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IEROSINĀJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paveiktos Septītās pamatprogrammas īstenošanas vienkāršošanas 
pasākumus un atbalsta Komisijas centienus panākt noteikumu vienkāršošanu un 
precizēšanu ar mērķi novērst atšķirīgu interpretāciju un mazināt kļūdu varbūtību un 
kontroles izmaksas; turklāt aicina Komisiju noteikt, kādi pasākumi būtu jāveic, 
vienkāršojot un skaidrojot pašreizējos noteikumus;

2. negatīvi vērtē straujo pētniecības iestāžu, sadarbības modeļu un pārvaldības mehānismu 
skaita palielināšanos, kā arī tās radītos sarežģījumus, kas budžeta lēmējiestādei rada 
pārredzamības problēmas un nevienādu attieksmi pret saņēmējiem;

3. atkārtoti aicina Komisiju lielākas tiesiskās noteiktības labad attiecībā uz revīzijas 
prasībām atturēties no retroaktīviem grozījumiem, nevajadzīgi vai pamatojoties uz 
Komisijā pastāvošām atšķirīgām normām, neveikt atkārtotu revīziju, ievērot saņēmēju 
leģitīmās intereses, nodrošinot noteikumu vienādu interpretāciju, un paātrināt vidējām 
personāla izmaksām piemērojamās metodes apliecinājumu apstiprināšanu, jo šajā jomā 
uzlabojumi nav panākti;

4. atbalsta deklarēto izmaksu aprēķināšanas noteikumu vienkāršošanu; prasa skaidri definēt 
kritērijus, kas nepieciešami, lai novērtētu, vai saņēmēju piemērojamās izmaksu 
aprēķināšanas metodes atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām; 

5. uzsver nepieciešamību vienkāršot noteikumus, nemazinot izdevumu kvalitāti, un uzlabot 
efektivitāti un īstenošanas lietderību; uzskata, ka pārredzama, stingra un vienkārša 
finansēšanas sistēma jālīdzsvaro ar rūpīgas kontroles sistēmu; aicina Komisiju sagatavot 
priekšlikumus attiecībā uz metodoloģiju pētniecības izmaksu efektivitātes un lietderības 
pārbaudei;

6. uzstāj, ka, gatavojot nākamo pamatprogrammu, Komisijai vajadzētu nākt klajā ar 
tālejošiem priekšlikumiem ar mērķi veidot tādu finansēšanas sistēmu, kas balstīta nevis uz 
ieguldījumiem un izmaksām, bet gan uz zinātnisko sniegumu, vienlaikus nodrošinot „zaļo 
gaismu” inovatīviem pieteikumiem; uzsver, ka uz zinātni balstīts priekšlikums nav 
pretrunā budžeta kontroles prasībām;

7. aicina Komisiju nodrošināt palīdzību visiem pieteikumu iesniedzējiem, sniedzot atbalstu 
vajadzīgu partneru meklēšanā;

8. aicina Komisiju pārskatīt tās pāreju uz vienotu likmi un vienreizējiem maksājumiem, kas 
var nelabvēlīgi ietekmēt saņēmēju spēju pienācīgi ievērot revīzijas prasības.
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