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FÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar de förenklingsåtgärder som kommissionen redan har 
vidtagit i och med genomförandet av sjunde ramprogrammet och stödjer kommissionen i 
dess ansträngningar att ytterligare förenkla och förtydliga reglerna för att minska 
utrymmet för olika tolkningar, minska risken för fel samt reducera kostnaderna för 
kontrollerna. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att ange vilka åtgärder man 
kommer att vidta i samband med förenklingen och förtydligandet av gällande regler.

2. Europaparlamentet beklagar det extremt ökande antalet forskningsorganisationer, 
samarbetsmodeller och förvaltningsmekanismer och de svårigheter som följer därav och 
som skapar bristande insyn för budgetmyndigheten och skillnader i behandlingen av 
stödmottagare.

3. Europaparlamentet uppmanar ännu en gång kommissionen att skapa ett tydligare rättsläge 
vad gäller revisionskraven, avstå från ändringar i efterhand, undvika att göra dubbla 
revisioner i onödan eller på grund av olika kriterier inom kommissionen, respektera 
stödmottagarnas berättigade förväntningar genom en enhetlig tolkning av bestämmelserna 
och påskynda godkännandet av intyg rörande den använda metoden i fråga om 
genomsnittliga personalkostnader eftersom inga framsteg verkar ha gjorts på dessa 
områden.

4. Europaparlamentet stödjer en förenkling av reglerna för att beräkna de redovisade 
kostnaderna. Vidare efterfrågar parlamentet en tydlig definition av de kriterier som behövs 
för att bedöma huruvida stödmottagarnas metoder för kostnadsberäkning följer 
lagstadgade krav. 

5. Europaparlamentet understryker vikten av att förenkla reglerna utan att göra avkall på 
utgifternas kvalitet och av att genomförandet blir mer effektivt och ändamålsenligt. 
Parlamentet anser att ett insynsvänligt finansieringssystem som är säkert och enkelt att 
administrera borde uppvägas av ett rigoröst kontrollsystem. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta förslag för en metod för kontroll av forskningsutgifternas 
effektivitet och ändamålsenlighet.

6. Europaparlamentet vidhåller att kommissionen vid förberedelsen av nästa ramprogram bör 
lägga fram ambitiösa förslag för att skapa ett finansieringssystem som bygger på 
forskningsresultat snarare än på input och kostnader och samtidigt se till att innovativa 
tillämpningar inte motarbetas. Parlamentet vill framhålla att den vetenskapsbaserade 
metoden inte strider mot kraven på budgetkontroll.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla sökande får hjälp med att 
hitta relevanta partner.
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8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över övergången till fasta stödbelopp 
och schablonbelopp, något som kan få negativa konsekvenser för stödmottagarnas 
möjligheter att korrekt uppfylla revisionskraven. 
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