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PASIŪLYMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Komisijos jau numatytas paprastinimo priemones įgyvendinant 7-ąją 
bendrąją programą ir remia Komisijos pastangas labiau paprastinti ir paaiškinti taisykles, 
kad nebūtų sudarytos sąlygos jų skirtingam interpretavimui ir būtų sumažinta klaidų rizika 
ir kontrolės išlaidos; taip pat ragina Komisiją nustatyti priemones, kurios būtų taikomos 
paprastinant ir aiškinant esamas taisykles;

2. apgailestauja dėl itin didelio mokslinių tyrimų organizacijų, bendradarbiavimo modelių ir 
valdymo mechanizmų gausėjimo, taip pat dėl su tuo susijusio sudėtingumo, dėl kurio kyla 
skaidrumo problemų atsižvelgiant į biudžeto valdymo instituciją ir atsiranda skirtingas 
požiūris į naudos gavėjus;

3. pakartoja savo raginimą Komisijai užtikrinti didesnį teisinį aiškumą, susijusį su audito 
kriterijais, susilaikyti nuo bet kokio keitimo atgaline data, nekartoti audito be reikalo ar 
dėl skirtingų Komisijoje taikomų kriterijų, atsižvelgti į teisėtus naudos gavėjų lūkesčius 
vienodai interpretuojant taisykles ir pagreitinti pažymėjimų, susijusių su vidutinių 
personalo išlaikymo sąnaudų apskaitos metodu, pripažinimą; šių pažymėjimų atžvilgiu, 
atrodo, nepasiekta jokia pažanga;

4. remia deklaruotų išlaidų apskaičiavimo taisyklių paprastinimą; prašo aiškiai apibrėžti 
būtinus kriterijus, skirtus įvertinti, ar naudos gavėjų išlaidų skaičiavimo metodikos 
atitinka teisės aktų reikalavimus; 

5. pabrėžia poreikį paprastinti taisykles nepakenkiant išlaidų kokybei ir gerinti įgyvendinimo 
veiksmingumą ir efektyvumą; mano, kad skaidrios ir tvirtos finansavimo sistemos, kurią 
paprasta administruoti, atsvara turėtų būti griežta kontrolės sistema; ragina Komisiją 
parengti mokslinių tyrimų išlaidų veiksmingumo ir efektyvumo patikrinimo metodikos 
pasiūlymus;

6. primygtinai ragina, kad rengdama būsimą bendrąją programą Komisija pateiktų 
ambicingų pasiūlymų, kuriais siekiama sukurti finansavimo sistemą, labiau pagrįstą 
rezultatais ir moksliniais laimėjimais negu sąnaudomis ir išlaidomis, užtikrinant, kad 
nebūtų trukdoma naujoviškiems taikymo būdams; pabrėžia, kad ši moksliškai pagrįsta 
koncepcija neprieštarauja biudžeto kontrolės reikalavimams;

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad pagalba būtų teikiama visiems paraiškų pateikėjams ir būtų 
padedama susirasti atitinkamą partnerį;

8. ragina Komisiją įvertinti tai, kad ji pradėjo vykdyti nustatyto dydžio ir vienkartinius 
mokėjimus, nes tai gali turėti neigiamų padarinių naudos gavėjų gebėjimui deramai 
vykdyti audito reikalavimus.
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