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POBUDE

Odbor za proračunski nadzor poziva odbor za industrijo, raziskave in energetiko, kot pristojni 
odbor, naj v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja poenostavitvene ukrepe, ki jih je Komisija že uvedla pri izvajanju sedmega 
okvirnega programa, ter podpira njena prizadevanja za večjo poenostavitev in pojasnitev 
pravil, da jih ne bi mogli različno razlagati in da bi zmanjšali tveganje napak, pa tudi 
stroške nadzora; nadalje poziva Komisijo, naj navede ukrepe, ki jih bo sprejela za 
poenostavitev in pojasnitev veljavnih pravil;

2. obžaluje izredno povečanje števila raziskovalnih organizacij, modelov sodelovanja in 
mehanizmov upravljanja, pa tudi zapletenost, ki izhaja iz tega in proračunskemu organu 
povzroča težave s preglednostjo ter ustvarja razlike v obravnavanju upravičencev;

3. ponovno poziva Komisijo, naj se zaradi večje pravne varnosti glede revizijskih zahtev 
vzdrži retroaktivnih sprememb in ne ponavlja pregledov po nepotrebnem ali zaradi 
različnih meril v Komisiji ter naj spoštuje upravičena pričakovanja upravičencev glede 
enotne razlage pravil ter pospeši sprejetje potrdil o uporabljeni metodologiji za izračun 
povprečnih stroškov za osebje, pri katerih se zdi, da ni bilo nobenega napredka;

4. podpira poenostavitev pravil za izračun prijavljenih stroškov; prosi za jasno opredelitev 
potrebnih meril za ocenjevanje, ali so metode obračunavanja stroškov, ki jih uporabljajo 
upravičenci, v skladu s predpisanimi zahtevami; 

5. poudarja, da je treba pravila poenostaviti, ne da bi to negativno vplivalo na kakovost 
izdatkov, ter izboljšati učinkovitost in uspešnost njihovega izvajanja; meni, da bi moral 
biti sistem strogega nadzora protiutež preglednemu in trdnemu sistemu financiranja, ki ga 
bo lahko upravljati; poziva Komisijo, naj pripravi predloge za metodologijo preverjanja 
učinkovitosti in smotrnosti pri izdatkih za raziskave;

6. vztraja, naj Komisija pri pripravi prihodnjega okvirnega programa predloži ambiciozne 
predloge za vzpostavitev sistema financiranja, ki bo temeljil na rezultatih in znanstvenih 
dosežkih, ne pa toliko na vnosih in stroških, pri tem pa zagotovi, da inovativni načini 
uporabe ne bodo ogroženi; poudarja, da znanstveni pristop ni v nasprotju z zahtevami 
proračunskega nadzora;

7. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo vsem prosilcem zagotovljena pomoč z nudenjem 
podpore pri iskanju ustreznega partnerja;

8. poziva Komisijo, naj obravnava svoj prehod na plačila s pavšalno stopnjo in pavšalne 
zneske, ki bi lahko škodljivo vplivali na zmožnost upravičenca, da ustrezno izpolni 
revizijske zahteve.
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