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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimo paprastinimo
(2010/2079(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą  dėl mokslinių tyrimų bendrųjų programų 
įgyvendinimo paprastinimo (COM(2010)0187),

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 23 d. Komisijos sprendimą dėl tinkamumo kriterijų, 
taikomų vidutinių personalo išlaikymo sąnaudų metodikai (COM(2009)0187),

– atsižvelgdamas į ekspertų grupės ataskaitą dėl Šeštosios bendrosios programos (2002-
2006) ex-post įvertinimo ( Rietschel pranešimas) ir į vėlesnį Komisijos komunikatą 
(COM(2009)0210),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 26 d. Komisijos komunikatą, pavadinimu: „Daugiau ar 
mažiau kontrolės? Administracinių kontrolės sąnaudų ir klaidų rizikos pusiausvyros 
užtikrinimas (COM(2010)0261),

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 9 d. patvirtintas Tarybos išvadas dėl Rekomenduotinų 
būsimų prioritetų Europos mokslinių tyrimų ir moksliniais tyrimais grindžiamų inovacijų 
srityje įgyvendinant Lisabonos strategiją po 2010 m. ir į Konkurencingumo tarybos 
išvadas dėl paprastesnių ir veiksmingesnių Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimo 
programų, kurios buvo priimtos 2010 m. gegužės 26 dieną,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį ir 119 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą, į 
Biudžeto kontrolės  ir Regioninės plėtros komitetų nuomonę (A7–0000/2010),

A. kadangi Septintoji bendroji programa (7BP) yra didžiausia tarpvalstybinė pasaulio 
mokslinių tyrimų ir vystimosi programa ir yra labai svarbi įgyvendinant Europos 
mokslinių tyrimų sritį bei ES 2020 strategijos tikslus,

B. kadangi moksliniai tyrimai žymiai prisideda prie ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo,

C. kadangi bendrojoje programoje būtini aukšti pažangos standartai, veiksmingumas ir 
efektyvumas, siekiant pritraukti ir išlaikyti geriausius Europos mokslininkus ir sukurti 
žiniomis pagrįstą ES ekonomiką,

D. kadangi dabartinį 7BP administravimą galima apibūdinti didele biurokratija, nedidelės 
rizikos toleravimu, prastu veiksmingumu ir nepagrįstais vėlavimais, o visa tai mokslininkų 
bendruomenės, akademikų, verslo ir pramonės atstovų (ypač SVĮ) visai neskatina 
dalyvauti šioje programoje,

E. kadangi visi suinteresuoti dalyviai ragina toliau supaprastinti ir suvienodinti taisykles ir 
procedūras, bet pats supaprastinimas per se nėra tikslas, o labiau priemonė, kuria 
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užtikrinamas ES mokslinių tyrimų patrauklumas ir prieiga,

F. kadangi rezultatais pagrįstas finansavimas gali apriboti mokslinių tyrimų projektų apimtis 
iki mažiau rizikingų ir į rinką nukreiptų mokslinių tyrimų projektų, o tai gali sutrukdyti ES 
siekiant tobulumo ir dar neištirtų mokslinių sričių tyrimų ,

G. kadangi mokslinius tyrimus ir inovacijas reikia aiškiai atskirti, nes tai yra du skirtingi 
procesai (moksliniai tyrimai investicijas generuoja į žinias, o inovacijos žinias paverčia 
investicijomis),

H. kadangi dabartinis supaprastinamo procesas pasiekė svarbiausią etapą, kuris suteikia 
postūmį 8BP  vidurio laikotarpio persvarstymui ir būsimos 8BP paruošimui, 

I. kadangi dabartinės 7BP struktūra ir įgyvendinimas bei būsima bendroji programa privalo 
remtis paprastumo, stabilumo ir teisinio aiškumo, nuoseklumo, pažangos ir pasitikėjimo 
principais,

1. remia Komisijos komunikate išdėstytą iniciatyvą dėl bendrųjų mokslinių tyrimų programų 
supaprastinamo, nes tai suteikia patikimas ir kūrybingas priemones, kurios BP dalyviams 
padėtų išspręsti silpnąsias programos vietas;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad nors supaprastinamo procesas yra labai svarbus, tačiau jis yra 
tik dalis būtinų reformų, kurios yra būtinos ES mokslinių tyrimų finansavimui pagerinti;

3. pabrėžia būtinybę kiekvienu supaprastinamo priemonių atveju nustatyti ar ji įsigalioja 
dabartinei programai  ir, ar būtini Finansinio reglamento, Dalyvavimo taisyklių ar 
specialių taisyklių, taikomų BP, pakeitimai;

PRAGMATINIAI POSTŪMIAI ADMINISTRACINIO IR FINANSINIO SUPAPRASTINIMO ATŽVILGIU

4. pritaria didėjančioms pastangoms  administraciniu ir finansiniu požiūriu supaprastinti BP 
taisykles, taikomas visai programai ir jos gyvavimo ciklui (taikymui, vertinimui ir 
valdymui), nes tai suinteresuotiems dalyviams turėtų atnešti svarbių privalumų;

5. pabrėžia, kad bet koks supaprastinamo procesas turi būti atidžiai panaudojamas 
dabartinėje 7BP, siekiant dalyviams išlaikyti stabilumą, nuoseklumą ir teisinį aiškumą;

6. išreiškia susirūpinimą, kad dabartinė sistemą ir 7PB valdymo praktika yra ypač nukreiptos 
į kontrolę, o tai sukelia išteklių švaistymą, sąlygoja negausų dalyvavimą ir nepatrauklią 
mokslininkams aplinką; su susirūpinimu pažymi, kad dabartinė valdymo sistema, kuri 
visiškai nepakanti rizikai, atrodo, kad vengia rizikos, o ne ją valdo; todėl ragina peržiūrėti 
ir (arba) išsamiai išaiškinti ES pareigūnų tarnybos nuostatas dėl personalo atsakomybę;

7. mano, kad ES stebėsena ir finansinė kontrolė turi visų pirma siekti apginti viešąsias lėšas 
ir kovoti su sukčiavimu, aiškiai atskiriant kas yra klaidos, o kas yra sukčiavimas;

8. mano, kad ES mokslinių tyrimų finansavimas dalyvių atžvilgiu turėtų būti labiau pagrįstas 
pasitikėjimu ir labiau toleruotų riziką visuose projektų etapuose, taikant lanksčias ES 
taisykles, jas derinant su nacionaliniais teisės aktai ir praktika;
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9. visiškai pritaria toleruotinų klaidų rizikos didesnio koeficiento patvirtinimui, nes tai 
sumažintų sudėtingumą ir ex post auditus, užtikrinant tinkamą pusiausvyrą tarp patikimo 
finansinio valdymo ir atitinkamos kontrolės; pabrėžia, kad ypač svarbu užtikrinti, kad 
dalyvavimo taisyklės būtų aiškinamos ir taikomos vienodai, siekiant sumažinti klaidų 
skaičių;

10. sutinka ir rekomenduoja platesnį įprastų apskaitos praktikos, taikomos  dalyvių 
atitinkamoms sąnaudoms, pripažinimą, ypač vidutinių personalo išlaikymo sąnaudų 
metodikoms, jei šios procedūros yra suderintos su nacionalinėmis taisyklėmis ir jas yra 
patvirtinę nacionalinės institucijos, paliekant kiekvienam gavėjui  pakankamai erdvės 
lanksčiai pasinaudoti esamomis personalo sąnaudų metodologijomis ar vidutinių 
personalo išlaikymo sąnaudų metodologijomis;  

11. pritaria finansavimo normų ir metodų sujungimo mažinimui, siekiant apibrėžti 
netiesiogines išlaidas, susidarančias skirtingose priemonėse; pripažįsta, kad nebūtina 
atsisakyti paskirstymo tarp universitetų/mokslinių centrų, pramonės ir SVĮ ir tarp veiklos 
rūšių (valdymo, tyrimų, demonstravimo ir platinimo);

12. ragina Komisiją toliau išaiškinti vienodo dydžio arba vienkartinių išmokų naudojimo 
terminologiją; mano, kad vienodo dydžio arba vienkartinės išmokos turi būti naudojamos 
tik išimties tvarka ir savanorišku pagrindu, ir tik pagrįstais atvejais;

13. pritaria vienodo dydžio išmokų taikymui kitoms tiesioginėms išlaidoms padengti; ragina 
Komisiją kruopščiai įvertinti vienkartinių išmokų naudojimą personalo sąnaudoms; 
pabrėžia, kad vienkartinės išmokos yra pati veiksmingiausia alternatyva BP Tarptautinio 
bendradarbiavimo šalims-partnerėms ;

14. pripažįsta, kad , kur įmanoma, sumažinus iki mažesnių konsorciumų, prisidedama prie 
proceso supaprastinamo ir projektų trukmės sutrumpinimo;

15. pritaria visiškam laiko registravimo mechanizmų atšaukimui, pavyzdžiui: tabelių (jis 
panaikinimas neturi apriboti vienkartinių išmokų panaudojimo);

16. pritaria skubiam įsipareigojimo kompensuoti palūkanas už išankstinį finansavimą 
panaikinimui;

17. prašo toliau išaiškinti reikalavimus atitinkančių išlaidų sąvoką (pvz., personalo sąnaudų 
mokesčiai ir mokėjimai) ir ar PVM galima būtų priskirti reikalavimus atitinkančioms 
išlaidoms; prašo toliau išaiškinti procedūras, susijusias su valiutos keitimo normomis, kurį 
naudoja  parneriai, disponuojantys skirtingomis valiutomis;

18. prašo Komisijos parteikti tikslesnes, nuoseklesnes ir skaidresnes audito darbo tvarkos 
taisykles ir  pranešti apie audito ekonominę vertę;

19. ragina Komisiją įgyvendinti bendrojo audito principą ir pereiti prie realaus audito, kurį 
atliktų vienintelė įmonė, nes tai finansavimo gavėjams suteiktų galimybę ištaisyti sistemos 
klaidas ir kitais metais įteikti patobulintas išlaidų ataskaitas;

20. ragina Komisiją pateikti teisinį aiškumą, vengiant atgaline data taikyti taisykles, 
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reglamentuojančias dalyvavimą, ir  jau patvirtintų finansinių ataskaitų perskaičiavimo, nes 
taip sumažėtų ex post audito ir atgalinės datos korekcijų poreikis; 

21. kviečia Komisiją reguliariai pranešti Parlamentui dėl 7BP administravimo išlaidų, 
įskaitant valdymo išlaidas, skirtas tiek Komisijai, tiek ir dalyviams, bei dėl priemonių, 
kurios taikomos ar kurias planuojama taikyti, dėl šių išlaidų sumažinimo;

RADIKALUS PERĖJIMAS LINK KKYBĖS, PRIEIGOS IR SKAIDRUMO PAGERINIMO

a) link mokslu pagrįsto požiūrio

22. primena Komisijai, kad iš ES programų naudos gavėjų tikimasi, kad jie finansuojamą 
veiklą vykdys sąžiningai ir stengsis pasiekti užsibrėžtus rezultatus;

23. todėl yra susirūpinęs dėl dabartinio bendrojo Komisijos požiūrio dėl rezultatais pagrįsto 
finansavimo (iš esmės pagrįsto tinkamos apskaitos principu) ir yra labai susirūpinęs dėl 
galimo rezultatais pagrįsto finansavimo poveikio mokslinių tyrimų kokybei ir pobūdžiui; 
taip pat yra susirūpinęs dėl galimų rezultatų, atsižvelgiant į projektų rezultatų ex ante ir ex 
post vertinimą;

24. mano, kad nėra pakankamas bendrasis vienkartinių išmokų (suderėtų specifinių projektų 
vienkartinių išmokų ar kiekvienam atskiram projektui iš anksto numatomų vienkartinių 
išmokų) panaudojimas; pritaria didesnio pasitikėjimo požiūriui, specialiai taikomam dar 
neištirtų mokslinių sričių tyrimams; rekomenduoja pradėti rezultatais pagrįsto 
finansavimo projektinius bandymus, kai vienkartinės išmokos, pritaikytos specifiniams 
projektams, bus mokamos pagal sutartus mokslinių tyrimų ir demonstravimo projektų, 
vykdomų ypatingai probleminėse srityse, rezultatus;

25. pritaria, kad prizų naudojimas yra skatintinas, bet jis negali pakeisti tinkamai 
struktūrizuoto finansavimo;

26. todėl pritaria mokslu pagrįstai finansavimo sistemai, pabrėžiant mokslinių (techninių) 
kriterijų svarbą ir tarpusavio peržiūrai, pagrįstai pažanga, atitiktimi ir poveikiu, kartu su 
supaprastinta ir veiksminga finansų kontrole; mano, kad šis mokslu pagrįstas požiūris 
sąlygos pagrindinį perėjimą nuo finansų link mokslo (technikos) dalies, atsižvelgiant į 
kontrolės mechanizmus; mano, kad šis požiūris suteikia dalyviams galimybę sutelkti savo 
pastangas ties savo pagrindine kompetencija, moksliniais klausimais ir EMTS kūrimu;

b) Laiko optimizavimas

27. pritaria bendrajai krypčiai, siekiant sutrumpinti vidutinį laikotarpį, per kurį paskiriamas 
finansavimas ir jis išmokamas, bet išreiškia tam tikras abejones dėl bendrinio didelės 
apimties kvietimų ir kvietimų su nustatytais paraiškų teikimo terminais naudojimo;

28. išreiškia susirūpinimą dėl vis dar per ilgo laikotarpio nuo pasiūlymo termino iki sutarties 
pasirašymo (sutarties sudarymo laikas) ir dėl įvairių Komisijos tarnybų neatitikimų; ragina 
Komisiją sutrumpinti sutarties sudarymo laiką iki 6 mėnesių ir nustatyti atitinkamus 
įvertinimo ir sutarties derybų terminus, pagrįstus gairių nustatymo sistema;
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29. ypač abejoja dėl valstybių narių atstovų pateikiamų nuomonių apie atrankos sprendimus, 
ypač dėl saugumo ir gynybos mokslinių tyrimų ir dėl etinio projektų vertinimo atvejų, 
panaikinimo rezultatus; pritaria supaprastintai rašytiniai procedūrai, pagrįstai dabar 
galiojančiais mechanizmais;

30. remia bendrąjį požiūrį dėl dviejų etapų paraiškos teikimo procedūros, ypač tais atvejais, 
kai tikimasi ypač daug paraiškų, tačiau tik jeigu vertinimas atliekamas ypač kruopščiai 
pirmajame etape (tikslų, mokslinio požiūrio, dalyvių kompetencijos, mokslinio 
bendradarbiavimo naudos ir bendrojo biudžeto); pabrėžia, kad tai padidina sėkmės 
galimybes antrajame etape, tačiau tik tokiu atveju, jei tai nedaroma ilgesnių sutarties 
sudarymo ar  dotacijos suteikimo laikotarpių sąskaita; mano, kad šis modelis sumažina 
paraiškų išlaidas;

c) Perėjimas link į vartotojus orientuoto požiūrio prieigos atžvilgiu

31. pabrėžia, kad BP valdymas privalo didžiausią dėmesį skirti naudos gavėjams ir suteikti 
geresnė prieigą prie PB;

32. ragina dėl žymaus gairių dokumentų, išverstų į oficialias ES kalbas,  prieigos ir aiškumo 
pagerinimo (pvz., finansinių taisyklių);

33. rekomenduoja pagerinti suinteresuotų dalyvių stabilumą, kaip galima labiau paskiriant 
vienintelį Komisijos pareigūną, atsakingą už projektą, kuris suteiktų suasmenintą paramą 
per visą projekto gyvavimo laiką, kartu su nuosekliu taisyklių įgyvendinimu;   

34. remia tolesnį e.administravimo ir IT priemonių įdiegimą, ypač mokslinių tyrimų dalyvių 
portalo sukūrimą; ragina Komisiją sukurti integruotas ir vartotojams tinkamas interneto 
sistemas; pritaria, kad visa elektroninė programų valdymo informacija (tapatybė, 
paraiškos, derybos ir ataskaitos) būtų prieinama; pritaria tam, kad ši interneto sistema būtų 
pasiekiama nuo pirmosios programos dienos; mano, kad būtina skatinti vaizdo 
konferencijas, o ne tiesioginius susitikimus;

PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ SINERGIJA

35. ragina sumažinti ES programų (BP, KIP, struktūriniai fondai) ir susijusių priemonių (BTI, 
187 straipsnio iniciatyvos, 185 straipsnio projektai, ŽIB ir kt.) kompleksiškumą; pabrėžia, 
kad tai sąlygotų išsamų sinergijos, kylančios dėl jų jungtinės veiklos, panaudojimą;

36. rekomenduoja ribotą taisyklių rinkinį, skirtą valdyti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimą, ir ragina laikytis nuoseklumo ir vienodumo įgyvendinant ir aiškinant 
taisykles ir procedūras; pabrėžia, kad būtina taikyti šį taisyklių rinkinį visai BP ir 
susijusioms priemonėms bei pačioje Komisijoje, neatsižvelgiant į tai koks subjektas ar 
vykdančioji agentūra atsako už įgyvendinimą;

37. rekomenduoja sukurti mechanizmą, kuris Komisijoje suteiktų bendrąsias gaires ir pradėti 
mokymą, skirtą projektus administruojantiems pareigūnams ir vidaus auditoriams; ragina 
sukurti apeliacinį mechanizmą (BP tarpininkas), skirtą dalyviams tais atvejais, kai 
taisyklės ir procedūros aiškinamos nenuosekliai ir netolygiai;
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KO VERTA PASIMOKYTI DĖL 8BP

38. mano, kad radikaliai BP administravimo peržiūrai turi būti skirta pirmenybė, sudarant 
naująją BP;

39. mano, kad Finansinio reglamento, Tarnautojų tarnybos nuostatų ir konkretiems tyrimams 
taikytinos toleruotinos klaidų rizikos peržiūra turi ypatingą vaidmenį restruktūrizuojant 
mokslinių tyrimų finansavimo sistemą ir dėl tolesnės pažangos supaprastinant mokslinių 
tyrimų finansavimą;

40. ragina Komisiją įvertinti kiekvienos atskiros priemonės kiekvienoje programoje naudą, 
siekiant atrinkti tuos, kurie yra ypač svarbūs remiant mokslinius tyrimus ir naujoves, ir 
padidinti jų tarpusavio koordinavimą pagal interesų sritis, tuo pat metu išlaikant 
pakankamą lankstumą, pritaikytą specialiai pagal projektų dydį;

41. remia mokslu pagrįstą finansavimo sistemą ir proporcingą padalijimą nuo bendrų prie 
atskirų, orientuotų į poveikį iki nuo atskirų prie bendrų, mokslu pagrįstų mokslinių tyrimų 
pagal 8BP;

42. mano, kad 8BP būtina atsižvelgti į visą inovacijų grandinę: dar neištirtų sričių tyrimus, 
technikos vystimąsi, demonstravimą, platinimą, rezultatų nustatymą ir greitą mokslinių 
tyrimų rezultatų integraciją į rinkas;

43. rekomenduoja toliau  didinti 8BP tarptautinį pobūdį, bendradarbiaujant su trečiosiomis 
šalimis, įskaitant besivystančias šalis;

44. paveda Pirmininkui perduoti šia rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Mokslas, švietimas, inovacijos sudaro ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo pagrindą. 
Europa privalo investuoti į inovacijas, jei nori sukurti naujus produktus ir paslaugas. Tai 
sukurs naujas darbo vietas ir sąlygos augimą, o tai Europą padarys konkurencingesne ir 
pagerins gyvenimo kokybę. Tačiau dėl inovacijų būtini moksliniai tyrimai. Moksliniai tyrimai 
ir inovacijos sudaro Europos Sąjungos Europa 2020 iniciatyvos pagrindą.

Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimo programos, ypač mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos bendroji programa , per daugelį metų išaugo  
savo apimtimi tiek savo taikymo srities atžvilgiu, tiek ir dėl savo biudžeto apimties. Padidėjęs 
paraiškų kiekis sąlygojo atitinkamą kontrolės mechanizmų augimą, siekiant užtikrinti tinkamą 
ES lėšų panaudojimą. Tačiau dėl didesnio taisyklių ir administravimo procedūrų skaičiaus 
tapo ypač sudėtinga pasitikėti šiuo procesu. Ypač sunku susidoroti su šiuo kompleksiškumu 
tapo mažesnėms organizacijoms (SVĮ, naujoms pažangiųjų technologijų įmonėms, mažiems 
institutams, universitetams ir mokslo centrams) .

Mokslinių tyrimų bendruomenė skubiai ragina suvienodinti taisykles ir procedūras bei 
apskritai supaprastinti finansinės atskaitomybės reikalavimus. neseniai daugiau kaip 13 tūks. 
mokslininkų pasirašė peticiją, kuria reikalaujama labiau supaprastinti ir suteikti daugiau 
apsitikėjimo ES mokslinių tyrimų finansavimu. Ši nuomonė vyrauja tarp mokslininkų, 
akademikų ir pramonės atstovų. Todėl būtina supaprastinti 7BP ir 8BP, mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos bendroji programos ir visų Europos 
Komisijos mokslo ir inovacijų programų mechanizmus.

Dabartinę sistemą reikia pakeisti sistema, kuri labiau pasitiki paraiškų teikėjais. Ateityje 
būtina supaprastinti projektų administracinius ir finansinius aspektus, sustiprinant mokslinį ir 
technologinį vertinimo procesą. Tai apima tarpusavio peržiūrą ir kartu su ja vertinimui taikyti 
pažangos kriterijus. Žinoma, visi finansiniai sandoriai kelia tam tikrą rizikos lygį, bet 
ypatingas susirūpinimas jos kontrole, taikant administracinę priežiūrą, iš tikrųjų gali padidinti 
bendrąsias projekto išlaidas. Visų pirma, turi būti įmanoma toleruoti didesnį rizikos laipsnį 
(taigi racionalizuoti biurokratinę kontrolę). Antra, būtina labiau pasitikėti mokslo ir verslo 
bendruomene. Būtina sukurti pasitikėjimo ir kontrolės pusiausvyrą, t. y. tarp rizikavimo ir su 
rizika susijusio pavojaus, užtikrinant patikimą ES mokslinių tyrimų finansavimo valdymą.

Iš tikrųjų būtina pagerinti ir racionalizuoti mokslinių tyrimų finansavimą ir administravimą.
Šiuo metu įvairioms Bendrosios programos priemonėms, skirtingų rūšių institucijos 
(universitetams, mokslo centrams, pramonei ir SVĮ), įvairioms veiklos rūšims (valdymui, 
moksliniams tyrimams, demonstravimui) yra taikomos skirtingos taisyklės ir procedūros. Ši 
trijų lygių forma (priemonės, institucijos ir veiklos rūšys) sutinkama daugelyje koncentrinių 
taisyklių ir procedūrų sluoksnių. Šiuos sluoksnius sudaro taisyklės, taikomos dalyvavimui, 
specifinėms programoms, finansų reglamentui, toleruotinai klaidų rizikai ir tarnybos 
nuostatoms, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai įtakoja Bendrąją programą.
Pranešėjas pritaria komunikatui dėl mokslinių tyrimų programų  įgyvendinimo 
supaprastinimo. Tai sudaro didžiulį ir kūrybingą reformos planą, kuris BP dalyviams turėtų 
padėti susidoroti su daugeliu jų problemų.

Tačiau siūlomų pokyčių ryšys su dabartiniu finansiniu reglamentu yra neaiškus. Dėl kai kurių, 
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Komisijos siūlomų, pakeitimų būtina pakeisti Finansinį reglamentą. Dėl kitų pakeitimų būtina 
pakeisti dalyvavimo taisykles arba tam tikras BP specialių programų taisykles. Taigi dėl tam 
tikrų priemonių būti pakeitimai visose srityse, o dėl kitų – jokie pakeitimai nėra būtini. 

Antra, pranešėjas yra susirūpinęs dėl ryšio tarp finansavimo ir rezultatų. Kita vertus, labai 
sveikintina, kad Europos Komisija svarsto galimybę peržiūrėti mokslinių tyrimų finansavimo 
taisykles. Tačiau  visus pakeitimus būtina apgalvoti labai atidžiai ir kruopščiai, atsižvelgiant 
ne tik į finansinius ir administracinius motyvus bei pasekmes naudos gavėjams, bet taip pat ir 
į galima poveikį mokslinių tyrimų ir inovacijų kokybei.   Pranešėjas taip pat turi abejonių dėl 
to, kad galimybė pasirinkti rezultatais pagrįstą finansavimą gali sąlygoti mažiau rizikingų ir
labiau į rinkos tyrimus orientuotų projektų pasirinkimą.  Europai reikia daugiau inovacijų, 
tačiau mums būtina palaikyti ir neištirtų sričių mokslinius tyrimus, nes jie sudaro inovacijų 
pagrindą. Be to, be pažangos moksliniuose tyrimuose negali būti jokių inovacijų.

Pranešėjas labai ragina supaprastinti moksliniams tyrimams prieiga prie finansavimo.  Būtina 
sukurti abipusio pasitikėjimo kultūrą, kurioje dalyvautų visi suinteresuoti dalyviai. Tai 
sustiprins mokslinius tyrimus ir inovacijas bei Europa taps labiau patrauklia vieta gyventi ir 
dirbti.

Todėl šis pranešimas yra labai aktualus ir būtinas. Jis yra pateikiama ypač laiku, nes tuoj 
pradėsime vykdyti vidurio laikotarpio 7BP vertinimą ir pasiruošimus naujai 8BP. Šis 
pranešimas turėtų pateikti stiprų pagrindą, kuriuo mes galėtume pagrįsti tolesnius savo 
veiksmus.

PRAGMATINIAI POSTŪMIAI ADMINISTRACINIO IR FINANSINIO SUPAPRASTINIMO ATŽVILGIU

ES mokslinių tyrimų finansavimo kompleksiškumo ir jo struktūros supaprastinamas turėtų 
teigimai įtakoti daugelį suinteresuotų dalyvių. 2007 m. biudžeto vykdymo patvirtinimo 
rezoliucijoje, Europos Parlamentas atkreipė dėmesį į būtinybę didinti įvairovę. Jis taip pat 
paragino įvertinti naudos gavėjų problemas, įskaitant ir skaidrumo trūkumą. Supaprastinimo 
procesas dalyviams turi atnešti stabilumą ir teisinį aiškumą.

Todėl finansinės atskaitomybės supaprastinimui būtina labiau taikyti pasitikėjimu ir  didesniu 
rizikos toleravimu pagrįstą metodą. tai apima visų įprastų apskaitos ir valdymo principų ir 
praktikos, kurią taiko naudos gavėjai, patvirtinimą, jeigu jie suderinti ir patvirtinti 
nacionalinių institucijų. Tai taip pat apima ir nacionalinių institucijų pateiktų auditų bei 
metodologijos sertifikatų  pritarimui bei finansinei kontrolei, kuri siekia apsaugoti valstybės 
lėšas ir kovoti su sukčiavimu. Bendrojo audito metodas ir realus auditas, kurį atlieka 
vienintelė įmonė, naudos gavėjams suteiktų galimybes ištaisyti visas sistemines klaidas.

♠Kiekvienai atskirai priemonei būtina nustatyti ar dėl bus būtina atlikti pakeitimus 
Finansiniame reglamente, dalyvavimo taisyklėse ar specialiuose programose. Be to, būtina 
nurodyti ar šios priemonės taikomos 7BP ar tik 8BP. Pranešėjas pritaria, kad dėl 7BP 
pokyčius būtina atlikti palaipsniui, siekiant išvengti drastiškų vadovavimo pokyčių toje 
pačioje bendrojoje programoje.
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Pranešėjas taip pat pritaria minčiai dėl finansavimo normų ir netiesioginių išlaidų 
apskaičiavimo metodų visose finansinėse sistemose suderinimo mažinimui. Tačiau 
finansavimo normų ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo modeliai turėtų skirtis įvairioms 
organizacijoms: universitetams, mokslo organizacijoms ir pramonei.  Tai pagrindžia 
priežastis, kad visų šių subjektų išlaidos žymiai skiriasi. Įvairių rūšių veiklos .finansavimo 
normos turi būti skirtingos . Taisyklių suvienodinimas turi būti skirtas įvairioms priemonėms. 
Be to, pranešėjas mano, kad mažesni konsorciumai ir paprastesnių centrinių mechanizmų 
naudojimas sąlygos supaprastintas procedūras. 

Be to, siekiant išvengti skirtingo aiškinimo, būtina aiškiai apibrėžti naudojamą sudėtingų 
sąvokų (pavyzdžiui, vienkartinių išmokų ir  reikalavimus atitinkančių sąnaudų )terminologiją. 
Ypač svarbu išaiškinti reikalavimus atitinkančias išlaidas, pavyzdžiui mokesčius. Taip pat 
svarbu, kad visos Europos Komisijos tarnybos ir skirtingi auditai taikytų nuoseklias taisykles. 

A. RADIKALUS PERĖJIMAS LINK KKYBĖS, PRIEIGOS IR SKAIDRUMO PAGERINIMO

a) link mokslu pagrįsto požiūrio

Pažanga privalo tapti pačias svarbiausia jėga, kuri stumia į priekį mokslinių tyrimų 
finansavimą, ir rezultatais pagrįstas požiūris gali sumažinti mokslininkų mokslines ambicijas. 
Todėl pranešėjas vietoj rezultatais pagrįsto modelio siūlo taikyti mokslu pagrįstą finansavimo 
sistemą.  Ji apimtų finansinių aspektų kontrolės supaprastinamą, pabrėžtų mokslinius ir 
techninius aspektus bei tarpusavio peržiūrą, patemtą pažanga. Iš tikrųjų nuosekli, skaidri ir 
suderinta profesinė tarpusavio peržiūros sistema, kuri naudojasi pažanga, turi tapti pačiu 
svarbiausiu vertinimo kriterijumi, kaip tai jau yra taikoma Europos mokslinių tyrimų tarybos 
struktūrų ir mechanizmų vertinimui. Be to, prizų naudojimas turi būti skatinamas, bet tai 
daroma labai apgalvotai. Tačiau prizų, kaip mokslinių tyrimų finansavimo, priemonės 
naudojimas neturi pakeisti struktūrinio finansavimo.

b) Laiko optimizavimas

Visus proceso etapus būtina optimizuoti, siekiant išvengti vėlavimo ir skatinti išlaidų 
veiksmingumą. Tai apima prieiga prie Darbo programų, kvietimų paskelbimą, pasiūlymų 
projektus, atrankos procedūras ir laiką, per kurį patvirtinamos dotacijos ir jos išmokamos. 
Laikotarpio, per kurį paskiriamos dotacijos, sutrumpinimas yra labai sveikintinas reiškinys. 
Tačiau pranešėjas labai abejoja dėl Komisijos pasiūlymo panaikinti reikalavimą valstybėms 
narėms pateikti nuomones apie atrankos sprendimus.  Svarbu, kada valstybės narės turėtų 
teisę peržiūrėti, ypač dėl saugumo ir gynybos mokslinių tyrimų ir dėl etinio projektų 
vertinimo. 
Komisija siūlo labiau bendrinį dviejų etapų pasiūlymų naudojimą. Dviejų etapų pateikimas 
sumažintų visų pasiūlymo sudarymo naštą, bet taip pat gali pailginti pateikimo proceso ilgį ir 
sudėtingumą. Todėl pranešėjas pritaria dviejų etapų paraiškos teikimo procedūrai, kurios 
vertinimas būtų kruopščiai atliekamas pradiniame etape. Tai taip pat turėtų sumažinti paraiškų 
pateikimo išlaidas.

c)  Perėjimas link į vartotojus orientuoto požiūrio prieigos atžvilgiu
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Pranešėjas taip pat mano, kad geresnė prieiga prie programų ir parama naudotojams gali būti 
pasiekta naudojant patarimų medžiagą (mažiau žargono naudojimo, didesnis terminologijos 
nuoseklumas). Tai galim įgyvendinti optimizavus IT sistemas, remiant projektų valdymą ir 
suteikiant suasmenintą paramą, kurią suteiktų ES projektų pareigūnas (per visą projekto 
gyvavimo ciklą išlaikyti tą patį pareigūną). Todėl pranešėjas remia visišką dotacijų, vertinimo 
ir pasiūlymų sujungimą į vieną IT programą. Ji turėtų būti patikimai, lanksčiai ir lengvai 
naudojama. Tą pačią programą turi naudoti visos EK tarnybos ir agentūros.

PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ SINERGIJA

Pranešėjas džiaugiasi dėl Komisijos įsipareigojimo užtikrinti vienodą taisyklių ir procedūrų, 
naudojamų visose programose ir priemonėse, aiškinimą ir taikymą. Be to, taisyklių 
įgyvendinimas visose keturiuose Europos Komisijos generaliniuose direktoratuose ir 
agentūrose, bendrosiose įmonėse, kurios įgyvendina BTI, turi būti vienodas. Tačiau 
pranešėjas rekomenduoja naudoti skirtingą taisyklių rinkinį, taikoma įvairiems mokslo 
centrams ir universitetams, bei skirtingą rinkinį – pramonei ir SVĮ.
ES programų ir susijusių priemonių kompleksiškumo sumažinimas prisidėtų prie 
optimizuotos sinergijos, kurią sąlygoja jungtiniai veiksmai. Taip pat pageidautina Komisijoje 
sukurti bendrųjų gairių mechanizmą (mokyti už projektus atsakingus darbuotojus ir auditorius 
bei sukurti  BP tarpininko pareigybę). 

KO VERTA PASIMOKYTI DĖL 8BP

Dėl būsimos BP pranešėjas mano, kad vienas iš didžiausių prioritetų būtų administravimo 
supaprastinimas. Be to, restruktūrizuojant mokslinių turimų finansavimo sistemą labai svarbu 
peržiūrėti Finansinį reglamentą, Tarnybos nuostatas ir konkretiems tyrimams taikytiną 
toleruotinos klaidų rizikos įgyvendinimą. 
Tuo pat metu pranešėjas ragina Komisiją įvertinti atskirtas priemones ir padidinti jų 
koordinavimą , išlaikant lankstumą prisiderinti prie nuo projekto dydžio priklausomų 
ypatybių. 

Pranešėjas mano, kad inovacijas sąlygoja tinkamai ir veiksmingai finansuojama mokslo ir 
švietimo sistema, kartu su programų sąlygomis (pavyzdžiui, pakankama INT politika, 
rizikos kapitalas, atviros rinkos ir išmanusis reglamentavimas). Todėl svarbu, kad 
Bendrosiose programose būtų atsižvelgiama į visą inovacijų grandinę (nuo neištirtų 
mokslo sričių tyrimų iki taikomųjų mokslinių tyrimų, technologinio demonstravimo, 
platinimo ir rezultatų pateikimo). Pranešėjas dėl 8BP remia mokslu pagrįstą finansavimo 
sistemą ir proporcingą padalijimą nuo bendrų prie atskirų, orientuotų į poveikį iki nuo 
atskirų prie bendrų, mokslu pagrįstų mokslinių tyrimų. 

Pranešėjas taip pat mano, kad reikėtų vykdyti tarptautinę bendrosios programos plėtrą.  Taip 
būtų paskatinta aktyviau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, taip pat besivystančiomis 
šalimis.


