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WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzone jak dotąd przez Komisję usprawnienia
w realizacji 7. programu ramowego i popiera Komisję w jej wysiłkach na rzecz dalszego 
uproszczenia i wyjaśnienia zasad, które nie pozostawią miejsca na dowolne interpretacje, 
ograniczą ryzyko błędu, a także zmniejszą koszty kontroli; ponadto wzywa Komisję do 
określenia środków, które zostałyby podjęte przy upraszczaniu i wyjaśnianiu obecnych 
zasad;

2. ubolewa z powodu nadzwyczajnego zwiększenia się liczby ośrodków badawczych, 
modeli współpracy i mechanizmów zarządzania, i wynikających z tego utrudnień, co 
stwarza problemy w zakresie przejrzystości względem władz budżetowych oraz różnice
w traktowaniu beneficjentów;

3. ponawia swój apel do Komisji, aby zapewniła większą pewność prawną w odniesieniu do 
wymogów audytu, wstrzymała się od wszelkich zmian ze skutkiem wstecznym, nie 
powtarzała kontroli bez potrzeby lub ze względu na zróżnicowane kryteria w obrębie 
Komisji, spełniała uzasadnione oczekiwania beneficjentów poprzez jednolitą interpretację 
przepisów i przyspieszyła zatwierdzanie certyfikatów dotyczących metody określania 
przeciętnych kosztów personelu, w przypadku których wydaje się, że nie poczyniono 
żadnego postępu;

4. popiera uproszczenie zasad obliczania zadeklarowanych kosztów; zwraca się o jasną 
definicję niezbędnych kryteriów oceny, czy metodyka wyliczania kosztów przez 
beneficjentów jest zgodna z obowiązującymi przepisami; 

5. podkreśla potrzebę uproszczenia obowiązujących zasad bez wywierania niekorzystnego 
wpływu na jakość wydatków oraz poprawy efektywności i skuteczności wdrożenia; 
uważa, że przejrzysty, solidny i prosty system finansowania musi być równoważony przez 
surowy system kontroli; wzywa Komisję do opracowania propozycji w zakresie 
metodologii weryfikacji skuteczności i efektywności wydatków na badania;

6. nalega, aby w ramach przygotowywania następnego programu ramowego Komisja 
przedstawiła ambitne propozycje z myślą o stworzeniu systemu finansowania 
opierającego się na wynikach i osiągnięciach naukowych, a nie na nakładach i kosztach 
zapewniając jednocześnie, że innowacyjne zastosowania nie były wstrzymywane; 
podkreśla, że podejście oparte na podstawach naukowych nie stoi w sprzeczności
z wymogami kontroli budżetowej;

7. wzywa Komisję do dopilnowania, by wszystkim wnioskodawcom zapewniona była 
pomoc polegająca na udzieleniu wsparcia przy poszukiwaniu odpowiednich partnerów;

8. wzywa Komisję do zbadania swego ruchu w kierunku kwoty ryczałtowej i płatnościom 
zaliczkowym, które mogą mieć ujemny wpływ na zdolność beneficjentów do należytego 
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wypełniania wymogów audytu.
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