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SUGGESTIES

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is tevreden met de vereenvoudigingsmaatregelen die de Commissie reeds in het kader van 
de tenuitvoerlegging van het zevende kaderprogramma heeft genomen en steunt de 
Commissie in haar inspanningen om te zorgen voor een grotere vereenvoudiging en 
verduidelijking van de regels, zodat geen uiteenlopende interpretaties meer mogelijk zijn, 
het foutenrisico wordt beperkt en de controlekosten worden verminderd; verzoekt de 
Commissie verder duidelijk te maken welke maatregelen zij overweegt te nemen bij de 
vereenvoudiging en verduidelijking van de huidige regels;

2. betreurt het bestaan van een enorm groot aantal onderzoeksinstanties, 
samenwerkingsmodellen en beheersmechanismen, alsmede de complexiteit die hiervan 
het gevolg is, die transparantieproblemen ten aanzien van de begrotingsautoriteit 
veroorzaakt en die tot een uiteenlopende behandeling van de begunstigden leidt; 

3. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om zich ter wille van meer rechtszekerheid in 
verband met de auditvereisten te onthouden van wijzigingen met terugwerkende kracht,
audits niet onnodig of wegens binnen de Commissie gedifferentieerde maatstaven te 
herhalen, te voldoen aan de legitieme verwachtingen van de begunstigden door een 
uniforme interpretatie van de regels, en de aanvaarding te bespoedigen van de certificaten 
inzake de gevolgde methode met betrekking tot de gemiddelde personeelskosten, 
waarvoor blijkbaar geen enkele vooruitgang is geboekt;

4. steunt de vereenvoudiging van de regels voor de berekening van de gedeclareerde kosten; 
vraagt een duidelijke definitie van de criteria die nodig zijn om te beoordelen of de 
berekeningsmethoden van de begunstigden voldoen aan de reglementaire vereisten; 

5. onderstreept het feit dat de regels moeten worden vereenvoudigd zonder dat de kwaliteit 
van de uitgaven hieronder lijdt, en dat de efficiëntie en de doeltreffendheid van de 
tenuitvoerlegging moeten worden verbeterd; is van mening dat een transparant, degelijk 
en eenvoudig te beheren financieringssysteem moet worden gecompenseerd door een 
stringent controlesysteem; vraagt de Commissie voorstellen uit te werken voor een 
methodiek ter controle van de doeltreffendheid en efficiëntie van de uitgaven voor
onderzoek;

6. dringt erop aan dat de Commissie bij de voorbereiding van het volgende kaderprogramma 
ambitieuze voorstellen indient met het oog op de invoering van een financieringssysteem 
dat veeleer gebaseerd is op de wetenschappelijke resultaten en prestaties dan op de input 
en de kosten, waarbij erop wordt gelet dat de verzoeken met een innovatief karakter niet 
worden ontmoedigd; onderstreept dat deze, op het wetenschappelijke aspect gerichte
benadering niet in strijd is met de eisen van de begrotingscontrole;

7. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat  alle aanvragers hulp krijgen door steun te 
verlenen voor het vinden van adequate partners;
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8. vraagt de Commissie om stil te staan bij haar tendens tot betaling van vaste percentages en 
forfaitaire bedragen, waarvan een ongunstig effect zou kunnen uitgaan op het vermogen 
van de begunstigden om naar behoren aan de auditvereisten te voldoen.
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