, hogy egyértelműen határozzák meg az annak értékeléséhez szükséges kritériumokat, 
hogy a kedvezményezettek költségelszámolási módszerei megfelelnek-e a szabályzatban 
szereplő követelményeknek; 

5. hangsúlyozza, hogy a kiadások minőségének veszélyeztetetése nélkül kell egyszerűsíteni a 
szabályokat és javítani kell a végrehajtás hatékonyságát és eredményességét; véleménye 
szerint az átlátható, szilárd és egyszerűen kezelhető finanszírozási rendszert szigorú 
ellenőrzési rendszerrel kell ellensúlyozni; felhívja a Bizottságot, hogy a kutatási kiadások 
hatékonyságának és eredményességének ellenőrzésére dolgozzon ki módszertani 
javaslatokat;

6. ragaszkodik ahhoz, hogy a következő keretprogram előkészítése során a Bizottság nagyra 
törő, a bevételek és költségek helyett inkább az eredményekre és a tudományos 
teljesítményekre alapozó finanszírozási rendszer kialakítását célzó javaslatokat dolgozzon 
ki, és egyszersmind biztosítsa, hogy nem tartanak vissza az innovatív tartalmú kérelmek 
benyújtásától; nyomatékosan rámutat továbbá, hogy a tudományos oldalra összpontosító 
megközelítés nem áll ellentmondásban a költségvetési ellenőrzés követelményeivel;

7. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy valamennyi pályázó kapjon segítséget a 
megfelelő partner felkutatásához;
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8. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az átalányösszegű és költségátalány-kifizetések 
felé tett lépéseket, amelyek akadályozhatják, hogy a kedvezményezettek megfelelően 
teljesítsék a könyvvizsgálati követelményeket. 
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