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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par pētniecības pamatprogrammu īstenošanas vienkāršošanu
(2010/2079(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par pētniecības pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu (COM(2010)0187),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 23. jūnija lēmumu par pieņemamības kritērijiem 
personāla izmaksu aprēķināšanas metodoloģijām (COM(2009)0187),

– ņemot vērā ekspertu grupas ziņojumu par Sesto pamatprogrammu (2002–2006) ex post
novērtējumu (Rietschel ziņojums) un vēlāko Komisijas paziņojumu (COM(2009)0210),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 26. novembra paziņojumu „Vairāk vai mazāk pārbaužu? 
Pareizais līdzsvars starp kontroles administratīvajām izmaksām un kļūdas risku” 
(COM(2010)0261),

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 3. decembrī pieņemtos secinājumus par
„pamatnostādnēm attiecībā uz Eiropas pētniecības un uz pētniecību balstīta novatorisma 
nākotnes prioritātēm Lisabonas stratēģijā laikposmā pēc 2010. gada”, kā arī 
Konkurētspējas padomes 2010. gada 26. maijā pieņemtos secinājumus par „vienkāršotām 
un efektīvākām Eiropas pētniecības un jauninājumu programmām”,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu (un 119. panta 2. punktu),

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
kontroles komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A7–0000/2010),

A. tā kā Septītā pamatprogramma (FP7) ir vērienīgākā pārvalstiskā pētniecības un izstrādes 
programma pasaulē un ir svarīgs faktors, veidojot Eiropas pētniecības telpu un īstenojot 
stratēģiju „Eiropa 2020”;

B. tā kā pētniecība nodrošina būtisku ieguldījumu, veicinot ekonomisko izaugsmi un darba 
vietu radīšanu;

C. tā kā pamatprogrammā ir jāparedz visaugstākie izcilības, efektivitātes un lietderības 
standarti, lai piesaistītu un noturētu Eiropā spējīgākos zinātniekus un radītu uz zināšanām 
balstītu ES ekonomiku;

D. tā kā pašreiz FP7 pārvaldību raksturo pārmērīga birokrātija, zems riska pielaides līmenis, 
nepietiekama efektivitāte un nepamatota termiņu neievērošana, kas rada reālus šķēršļus 
zinātnieku, augstskolu, uzņēmumu un ražotāju (jo īpaši MVU) līdzdalībai;

E. tā kā visas ieinteresētās personas aicina vēl vairāk vienkāršot un saskaņot noteikumus un 
procedūras, lai gan vienkāršošana nedrīkst būt pašmērķis, bet gan līdzeklis, kas padara ES 
pētniecības finansēšanu pievilcīgu un pieejamu;
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F. tā kā no rezultātiem atkarīgs finansējums var ierobežot pētniecības projektu klāstu, 
saglabājot mazāk riskantus projektus un uz tirgu orientētus pētījumus, kas var Eiropas 
Savienībā traucēt sasniegt izcilību un jaunas robežas pētniecībā;

G. tā kā ir skaidri jānošķir pētniecība un inovācijas, jo tie ir divi atšķirīgi procesi (pētniecība 
ieguldījumus pārvērš zināšanās, bet inovācijas pārvērš zināšanas ieguldījumos);

H. tā kā pašreizējais vienkāršošanas process notiek izšķirīgā brīdī, radot stimulus FP7
vidusposma pārskatīšanai un nākamās FP8 sagatavošanai;

I. tā kā, gatavojot un īstenojot pašreizējo FP7 un turpmākās pamatprogrammas, ir jābalstās 
uz vienkāršības, noturīguma, juridiskās noteiktības, saskanības, izcilības un uzticības 
principiem,

1. atbalsta Komisijas paziņojumā pausto iniciatīvu vienkāršot pētniecības pamatprogrammu 
īstenošanu, nodrošinot nopietnus un radošus pasākumus, lai novērstu vājās vietas, kas 
apgrūtina līdzdalību pamatprogrammās;

2. pievērš uzmanību tam, ka, neraugoties uz vienkāršošanas procesa nozīmīgumu, tā ir tikai 
viena no vajadzīgajām reformām, lai uzlabotu ES pētniecības finansējumu;

3. uzsver, ka attiecībā uz katru atsevišķu vienkāršošanas pasākumu ir jāatrunā, vai tas stājas 
spēkā jau pašreizējā tiesiskajā regulējumā vai ir vajadzīgas izmaiņas Finanšu regulas 
noteikumos, līdzdalības noteikumos vai īpašos noteikumos, kurus piemēro 
pamatprogrammām;

PRAGMATISKA PĀREJA UZ ADMINISTRATĪVO UN FINANSIĀLO VIENKĀRŠOŠANU

4. atzinīgi vērtē arvien pieaugošos centienus vienkāršot pamatprogrammu administratīvos un 
finansiālos noteikumus visos programmas un projektu posmos (pieteikšanās, novērtēšana 
un vadība), no kā ievērojamu labumu gūtu ieinteresētās personas;

5. uzsver, ka vienkāršošanu pašreizējā Septītajā pamatprogrammā vajadzētu veikt apdomīgi, 
lai dalībniekiem nodrošinātu stabilitāti, saskanību un juridisko noteiktību;

6. pauž bažas par to, ka pašreizējā FP7 pārvaldības sistēma un prakse pārāk vērsta uz 
kontroli, tādējādi nelietderīgi izmantojot resursus, samazinot dalībnieku skaitu un 
pētniecības iespēju pievilcību; ar bažām atzīmē, ka pašreizējā pārvaldības sistēma, kas 
paredz „nulles riska pielaidi”, šķiet, izvairās no riska faktoriem, nevis pārvalda tos; tādēļ 
aicina pārskatīt un/vai paplašināt ES Civildienesta noteikumu interpretāciju attiecībā uz 
personisko atbildību;

7. uzskata, ka uzraudzības un finanšu kontroles galvenais mērķis Eiropas Savienībā ir 
aizsargāt publiskos līdzekļus un apkarot krāpšanas gadījumus, vienlaikus skaidri nošķirot 
tos no kļūdām;

8. uzskata, ka pētniecības finansējumam Eiropā visos posmos jābūt balstītam uz lielāku 
uzticību un lielāku riska pielaidi attiecībā uz dalībniekiem, nodrošinot Eiropas Savienībā 
elastīgus noteikumus saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem un praksi;
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9. pilnībā atbalsta augstāku pieļaujamā kļūdas riska (PKR) līmeni, kas vienkāršo lietas un 
samazina ex post revīziju biežumu, nodrošinot pienācīgu līdzsvaru starp finanšu pareizu 
pārvaldību un attiecīgām pārbaudēm; uzsver, ka ļoti svarīgi nodrošināt dalības noteikumu 
vienādu interpretāciju un piemērošanu, kas samazinās kļūdu biežumu;

10. izsaka piekrišanu un iesaka plašāk atzīt parasto grāmatvedības praksi, aprēķinot 
attiecināmās dalībnieku izmaksas, jo īpaši saistībā ar personāla vidējo izmaksu 
aprēķināšanas metodoloģiju, ja minētās procedūras atbilst dalībvalstu tiesību normām un 
ir valsts iestāžu apstiprinātas, nodrošinot katram finansējuma saņēmējam pietiekamu 
brīvību izmantot pašreizējo personāla izmaksu aprēķināšanas metodoloģiju vai personāla 
vidējo izmaksu aprēķināšanas metodoloģiju;

11. piekrīt, ka ir jāsamazina finansējuma likmju un netiešo izmaksu noteikšanas metožu 
dažādība, izmantojot dažādus finansējuma instrumentus; atzīst, ka vajadzētu saglabāt 
pašreizējo augstskolu/ pētniecības centru, ražotāju un MVU diferenciāciju, kā arī darbības 
veidu (pārvaldība, pētniecība, demonstrējumi un izplatīšana) atšķirības;

12. aicina Komisiju vēl vairāk precizēt terminoloģiju saistībā ar vienotas likmes un 
vienreizēju maksājumu izmantošanu; uzskata, ka vienreizēji maksājumi un vienotas 
likmes maksājumi būtu pieļaujami izņēmumu kārtā un brīvprātīgi, un tikai pamatotos 
gadījumos;

13. atbalsta vienreizēju maksājumu ieviešanu, lai segtu „pārējās tiešās izmaksas”; aicina 
Komisiju stingri izvērtēt vienreizēju maksājumu izmantošanu personāla izmaksu segšanai; 
uzsver, ka vienreizēji maksājumi ir vislietderīgākā alternatīva saistībā ar pamatprogrammu 
starptautiskajā sadarbībā iesaistītajās partnervalstīs;

14. atzīst, ka mazāku konsorciju veidošana, kad vien tas iespējams, palīdz vienkāršot 
procedūru un samazināt projektu ilgumu;

15. atbalsta pilnīgu laika uzskaites mehānismu, piemēram, darba laika uzskaites tabulu, 
atcelšanu (to nevajadzētu attiecināt tikai uz vienreizējiem maksājumiem);

16. atzinīgi vērtē tūlītēju atteikšanos no pienākuma piedzīt procentus par priekšfinansējumu;

17. pieprasa papildus precizēt attiecināmās izmaksas (piemēram, nodokļus un nodevas, kas 
veido personāla izmaksas), kā arī jautājumu par to, vai tajās iekļaujams PVN; pieprasa 
papildus precizēt procedūras saistībā ar valūtas maiņas kursu, partneriem izmantojot 
atšķirīgu valūtu;

18. aicina Komisiju iesniegt skaidrākus, saskanīgākus un pārredzamākus revīzijas procedūras 
noteikumus un sagatavot ziņojumu par revīziju izmaksu un ieguvumu attiecību;

19. mudina Komisiju izmantot „vienas revīzijas pieeju” un pāriet uz reālā laika revīziju, ko 
veic viena un tā pati struktūra, tādējādi ļaujot saņēmējiem labot jebkādas sistēmiskas 
kļūdas un nākamajā gadā iesniegt uzlabotus izmaksu pārskatus;

20. aicina Komisiju nodrošināt juridisko noteiktību, atturoties no dalības noteikumu 
retroaktīvas piemērošanas un jau apstiprinātu finanšu pārskatu pārrēķināšanas, šādi 



PE443.114v01-00 6/12 PR\821699LV.doc

LV

samazinot vajadzību pēc ex post revīzijām un retroaktīviem labojumiem;

21. aicina Komisiju regulāri ziņot Parlamentam par FP7 administratīvajām izmaksām, cita 
starpā gan Komisijas, gan dalībnieku pārvaldības izmaksām, kā arī par pasākumiem, kas ir 
veikti vai veicami, lai tās samazinātu;

RADIKĀLAS PĀRMAIŅAS, LAI UZLABOTU KVALITĀTI, PIEEJAMĪBU UN PĀRREDZAMĪBU

a) Virzība uz „zinātniski pamatotu” pieeju

22. atgādina Komisijai, ka ES programmu dalībnieki labticīgi veic apmaksātu darbību un dara 
visu iespējamo, lai sasniegtu paredzētos rezultātus;

23. tādēļ pauž bažas par pašreiz Komisijā vērojamo vispārējo tendenci piešķirt finansējumu, 
balstoties uz rezultātiem (ko lielā mērā pamato ar labas pārskatatbildības principiem), un 
ir ļoti nobažījies par šāda uz rezultātiem balstīta finansējuma iespējamo ietekmi uz 
pētījumu kvalitāti un raksturu; tāpat pauž bažas par iespējamo iznākumu, turpmāk veicot 
projektu izpildes/rezultātu ex ante un ex post novērtējumu;

24. uzskata par nepieņemamu, ka plaši izmanto vienreizējus maksājumus, piemēram, 
konkrētam projektiem sarunu gaitā noteiktu vienreizēju maksājumu vai iepriekš noteiktus 
vienreizējus maksājumus par projektu; tā vietā dod priekšroku pieejai, kas paredz lielāku 
uzticēšanos un ir individuāli piemērojama visprogresīvākajiem pētījumiem; iesaka veikt 
„uz rezultātiem balstīta finansējuma” izmēģinājuma pārbaudes, piedāvājot vienreizējus 
maksājumus konkrētiem pētniecības un demonstrējumu projektiem īpaši problemātiskās 
jomās, pretī saņemot iepriekš noteiktu sniegumu/rezultātus;

25. piekrīt tam, ka ir jāveicina prēmiju piešķiršana, bet tās nevar aizstāt pienācīgi strukturētu 
finansējumu;

26. tā vietā dod priekšroku „uz zinātnes atzinumiem balstītu” finansēšanas sistēmu, galveno 
uzsvaru liekot uz zinātniski tehniskajiem kritērijiem un salīdzinošo profesionālo 
vērtējumu, kas balstās uz izcilību, nozīmīgumu un ietekmi, vienlaikus nodrošinot 
vienkāršotu un iedarbīgu finanšu kontroli; pauž cerību, ka šāda uz zinātnes atzinumiem 
balstīta pieeja ievērojami novirzīs galveno akcentu no finanšu uz zinātniski tehnisko jomu, 
piemērojot kontroles mehānismus; uzskata, ka šāda pieeja ļauj ieinteresētajām personām 
savas pūles veltīt pamatzināšanām, zinātnes jautājumiem un Eiropas pētniecības telpas 
radīšanai;

b) Termiņu optimizēšana

27. atzinīgi vērtē vispārējo tendenci vēl vairāk saīsināt laiku līdz dotāciju piešķiršanai un 
izmaksai, bet zināmā mērā iebilst pret to, ka parasti izmanto uzaicinājumus attiecībā uz 
plašākām jomām un uzaicinājumus ar pieņemšanas beigu datumiem;

28. pauž bažas, ka pašlaik vidējais laiks no pēdējās priekšlikuma iesniegšanas dienas līdz 
līguma parakstīšanai joprojām ir pārāk ilgs, un tas atšķiras dažādos Komisijas dienestos; 
aicina Komisiju saīsināt laiku līdz līguma parakstīšanai līdz 6 mēnešiem un noteikt 
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pienācīgus termiņus novērtēšanai un līgumslēgšanas sarunām, pamatojoties uz 
salīdzināmo kritēriju sistēmu;

29. pauž dziļas bažas par sekām, atceļot dalībvalstu pārstāvju sniedzamos atzinumus par 
atlases lēmumiem, jo īpaši attiecībā uz drošības un aizsardzības pētījumiem un projektu 
ētiskās novērtēšanas gadījumos; tā vietā dod priekšroku vienkāršotai rakstiskai procedūrai, 
izmantojot pašreizējos mehānismus;

30. atbalsta vispārējo tendenci izmantot „divpakāpju” pieteikšanās procedūru jo īpaši tad, ja ir 
sagaidāms pārāk liels pieteikumu skaits, ar nosacījumu, ka pirmajā posmā veic rūpīgu 
izvērtēšanu (mērķi, zinātniskā pieeja, dalībnieku kompetence, zinātniskās sadarbības 
pievienotā vērtība un kopējais budžets); uzsver, ka tas palielina izredzes gūt panākumus 
otrajā posmā, ja vien tas nenotiek, nosākot ilgāku laiku līdz līguma parakstīšanai vai 
dotāciju saņemšanai; uzskata, ka šāda pieeja samazina pieteikšanās izmaksas;

c) Labvēlīgāka attieksme pret lietotājiem piekļuves ziņā

31. uzsver, ka pamatprogrammu vadībai sava darbība jāpielāgo saņēmēju interesēm un 
jānodrošina vieglāka piekļuve pamatprogrammām;

32. aicina būtiski uzlabot vadlīniju dokumentu (piemēram, finanšu noteikumu) saprotamību 
un pieejamību, tulkojot tos ES oficiālajās valodās;

33. iesaka uzlabot ieinteresētajām personām nodrošināto stabilitāti, iespēju robežās izvēloties 
vienu Komisijas projektu koordinatoru, sniedzot individuālu atbalstu projekta norises 
laikā un konsekventi ievērojot noteikumus;

34. atbalsta turpmāko e-pārvaldes un IT rīku ieviešanu un jo īpaši pētījumu dalībnieku portāla 
izveidi; aicina Komisiju izveidot integrētu un lietotājdraudzīgu tiešsaistes sistēmu; atbalsta 
ideju padarīt visu informāciju par programmas pārvaldību (identificēšana, pieteikšanās, 
apspriešana un ziņojuma sagatavošana) elektroniski pieejamu; atbalsta ideju padarīt šo 
tiešsaistes sistēmu pieejamu jau pirmajā programmas dienā; uzskata, ka vajadzētu biežāk 
rīkot videokonferences, nevis tikšanās klātienē;

PROGRAMMU UN INSTRUMENTU SINERĢISMS

35. mudina vienkāršot ES programmu (piemēram, pamatprogrammu, Konkurētspējas un 
inovāciju pamatprogrammu, struktūrfondu) un ar tām saistīto instrumentu (kopīgo 
tehnoloģiju ierosmju, 187. panta iniciatīvu, publiskā un privātā sektora partnerības, 
185. panta projektu, zināšanu un inovāciju kopienu, ERA-NET u.c.) izmantošanu; uzsver, 
ka tas palīdzēs pilnībā izmantot to kopējās darbības sinerģismu;

36. ierosina samazināt to noteikumu skaitu, kas reglamentē pētniecības un izstrādes 
finansējumu Eiropas Savienībā, un aicina saskaņoti un konsekventi īstenot un interpretēt 
noteikumus un procedūras; uzsver, ka šī noteikumu kopa ir jāpiemēro visai 
pamatprogrammai un ar to saistītajiem instrumentiem, kā arī Komisijā neatkarīgi no tā, 
kāda struktūra vai izpildaģentūra ir atbildīga par īstenošanu;

37. iesaka izveidot mehānismu, kā nodrošināt kopīgu uzraudzību Komisijā, un sākt projektu 
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koordinatoru un iekšējo revidentu apmācību; mudina izstrādāt pārsūdzēšanas kārtību 
dalībniekiem, piemēram, iecelt „pamatprogrammas vidutāju”, noteikumu un procedūru 
neatbilstīgas un nekonsekventas interpretācijas gadījumiem;

PIEREDZE, KAS IZMANTOJAMA 8. PAMATPROGRAMMĀ NĀKOTNĒ

38. uzskata, ka viena no galvenajām prioritātēm, plānojot nākamo pamatprogrammu, ir 
pamatīgi pārskatīt pamatprogrammas pārvaldes sistēmu;

39. uzskata, ka, pārstrukturējot pētniecības finansēšanas sistēmu un paredzot turpmāku 
pētniecības finansējuma vienkāršošanu, izšķirīga nozīme ir Finanšu regulas, Civildienesta 
noteikumu pārskatīšanai un konkrētiem pētījumiem noteiktā pieļaujamā kļūdas riska 
piemērošanai;

40. aicina Komisiju izvērtēt katra atsevišķa instrumenta lietderību katrā programmā, atlasīt 
tos, kam ir īpaša nozīme, sniedzot atbalstu pētniecībai un izstrādei, un uzlabot to 
koordināciju atkarībā no interešu jomām, vienlaikus nodrošinot pietiekamu elastīgumu, lai 
ņemtu vērā dažāda lieluma projektu īpatnības;

41. atbalsta uz zinātnes atzinumiem balstītu finansēšanas sistēmu un līdzsvarotu sadalījumu 
starp lejupejošiem, uz ietekmi balstītiem pētījumiem un augšupejošiem, uz zinātnes 
atzinumiem balstītiem pētījumiem, kas būs FP8 pamatā;

42. uzskata, ka FP8 jāņem vērā visa inovāciju ķēde, ko veido visprogresīvākie pētījumi, 
tehnoloģiju attīstība, demonstrējumi, zināšanu izplatīšana, rezultātu pienācīga novērtēšana 
un pētījumu rezultātu ātra nonākšana tirgū;

43. ierosina turpināt FP8 internacionalizāciju, attīstot sadarbību ar trešām valstīm, arī ar 
jaunattīstības valstīm;

44. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Zinātne, izglītība un inovācijas ir ekonomiskās izaugsmes un darba vietu radīšanas balsti. 
Eiropai ir jāveic ieguldījumi inovācijās, ja tā grib radīt jaunus ražojumus un pakalpojumus. 
Tie savukārt radīs jaunas nodarbinātības un izaugsmes iespējas, kas padarīs Eiropu 
konkurētspējīgāku un uzlabos dzīves kvalitāti. Bet inovācijām vajadzīgi pētījumi. Pētniecībai 
un inovācijām ir ierādīta centrālā vieta Eiropas Savienība iniciatīvā „Eiropa 2020”.

Gadu gaitā ir paplašinājusies Eiropas pētniecības un inovāciju programmu, jo īpaši 
pamatprogrammas pētniecības, tehnoloģijas attīstības un demonstrējumu jomā, piemērošanas 
joma un palielinājies budžets. Pieaugot finansējuma pieteikumu skaitam, līdztekus attīstījušies 
kontroles mehānismi ar mērķi nodrošināt ES līdzekļu pienācīgu izmantošanu. Lielāks 
noteikumu un procedūru skaits tomēr nozīmē, ka iesaistīties šajā procesā kļūst aizvien grūtāk.
Šo sarežģīto sistēmu īpaši grūti izprast mazām organizācijām — MVU, jaunizveidotiem 
augsto tehnoloģiju uzņēmumiem un nelieliem institūtiem, universitātēm un pētniecības 
centriem.

Zinātnieku aprindas aicina steidzami saskaņot noteikumus un procedūras un vispār vienkāršot 
finanšu pārskatatbildības prasības. Nesen 13 000 pētnieku parakstīja petīciju ar prasību 
vienkāršot pētniecības finansējumu Eiropas Savienībā un pieprasīja lielāku uzticēšanos. Šajā 
ziņā pastāv vienprātība pētnieku, augstskolu un rūpniecības pārstāvju vidū. Protams, ir 
nepieciešams vienkāršot mehānismus, ko izmanto pamatprogrammās pētniecības, tehnoloģijas 
attīstības un demonstrējumu jomā, FP7 un FP8, kā arī visās Eiropas Komisijas zinātnes un 
inovāciju programmās. 

Pašreizējā sistēma ir jāaizstāj ar tādu, kas pieļauj lielāku uzticēšanos pieteikumu 
iesniedzējiem. Progresu varētu panākt, vienkāršojot finanšu un administratīvo aspektu 
uzraudzību saistībā ar projektiem, vienlaikus ieviešot stingrāku zinātniski tehnisko 
novērtēšanu. Šajā gadījumā būs vajadzīgs profesionāls vērtējums, piemērojot uz izcilību 
balstītus kritērijus. Protams, ikviens finanšu darījums ir saistīts ar zināmu risku, bet pārliekas 
bažas par šāda riska uzraudzību, veicot administratīvo kontroli, var faktiski palielināt šā 
procesa kopējās izmaksas. Jāparedz iespēja, pirmkārt, pieļaut augstāku riska līmeni (tādējādi 
optimizējot birokrātisko kontroli) un, otrkārt, izrādīt lielāku uzticību zinātnieku un uzņēmēju 
aprindām. Ir jāpanāk līdzsvars starp uzticību un kontroli — starp riska uzņemšanos un ar to 
saistīto apdraudējumu —, nodrošinot ES pētniecības līdzekļiem pareizu finanšu pārvaldību. 

Pastāv reāla vajadzība uzlabot un optimizēt pētniecības finansējumu un pārvaldību. Pašlaik 
dažādiem pamatprogrammas instrumentiem piemēro atšķirīgus noteikumus un procedūras 
atkarībā no iestādes (augstskolas, pētniecības centri, ražotnes un MVU) un darbības 
(piemēram, pārvaldība, pētniecība, demonstrējumi) veida. Šī trīsdimensiju matrica 
(instrumenti, iestādes un darbības veidi) ir ietverta vairākos koncentriskos noteikumu un 
procedūru slāņos. Šos slāņus veido dalības noteikumi, īpašas programmas, Finanšu regula, 
pieļaujamais kļūdas risks un Civildienesta noteikumi, kas tieši vai netieši ietekmē 
pamatprogrammu.

Referente atzinīgi vērtē paziņojumu „Pētniecības pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošana”. Tajā izklāstīts nopietns un radošs reformas plāns, pievēršoties daudzām 
grūtībām, ar kurām nākas saskarties pētniecības pamatprogrammas dalībniekiem.
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Tomēr nav skaidrības par ierosināto pārmaiņu saistību ar spēkā esošo Finanšu regulu. Daži 
Komisijas ierosinātie pasākumi paredz grozījumus Finanšu regulā. Citi paredz izmaiņas 
dalības noteikumos vai pamatprogrammas īpašo programmu noteikumos. Visbeidzot, dažiem 
pasākumiem būs vajadzīgas ļoti plašas izmaiņas, citiem tādas nebūs vajadzīgas vispār.

Turklāt referente pauž bažas par finansējuma saistīšanu ar rezultātiem. No vienas puses, 
augstu vērtējama Eiropas Komisijas gatavība pārskatīt tās pētniecības programmu 
finansēšanas noteikumus. Tomēr izmaiņas ir jāapsver rūpīgi un apdomīgi, ņemot vērā ne tikai 
finansiālos un administratīvos motīvus un ietekmi uz saņēmējiem, bet arī iespējamo ietekmi 
tieši uz pētniecības un inovāciju kvalitāti. Referente arī pauž bažas, ka, pārejot uz 
finansējumu, kas pamatojas uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, projekti, iespējams, kļūs 
mazāk riskanti un vairāk līdzināsies tirgus izpētei. Eiropai vajag vairāk inovāciju, bet mums 
kā pamats inovācijām ir jāatbalsta pētījumi, kas paver jaunas zināšanu robežas. Turklāt 
inovācijas nav iedomājamas bez izcilības pētniecībā.

Referente kategoriski aicina vienkāršot piekļuvi pētniecības finansējumam. Ir jāattīsta tāda 
savstarpējas uzticēšanās kultūra, kas aptver visas ieinteresētās personas. Tas veicinās 
pētniecību un inovācijas, vienlaikus padarot Eiropu pievilcīgāku dzīvošanai un strādāšanai.

Tādēļ šis ziņojums ir tiešām nozīmīgs un steidzams. Tas sagatavots īpaši izdevīgā laikā, jo 
mēs tagad tieši gatavojamies sākt FP7 starpposma novērtējumu un FP8 sagatavošanas darbus. 
Šim ziņojumam ir jānodrošina stingri pamati turpmākam darbam nākotnē.

PRAGMATISKA PĀREJA UZ ADMINISTRATĪVO UN FINANSIĀLO VIENKĀRŠOŠANU

Samazinot sarežģītības pakāpi un vienkāršojot ES pētniecības finansējuma jomu, tas 
galvenokārt labvēlīgi ietekmēs finansējuma saņēmējus. Eiropas Parlaments 2007. gada 
budžeta izpildes apstiprinājuma rezolūcijā vērš uzmanību uz dažādības palielināšanos. Tas arī 
aicina izvērtēt saņēmēju problēmas, cita starpā pārredzamības trūkumu. Vienkāršošanas 
procesam būtu jānodrošina stabilitāte un juridiskā noteiktība dalībniekiem.

Tādēļ finanšu pārskatatbildības vienkāršošanai ir vajadzīga tāda pieeja Eiropas pētniecības 
finansējumam, kas balstās uz lielāku uzticēšanos un lielāku riska pielaidi. Tas nozīmē atzīt 
saņēmēju ierastos grāmatvedības un pārvaldības principus un praksi, ja tie ir saskaņoti ar 
valsts iestādēm un apstiprināti. Tas arī paredz atzīt revīzijas rezultātus un valsts iestāžu 
izdotos metodoloģijas apliecinājumus, kā arī finanšu kontroli ar mērķi aizsargāt publiskos 
līdzekļus un apkarot krāpšanas gadījumus. „Vienas revīzijas pieeja” un reālā laika revīzijas, 
ko veic viena un tā pati struktūra, ļaus saņēmējiem izlabot jebkādu sistēmisku kļūdu.

Attiecībā uz katru pasākumu ir jāatrunā, vai ir vajadzīgas izmaiņas Finanšu regulā, dalības 
noteikumos vai īpašās programmās. Turklāt ir jāatrunā, vai šie pasākumi būs piemērojami 
FP7 vai tikai FP8. Attiecībā uz FP7 referente ierosina minētās izmaiņas ieviest pakāpeniski, 
lai nepieļautu krasu un radikālu virziena maiņu vienā un tai pašā pamatprogrammā.
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Referente arī atbalsta nodomu samazināt finansējuma likmju un netiešo izmaksu 
aprēķināšanas metožu dažādību, izmantojot atšķirīgas finansēšanas sistēmas. Tomēr 
augstskolām, pētniecības iestādēm un rūpniecības uzņēmumiem vajadzētu izmantot atšķirīgus 
modeļus finansējuma likmes un netiešo izmaksu aprēķiniem. Tas ir pamatots ar to, ka 
izmaksas minētajām struktūrām ievērojami atšķiras. Finansējuma likmēm jābūt atšķirīgām 
atkarībā no darbības veida. Noteikumu saskaņošana galvenokārt skar dažādus instrumentus. 
Turklāt referente uzskata, ka, ja veidos mazākus konsorcijus un izmantos vienkāršākus 
pamatmehānismus, tas ļaus vienkāršot procedūras.

Tāpat vajadzētu skaidri definēt izmantojamo terminoloģiju saistībā ar tādiem sarežģītiem 
jēdzieniem kā vienreizēji maksājumi un attiecināmās izmaksas, lai izvairītos no atšķirīgas 
interpretācijas. Ļoti svarīgi precizēt tādas attiecināmās izmaksas kā nodokļi. Tāpat 
konsekventi jāpiemēro noteikumi visos Eiropas Komisijas dienestos un dažādās revīzijās. 

RADIKĀLAS PĀRMAIŅAS, LAI UZLABOTU KVALITĀTI, PIEEJAMĪBU UN PĀRREDZAMĪBU

a) Virzība uz „zinātniski pamatotu” pieeju

Izcilībai ir jābūt pētniecības finansējuma galvenajam dzinējspēkam, uz rezultātiem balstīta 
pieeja var mazināt pētnieku tieksmi sasniegt augstākus zinātniskos mērķus. Tādēļ referente 
ierosina dot priekšroku nevis uz rezultātiem, bet uz zinātni balstītu finansēšanas sistēmu. Tas 
vienkāršos finanšu kontroles jomu, galveno uzsvaru liekot uz zinātniski tehniskajiem 
aspektiem un profesionālo vērtējumu, kas balstīsies uz izcilību. Vienotai, pārredzamai un 
saskaņotai profesionālās vērtēšanas sistēmai tiešām jābūt galvenajam novērtēšanas kritērijam, 
kā tas ir Eiropas Pētniecības padomes novērtēšanas sistēmas gadījumā. Visbeidzot, saprātīgās 
robežās vajadzētu veicināt apbalvojumus. Prēmiju piešķiršana kā pētniecības finansēšanas 
avots tomēr nedrīkst aizstāt strukturētu finansējumu.

b) Termiņu optimizēšana

Jāoptimizē visi procesa posmi, lai novērstu termiņu neievērošanu un veicinātu izmaksu 
lietderību. Tas attiecas uz piekļuvi darba programmu projektiem, uzaicinājumu publiskošanu, 
priekšlikumu projektu sagatavošanu, atlases procedūru un dotāciju apstiprināšanas un 
saņemšanas termiņiem. 
Dotāciju piešķiršanas termiņu samazināšana ir ļoti apsveicama. Tomēr referente pauž dziļas 
bažas par Komisijas ierosinājumu atcelt prasību, ka dalībvalstīm ir jāsniedz atzinums par 
atlases lēmumiem. Ir svarīgi nodrošināt dalībvalstīm uzraudzības pilnvaras, jo īpaši attiecībā 
uz drošības un aizsardzības pētījumiem un projektu ētiskās novērtēšanas gadījumos. 
Komisija ierosina plaši izmantot divpakāpju pieteikšanās procedūru. Divpakāpju pieteikšanās 
gadījumā nebūs vajadzīgs pilnīgi izstrādāts priekšlikums, bet iesniegšanas process var kļūt 
ilgāks un sarežģītāks. Tādēļ referente atbalsta „divpakāpju” pieteikšanās procedūru ar 
nosacījumu, ka jau sākotnējā posmā veic rūpīgu izvērtēšanu. Tas visticamāk arī samazinās 
pieteikšanās izmaksas.

c) Labvēlīgāka attieksme pret lietotājiem piekļuves ziņā

Referente uzskata, ka vieglāku piekļuvi programmai un lietotājatbalstam var panākt, uzlabojot 
norādījumus (nelietot žargonismus un konsekventi ievērot terminoloģiju). To var viegli 
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izdarīt, optimizējot IT sistēmas, atbalstot projektu vadītājus un ES projektu koordinatoram 
sniedzot individuālu atbalstu (nemainīt projekta koordinatoru projekta norises laikā). Šā 
iemesla dēļ referente atbalsta dotāciju, novērtējumu un priekšlikumu pilnīgu ietveršanu 
vienotā IT platformā. Šāda sistēma būs lietderīga, elastīga un viegli lietojama. Vienu un to 
pašu platformu vajadzētu izmantot visos Eiropas Komisijas dienestos un aģentūrās.

PROGRAMMU UN INSTRUMENTU SINERĢISMS

Referente atzinīgi vērtē Komisijas apņēmību nodrošināt noteikumu un procedūru vienādu 
interpretāciju un piemērošanu saistībā ar visām programmām un instrumentiem. Turklāt 
jānodrošina vienāda noteikumu piemērošana visos četros Eiropas Komisijas 
ģenerāldirektorātos un aģentūrās, kā arī vienāda kopīgo tehnoloģiju ierosmju (JTI) īstenošana 
kopuzņēmumos. Referents tomēr stingri iesaka ieviest atšķirīgus noteikumus pētniecības 
centriem un augstskolām un pēc tam arī rūpniecības uzņēmumiem, un vēl arī MVU.
Ja ES programmas un ar tām saistītie instrumenti būs mazāk sarežģīti, tas palīdzēs optimizēt 
to kopējās izmantošanas sinerģismu. Būtu vēlams arī izveidot kopīgu uzraudzības mehānismu 
Komisijā (projektu koordinatoru un revidentu apmācība un pamatprogrammas vidutāja amata 
izveide). 

PIEREDZE, KAS IZMANTOJAMA 8. PAMATPROGRAMMĀ NĀKOTNĒ

Referente uzskata, ka pārvaldības vienkāršošana būs viena no galvenajām prioritātēm, 
izstrādājot nākamo pamatprogrammu. Turklāt, pārstrukturējot pētniecības finansēšanas 
sistēmu, izšķirīga nozīme ir Finanšu regulas, Civildienesta noteikumu pārskatīšanai un 
konkrētiem pētījumiem noteiktā pieļaujamā kļūdas riska piemērošanai. 
Tajā pašā laikā referente aicina Komisiju izvērtēt atsevišķu instrumentu lietderību un uzlabot 
to koordināciju, vienlaikus nodrošinot pietiekamu elastīgumu, lai ņemtu vērā dažāda lieluma 
projektu īpatnības. 

Referente uzskata, ka inovācijas nodrošina efektīva un pienācīgi finansējama izglītības un 
pētniecības sistēma, radot attiecīgus pamatnosacījumus, piemēram, intelektuālo īpašumtiesību 
politiku, riska kapitāla, atklātā tirgus un gudra regulējuma esamību. Tādēļ ir svarīgi 
pamatprogrammā ņemt vērā visu inovāciju ķēdi, ko veido visprogresīvākie pētījumi, lietišķie 
pētījumi, tehnoloģiskie demonstrējumi, zināšanu izplatīšana un rezultātu pienācīga 
novērtēšana. Referente atbalsta uz zinātnes atzinumiem balstītu finansēšanas sistēmu un 
līdzsvarotu sadalījumu starp mērķtiecīgiem, lejupejošiem, uz ietekmi balstītiem pētījumiem 
un nemērķtiecīgiem, augšupejošiem, uz zinātnes atzinumiem balstītiem pētījumiem, kas būs 
FP8 pamatā. 

Visbeidzot, referente arī uzskata, ka ir vēlama turpmāka pamatprogrammas 
internacionalizācija. Tas nozīmētu ciešāku sadarbību ar trešām valstīm, arī ar jaunattīstības 
valstīm.


