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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o poenostavitvi izvajanja raziskovalnih okvirnih programov
(2010/2079(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o poenostavitvi izvajanja raziskovalnih okvirih 
programov (KOM(2010)0187),

– ob upoštevanju sklepa Komisije z dne 23. junija 2009 o merilih sprejemljivosti za 
metodologije za povprečne stroške za osebje (C(2009)4705),

– ob upoštevanju poročila strokovnih skupin o naknadnih ocenah šestega okvirnega 
programa (2002–2006) („poročilo Rietschel”) in odgovoru Komisije nanj 
(KOM(20009)0210),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. maja 2010 z naslovom Več ali manj kontrol? 
vzpostavitev pravnega ravnovesja med upravnimi stroški kontrole in tveganjem napake 
(KOM(2010)0261),

– ob upoštevanju sklepov Sveta o smernicah glede prihodnjih prednostnih nalog za evropske 
raziskave in inovacije, ki temeljijo na raziskavah, v Lizbonski strategiji v obdobju po letu 
2010, sprejetih 3. decembra 2009, ter sklepov Sveta za konkurenčnost o poenostavljenih 
in učinkovitejših programih v podporo evropskih raziskav in inovacij, sprejetih 26. maja 
2010,

– ob upoštevanju člena 48 ter člena 119(2) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
proračunski nadzor in Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2010),

A. ker je sedmi okvirni program (7 OP) največji nadnacionalni program za raziskave in 
razvoj na svetu ter bistvena sestavina udejanjanja Evropskega raziskovalnega prostora in 
izpolnjevanja ciljev strategije EU2020,

B. ker raziskave bistveno prispevajo h gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest,

C. ker so za 7 OP potrebni najvišji standardi odličnosti, zmogljivosti in učinkovitosti, da bi 
pritegnili in obdržali najboljše znanstvenike v Evropi ter ustvarili na znanju temelječe 
gospodarstvo EU,

D. ker so za sedanje upravljanje 7 OP značilni prekomerna birokracija, nizka stopnja 
dovoljenega tveganja, neučinkovitost in neupravičene zamude, ki skupnost raziskovalcev, 
akademski svet, podjetja in industrijo (zlasti mala in srednja podjetja) nedvomno 
odvračajo od sodelovanja,

E. ker vse zainteresirane strani pozivajo k nadaljnji poenostavitvi ter uskladitvi pravil in 
postopkov, pri čemer poenostavitev ni sama sebi namen, temveč sredstvo, s katerim 
postanejo sredstva za raziskave EU privlačna in dostopna,
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F. ker bi financiranje na podlagi rezultatov utegnilo omejiti obseg raziskovalnih projektov na 
manj tvegane projekte in tržno usmerjene raziskave, kar bi oviralo EU pri doseganju 
odličnosti in pionirskih raziskavah,

G. ker je treba jasno razlikovati med raziskavami in inovacijami kot med dvema različnima 
procesoma (raziskave spreminjajo naložbe v znanje, inovacije pa znanje v naložbe),

H. ker sedanji postopek poenostavitve poteka v odločilnem trenutku in zagotavlja zagon za 
vmesni pregled 7 OP ter za priprave na naslednjega, osmega,

I. ker morata oblika in izvajanje sedanjega 7 OP in prihodnjih okvirnih programov temeljiti 
na načelih enostavnosti, stabilnosti, pravne varnosti, doslednosti, odličnosti in zaupanja,

1. podpira pobudo iz sporočila Komisije za poenostavitev izvajanja raziskovalnih okvirnih 
programov ter zagotovitev odločnih in ustvarjalnih ukrepov pri premagovanju ovir, s 
katerimi se spoprijemajo sodelujoči v njih;

2. opozarja, da je postopek poenostavite kljub svoji pomembnosti le eden od nujnih reform, 
ki so potrebne za izboljšanje financiranja raziskav EU;

3. poudarja, da je treba v primeru vsakega posameznega ukrepa za poenostavitev določiti, ali 
bo začel veljati v skladu s sedanjim pravnim okvirom ali pa so potrebna posebna pravila, 
ki bi veljala za okvirne programe;

PRAGMATIČEN PREMIK K UPRAVNI IN FINANČNI POENOSTAVITVI

4. pozdravlja povečana prizadevanja za upravno in finančno poenostavitev pravil okvirnega 
programa v celotnem življenjskem ciklu programov in projektov (prijava, ocena in 
upravljanje), kar bi zlasti koristilo zainteresiranim stranem;

5. poudarja, da je treba kakršen koli postopek poenostavitve v sedanjem 7 OP izvajati 
skrbno, da bi se ohranile stabilnost, doslednost in pravna varnost za sodelujoče;

6. je zaskrbljen, da sta sedanji sistem in praksa upravljanja 7 OP preveč nadzorno usmerjena, 
zato povzročata zapravljanje virov, manjše sodelovanje in manj privlačne raziskovalne 
pokrajine; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se sedanji sistem upravljanja z nično stopnjo 
dovoljenega tveganja izogiba tveganju, namesto da bi ga obvladoval; zato poziva k reviziji 
in/ali širši razlagi kadrovskih predpisov EU glede osebne odgovornosti;

7. meni, da se morata spremljanje in finančni nadzor EU usmeriti predvsem na varovanje 
javnih sredstev ter boj proti goljufijam, pri tem pa jasno razlikovati med goljufijo in 
pomoto;

8. meni, da mora evropsko financiranje razvoja bolj temeljiti na zaupanju do sodelujočih in 
dopustiti večjo stopnjo tveganja v zvezi z njimi na vseh stopnjah, s prilagodljivimi pravili 
EU, ki jih je mogoče uporabljati v skladu z nacionalnimi predpisi in prakso; 

9. v celoti podpira sprejetje višje stopnje dopustnega tveganja za napake, kar zmanjšuje 
kompleksnost in naknadna pregledovanja ter zagotavlja ustrezno ravnotežje med dobrim 
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finančnim upravljanjem in ustreznimi kontrolami; poudarja, da je bistveno zagotoviti 
enako razlago in uporabo pravil, s čimer bi se zmanjšala stopnja napak;

10. se strinja s širšim sprejemanjem običajnih računovodskih praks, ki ga tudi podpira, za 
upravičene stroške sodelujočih, zlasti za metodologije za povprečne stroške za osebje, če 
so ti postopki v skladu z nacionalnimi pravili in jih potrdijo nacionalni organi, in omogoča 
vsakemu upravičencu dovolj prilagodljivosti, da lahko uporabijo bodisi metodologijo 
dejanskih stroškov za osebje ali povprečnih stroškov za osebje;

11. podpira zmanjšanje kombinacij stopenj financiranja in metod za opredeljevanje posrednih 
stroškov za različne instrumente; priznava, da se ne bi smela ukiniti razlikovanje med 
univerzami/raziskovalnimi centri, industrijo ter malimi in srednjimi podjetji, ter 
razlikovanje med dejavnostmi (upravljanje, raziskave, predstavitve in razširjanje);

12. poziva Komisijo, naj podrobneje pojasni terminologijo v zvezi z uporabo zneskov s 
pavšalno stopnjo in pavšalnih zneskov; meni, da bi bilo treba pavšalne zneske in plačila s 
pavšalno stopnjo uporabljati izjemoma, prostovoljno in samo v upravičenih primerih;

13. daje prednost uvedbi pavšalnih zneskov, ki pokrivajo „druge neposredne stroške”; poziva 
Komisijo, naj strogo oceni uporabo pavšalnih zneskov za stroške za osebje; poudarja, da 
so ti najučinkovitejša alternativa za države partnerice v mednarodnem sodelovanju znotraj 
okvirnega programa;

14. priznava, da zmanjšanje velikosti manjših konzorcijev, kjer je to mogoče, prispeva k 
poenostavitvi postopkov in skrajša časovni obseg projektov;

15. daje prednost popolni ukinitvi mehanizmov za beleženje porabljenega časa, kot so 
preglednice prihodov in odhodov (ukinitev se ne bi smela biti omejena na uporabo 
pavšalnih zneskov);

16. pozdravlja takojšnjo ukinitev obveznosti izterjave obresti za vnaprejšnje financiranje;

17. zahteva podrobnejšo pojasnitev opredelitve upravičenih stroškov (kot so davki in dajatve 
v stroških za osebje) in vprašanja, ali je mogoče zajeti DDV v upravičenih stroških; 
poziva, naj se podrobneje pojasnijo postopki v zvezi z menjalniškimi tečaji za partnerje, ki 
uporabljajo različne valute;

18. poziva Komisijo, naj predstavi natančnejši, skladnejši in preglednejši poslovnik za 
preglede in poroča o razmerju med stroški in koristmi pregledov;

19. poziva Komisijo, naj izvaja „enoten pristop k pregledovanju” in preide na pregledovanje v 
realnem času, ki ga opravi en subjekt, s čimer se omogoči, da upravičenci lahko popravijo 
vse sistemske napake in naslednje leto izročijo izboljšane izkaze stroškov;

20. poziva Komisijo, naj zagotovi pravno varnost, tako da ne uporablja pravil za sodelovanje 
za nazaj in ponovnega izračunavanja izkazov stroškov, ki so že bili odobreni, ter tako 
zmanjša potrebo po naknadnih pregledih in popravke za nazaj;

21. poziva Komisijo, naj redno poroča Parlamentu o upravnih stroških 7 OP, vključno s 
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stroški upravljanja tako za Komisijo kot za sodelujoče, ter o sprejetih ali načrtovanih 
ukrepih za njihovo zmanjšanje;

KORENIT PREMIK K IZBOLJŠANJU KAKOVOSTI, DOSTOPNOSTI IN PREGLEDNOSTI

(a) Premik k „pristopu, temelječem na znanosti”

22. opozarja Komisijo, da se od upravičencev do programov EU pričakuje izvajanje 
financirane dejavnosti v dobri veri in kar največje prizadevanje, da dosežejo pričakovane 
rezultate;

23. je zato zaskrbljen zaradi sedanje splošne težnje Komisije k financiranju na podlagi 
rezultatov (v bistvu utemeljenem na načelu finančne odgovornosti) in posebno zaradi 
možnega vpliva tako utemeljenega financiranja na kakovost in vrsto raziskav; je 
zaskrbljen tudi zaradi morebitnega izida nadaljnjih predhodnih in naknadnih ocen 
učinkov/rezultatov projektov;

24. meni, da je neprimerna splošna uporaba pavšalnih zneskov, kot so izpogajani pavšalni 
zneski, specifični za posamezen projekt, in vnaprej opredeljeni pavšalni zneski; namesto 
tega daje prednost pristopu z „velikim zaupanjem”, posebej prilagojenim za pionirske 
raziskave; priporoča zagon pilotnih testov za financiranje, ki temelji na rezultatih, s 
pavšalnimi zneski, specifičnimi za posamezen projekt, ki se izplačajo glede na 
dogovorjene učinke/rezultate za raziskave in demonstracijske projekte na posebej 
zahtevnih področjih;

25. meni, da je treba spodbujati uporabo nagrad, ki pa ne smejo nadomestiti ustrezno 
strukturiranega financiranja;

26. namesto tega daje prednost sistemu financiranja, temelječem na znanosti, s poudarkom na 
znanstvenih/tehničnih merilih in medsebojnim pregledom na podlagi odličnosti, 
pomembnosti in vpliva ob poenostavljenem in učinkovitem finančnem nadzoru; meni, da 
bo posledica pristopa na podlagi znanosti pri nadzornih mehanizmih velik premik od 
finančne k znanstveni/tehnični plati; meni, da ta pristop omogoča zainteresiranim stranem, 
da usmerijo prizadevanje na svoje temeljne kompetence, na znanstvena vprašanja in 
razvoj Evropskega raziskovalnega prostora;

(b) Optimalna izraba časa

27. pozdravlja splošni trend za skrajšanje povprečnega časa do dodelitve in do plačila, ima pa 
nekatere zadržke do splošne uporabe razpisov s širšim obsegom in razpisov z navedenim 
skrajnim rokom; 

28. ga skrbi, da sedaj obdobje od predlaganega roka do podpisa pogodbe (čas pred pogodbo) v 
povprečju še vedno predolgo traja, med različnimi službami Komisije pa so neskladnosti; 
poziva Komisijo, naj skrajša čas do pogodbe na 6 mesecev in določi ustrezne roke za 
ocenjevanje in pogajanje o pogodbi na podlagi sistema referenčnih vrednosti;

29. ima močne zadržke v zvezi s posledicami ukinitve mnenj, ki jih dajo predstavniki države 
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članice glede odločitev o izboru, zlasti pri raziskavah na področju varnosti in obrambe ter 
v primerih etičnega ovrednotenja projektov; namesto tega daje prednost poenostavljenemu
pisnemu postopku na podlagi sedanjih mehanizmov;

30. podpira splošno usmeritev k dvostopenjskemu postopku prijave, zlasti v primerih, ko je 
pričakovanih predlogov preveč, če na prvi stopnji ocenjevanje poteka temeljito (cilji, 
znanstveni pristop, kompetence sodelujočih, dodana vrednost znanstvenega sodelovanja in 
skupnega proračuna);  poudarja, da to poveča možnosti uspešnosti na drugi stopnji, če ne 
gre na račun daljšega časa do pogodbe ali obdobij za dodelitev; meni, da je s tem 
pristopom mogoče zmanjšati stroške prijave;

(c) Premik k pristopu, ki je glede dostopnosti usmerjen k uporabniku

31. poudarja, da je treba pri upravljanju okvirnega programa postaviti upravičence v osredje 
svojih nalog in zagotoviti boljšo dostopnost do okvirnega programa;

32. poziva, naj se bistveno izboljša jasnost in dostopnost dokumentov z navodili (npr. 
finančna pravila), prevedenih v uradne jezike EU;

33. priporoča, da se izboljša stabilnost, ki jo zagotavljajo zainteresirane strani, tako da v 
mejah mogočega določi samo en uradnik Komisije za projekte, ki bo nudil posamezniku 
prilagojeno podporo ves čas poteka projekta ob doslednem izvajanju pravil;

34. podpira nadaljnje uvajanje e-uprave in orodij informacijske tehnologije ter zlasti razvoj 
portala za udeležence raziskav; poziva Komisijo, naj vzpostavi povezan in uporabnikom 
prijazen internetni sistem; podpira, da se dajo na razpolago vse elektronske informacije o 
upravljanju programa (identifikacija, prijava, pogajanje in poročilo); se zavzema, da je ta 
internetni sistem na razpolago od prvega dne programa; meni, da bi bilo treba spodbujati 
nadomestitev osebnih srečanj z videokonferencami;

SINERGIJE PROGRAMOV IN INSTRUMENTOV

35. poziva k zmanjšanju zapletenosti programov EU (npr. okvirnega programa, programa za 
konkurenčnost in inovacije, strukturnih skladov) ter z njimi povezanih instrumentov 
(skupnih tehnoloških pobud, pobud po členu 187, javno-zasebnih partnerstev, projektov 
po členu 185, skupnosti znanja in inovacij, ERA-NET itd.); poudarja, da bo to imelo za 
posledico popolno izkoriščenost sinergij, ki izhajajo iz njihovega vzajemnega delovanja;

36. priporoča zmanjšanje niza predpisov, ki določajo financiranje EU za raziskave in razvoj, 
ter poziva k medsebojni povezanosti in usklajenosti pri izvajanju in razlagi predpisov in 
postopkov; poudarja, da je ta niz pravil treba uporabljati v celotnem okvirnem programu 
in z njim povezanih instrumentih ter znotraj Komisije, ne glede na subjekt oziroma 
izvajalsko agencijo, ki je zadolžena za izvajanje;

37. priporoča, da se uvedejo mehanizmi, ki bodo zagotovili skupne smernice znotraj 
Komisije, ter da se začne z usposabljanjem uradnikov za projekte ter notranjih revizorjev; 
poziva k uvedbi pritožbenega mehanizma, kot je „mediator okvirnega programa”, v 
primerih neskladne in nedosledne razlage predpisov in postopkov;
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ČESA SE JE MOGOČE NAUČITI ZA PRIHODNJI, OSMI OKVIRNI PROGRAM (8 OP)

38. meni, da bi korenit pregled upravljanja okvirnega programa ena od najbolj prednostnih 
nalog, s katero se je treba spoprijeti pri oblikovanju naslednjega OP;

39. meni, da imajo revizija finančne uredbe, kadrovski predpisi in uporaba za raziskavo 
specifičnega dopustnega tveganja za napake vodilno vlogo pri prestrukturiranju
finančnega okvira za raziskave in pri omogočanju nadaljnjega napredka pri poenostavitvi 
financiranja raziskav;

40. poziva Komisijo, naj oceni koristnost vsakega posameznega instrumenta znotraj vsakega 
programa, izbere tiste, ki imajo posebno vlogo pri podpori raziskav in razvoja, ter poveča 
usklajenost med njimi glede na interesna področja, hkrati pa ohrani dovolj prilagodljivosti, 
da ohrani posebnosti projektov, ki izhajajo iz njihovega obsega;

41. podpira sistem financiranja, ki temelji na znanosti, ter uravnoteženo ločevanje med 
raziskavami od zgoraj navzdol, usmerjenimi k učinkom, ter raziskavami od spodaj 
navzgor, usmerjenimi v znanost, kot podlago za 8 OP;

42. meni, da bi bilo treba v 8 OP upoštevati celotno verigo inovacij od pionirskih raziskav, 
tehnološkega razvoja, demonstracij, razširjanja, vrednotenja rezultatov in hitrega prenosa 
rezultatov raziskav na trge;

43. priporoča nadaljnjo internacionalizacijo 8 OP prek sodelovanja s tretjimi državami, tudi z 
državami v razvoju;

44. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Znanost, izobraževanje in inovacije so stebri gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest. 
Evropa mora vlagati v inovacije, če naj razvija nove proizvode in storitve. Ti bodo ustvarili 
nove vire zaposlitve in rasti, kar bo pripomoglo, da bo Evropa postala konkurenčnejša in bo 
izboljšala kakovost življenja svojih državljanov. Za inovacije pa so potrebne raziskave. 
Raziskave in inovacije so v osrčju pobude Evropske unije Evropa 2020.

Obseg evropskih raziskovalnih in inovacijskih programov, zlasti okvirnega programa za 
raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, se je z leti povečal tako glede števila 
prijav kot velikosti proračunov. Hkrati z večjim številom prijav za financiranje so se, da bi se 
zagotovila pravilna uporaba sredstev EU, povečali tudi nadzorni mehanizmi. Več pravil in 
upravnih postopkov pa pomeni, da se je vedno težje z zaupanjem lotiti postopka. Zlasti je 
spoprijemanje s to zapletenostjo težavno za manjše organizacije – mala in srednja podjetja, 
novoustanovljena podjetja s področja visoke tehnologije, univerze in raziskovalni centri,

Skupnost raziskovalcev nujno poziva k usklajevanju pravil in postopkov ter splošni 
poenostavitvi zahtev o finančni odgovornosti. Nedavno je 13.000 raziskovalcev podpisalo 
peticijo, s katero so zahtevali bolj poenostavljeno in zaupanja vredno financiranje raziskav v 
EU. Med raziskovalci, akademiki in predstavniki industrije je to splošna sodba. Prav gotovo 
je treba poenostaviti mehanizme, ki se uporabljajo v okvirnih programih za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, 7 OP in 8 OP ter vseh znanstvenih in 
inovacijskih programih Skupnosti. 

Sedanji sistem bi bilo treba nadomestiti s sistemom, ki prosilcem namenja več zaupanja. 
Možno bi bilo poenostaviti spremljanje finančnih in upravnih vidikov za projekte ob 
hkratnem povečanju postopka znanstvenega in tehnološkega ocenjevanja. Ob tem bi bilo treba 
predvideti medsebojni pregled ter uporabo ocenjevalnih meril na podlagi odličnosti. Seveda 
so vse finančne transakcije do neke mere tvegane, a prekomerna zaskrbljenost zaradi nadzora 
nad tveganjem prek upravnega nadzora lahko dejansko poveča skupne stroške postopka. 
Možno bi torej bilo, prvič, dopustiti višjo raven tveganja (in tako racionalizirati upravni 
nadzor), medtem ko bi, drugič, namenili več zaupanja znanstvenikom in poslovni skupnosti. 
Uravnotežiti je treba zaupanje in nadzor – med tveganjem in nevarnostmi, ki jih to pomeni –
ter zagotoviti dobro finančno upravljanje sredstev EU za raziskave. 

Obstaja resnična zahteva po izboljšanju in poenostavitvi financiranja in upravljanja raziskav. 
Pravila in postopki za različne instrumente okvirnega programa za različne vrste institucij 
(univerze, raziskovalni centri, industrija ter mala in srednja podjetja) in za različne vrste 
dejavnosti (npr. upravljanje, raziskave, predstavitvene dejavnosti) so sedaj različni. Ta 
trirazsežnostna matrica (instrumenti, institucije in  dejavnosti) je zajeta v številnih 
koncentričnih plasteh pravil in postopkov. Te plasti so sestavljene iz pravil za sodelovanje, 
specifičnih programov, finančne uredbe, dopustnega tveganja za napake ter kadrovskih pravil, 
ki neposredno ali posredno vplivajo na okvirni program.

Poročevalka pozdravlja sporočilo „Poenostavitev izvajanja raziskovalnih okvirnih 
programov”. To določa resen in ustvarjalen načrt za reformo, ki se odziva na težave, pred 
katerimi se znajdejo sodelujoči v raziskovalnih okvirnih programih.
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Vendar je odnos med predlaganimi spremembami in sedanjo finančno uredbo nejasen. 
Nekateri ukrepi, ki jih predlaga Komisija, zahtevajo spremembe finančne uredbe. Za druge so 
potrebne spremembe pravil za sodelovanje ali pravil specifičnih programov okvirnega 
programa. Nazadnje, za nekatere ukrepe so potrebne vsesplošne spremembe ali pa sploh niso 
potrebne.

Drugič, poročevalka je zaskrbljena zaradi povezave med financiranjem in rezultati. Po eni 
strani se ceni odprtost Evropske komisije, da pretehta pravila financiranja svojih raziskovalnih
programov. Vendar je treba spremembe obravnavati skrbno in premišljeno ter upoštevati 
finančne in upravne nagibe upravičencev in posledice zanje, pa tudi morebiten vpliv na 
kakovost raziskav in inovacij. Poročevalka je tudi zaskrbljena, da bi izbira financiranja, ki 
temelji na rezultatih, lahko privedla do manj tveganih projektov in se približala tržnim 
raziskavam. Evropa potrebuje več inovacij, kot podlago zanje pa je treba ohraniti pionirske 
raziskave. Poleg tega brez odličnosti v raziskavah ni inovacij.

Poročevalka vztrajno poziva k poenostavitvi dostopa do financiranja raziskav. Treba je razviti 
kulturo vzajemnega zaupanja pri vseh zainteresiranih straneh. To bo okrepilo raziskave in 
inovacije ter pripomoglo, da bo Evropa privlačnejša za življenje in delo.

Posledično je to poročilo resnično zelo pomembno in nujno. Še posebej ob pravem času 
prihaja, saj smo tik pred začetkom vmesne ocene 7 OP in začetka priprav na 8 OP. Namen 
poročila je zagotoviti trdno podlago, na kateri lahko nato gradimo.

PRAGMATIČNI PREMIK K UPRAVNI IN FINANČNI POENOSTAVITVI

Zmanjšanje zapletenosti in poenostavitev financiranja raziskav v EU bi morali pozitivno 
vplivati predvsem na zainteresirane strani. Evropski parlament je v svoji resoluciji o razrešnici 
za leto 2007 opozoril na povečanje raznolikosti. Pozval je tudi k oceni težav, ki jih imajo 
upravičenci, med katerimi je pomanjkanje preglednosti. Postopek poenostavitve bi moral 
udeležencem omogočiti stabilnost in pravno varnost.

Zato je za poenostavitev zahtev o finančni odgovornosti potreben pristop z večjim zaupanjem, 
ki dopušča večjo stopnjo tveganja, v financiranju evropskih raziskav. To pomeni tudi sprejetje 
običajnih računovodskih in upravljavskih načel in praks upravičenca, če so v skladu z 
nacionalnimi organi in so jih ti potrdili. Pomeni tudi sprejetje pregledov in potrdil o 
metodologiji, ki jih zagotovijo nacionalni organi, ter finančni nadzor, usmerjen v varovanje 
javnih sredstev in boj proti goljufijam. „Enoten pristop k pregledovanju” in pregledi v 
realnem času, ki jih opravi en subjekt, bi upravičencem omogočili, da popravijo vse sistemske 
napake.

Za vsak ukrep je treba določiti, ali je treba spremeniti finančno uredbo, pravila za sodelovanje 
ali specifične programe ali ne. Poleg tega se je treba dogovoriti, če bodo ukrepi veljali za 
sedmi okvirni program ali samo za osmega. Poročevalka se pri sedmem okvirnem programu 
zavzema za postopno uvedbo teh sprememb, da bi se izognili nenadnim ostrim spremembam 
v enem okvirnem programu.
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Poročevalka tudi podpira zamisel o zmanjšanju kombiniranja metod izračunavanja stopenj 
financiranja in posrednih stroškov povprek v finančnih shemah. Vendar bi morali biti modeli 
za izračunavanje stopenj financiranja in posrednih stroškov različni za univerze, raziskovalne 
organizacije in industrije. Razlog pa je, da se stroški med temi različnimi subjekti znatno 
razlikujejo. Stopnje financiranja bi morale biti različne za različne vrste dejavnosti. 
Usklajevanje pravil bi moralo biti usmerjeno predvsem na različne instrumente. Poleg tega 
poročevalka meni, da bodo manjši konzorciji in uporaba preprostejših osrednjih mehanizmov 
poenostavili postopke.

Jasno je treba opredeliti tudi terminologijo, ki se uporablja za kompleksne koncepte, kot so 
pavšalni zneski in upravičeni stroški, da se izognemo različnim razlagam. Pojasnitev 
upravičenih stroškov, kot so davki, je izredno pomembna. Prav tako je pomembno dosledno 
izvajanje pravil v vseh službah Evropske komisije in pri različnih pregledih. 

KORENIT PREMIK K IZBOLJŠANJU KAKOVOSTI, DOSTOPNOSTI IN PREGLEDNOSTI

a) Premik k „pristopu, ki temelji na znanosti”

Odličnost mora biti najpomembnejše gonilo za financiranje raziskav, „pristop, ki temelji na 
rezultatih”, pa lahko zmanjša znanstvene ambicije raziskovalcev. Posledično poročevalka 
predlaga sistem financiranja, „ki temelji na znanosti”, namesto pristopa, „ki temelji na 
rezultatih”. Ta bo s sabo prinesel poenostavitev nadzora finančne plati, poudarek na 
znanstveno tehnični plati in medsebojne preglede, ki temeljijo na odličnosti. Povezan, 
pregleden in usklajen sistem profesionalnega medsebojnega pregleda, ki se opira na odličnost, 
bi moral biti najpomembnejše merilo za oceno, kot je v primeru sistema ocenjevanja 
Evropskega raziskovalnega sveta. Nazadnje je treba uporabo nagrad spodbujati v razumni 
meri. Vendar pa uporaba nagrad kot sredstva financiranja raziskav ne sme nadomestiti 
strukturnega financiranja.

b) Optimalna izraba časa

Vse stopnje postopka je treba optimizirati, da se izognemo zamudam in spodbudimo 
stroškovno učinkovitost. To vključuje dostop do osnutkov delovnih programov, objavo 
razpisa, oblikovanje osnutka predloga, izbirni postopek in čas, ki je potreben za odobritev in 
plačilo nepovratnih sredstev. 
Skrajšanje časa za dodelitev bi bilo zelo dobrodošlo. Vendar ima poročevalka velike zadržke 
do predloga Komisije o ukinitvi zahteve, da mora država članica zagotoviti mnenja o 
odločitvah o izbiri. Pomembno je, da imajo države članice možnost pregleda, zlasti pri 
raziskavah na področju varnosti in obrambe ter v primerih etičnega ovrednotenja projektov. 
Komisija predlaga splošnejšo uporabo dvostopenjskih predlogov. Dvostopenjska vloga bo 
zmanjšala breme sestavljanja celotnih predlogov, utegne pa tudi povečati trajanje in 
zapletenost postopka predložitve. Zato poročevalka podpira dvostopenjski postopek prijave, 
če je ocenjevanje na prvi stopnji temeljito, kar bi tudi zmanjšalo stroške prijave.

c) Premik k pristopu, ki je glede dostopnosti usmerjen k uporabniku

Poročevalka meni, da je boljši dostop do programa in podpore uporabnikom mogoče doseči z 
izboljšanjem gradiva za smernice (manj žargona in bolj dosledna uporaba terminologije). To 
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je mogoče storiti z optimiziranjem sistemov informacijske tehnologije, podpiranjem 
projektnega upravljanja in posebej prilagojene podpore uradnika EU za projekte (isti uradnik 
za projekte za ves čas poteka projekta). Zato poročevalka podpira popolno vključitev 
nepovratnih sredstev, ocen in predlogov v enotno platformo informacijske tehnologije, ki 
mora biti trdna, prilagodljiva in enostavna za uporabo. Isto platformo bi morale uporabljati
vse službe in agencije Evropske komisije.

SINERGIJA PROGRAMOV IN INSTRUMENTOV

Poročevalka pozdravlja zavzetost Komisije, da zagotovi enotno razlago ter uporabo pravil in 
postopkov pri vseh programih in instrumentih. Poleg tega se morajo v vseh generalnih 
direktoratih in agencijah Evropske komisije ter skupnih podjetjih, ki izvajajo skupne 
tehnološke pobude, pravila izvajati enotno. Poročevalka pa toplo priporoča različne nize 
pravil za raziskovalne centre in univerze ter za industrije, pa spet za mala in srednja podjetja.
Manj zapleteni programi EU in z njimi povezani instrumenti bodo pripomogli k doseganju 
optimalne sinergije zaradi vzajemnega delovanja. Zaželeno je tudi, da se oblikuje mehanizem 
skupnih smernic v Komisiji (usposabljanje uradnikov za projekte ter uvedba mesta mediatorja 
okvirnega programa). 

ČESA SE JE MOGOČE NAUČITI ZA PRIHODNJI, 8 OP

Poročevalka meni, da je poenostavitev upravljanja ena od najbolj prednostnih nalog za 
prihodnji okvirni program. Poleg tega so za prestrukturiranje finančnega okvira za raziskave 
zelo pomembni revizija finančne uredbe, kadrovski predpisi in izvajanje za raziskave 
specifičnega dopustnega tveganja za napake. 
Poročevalka obenem poziva Komisijo, naj oceni posamezne instrumente in poveča 
usklajenost med njimi, hkrati pa ohrani dovolj prilagodljivosti, da ohrani posebnosti 
projektov, ki izhajajo iz njihovega obsega. 

Poročevalka meni, da so inovacije rezultat učinkovitega in ustrezno financiranega sistema 
izobraževanja in raziskav skupaj z okvirnimi pogoji, kot so primerna politika pravic 
intelektualne lastnine, razpoložljivost tveganega kapitala, odprti trgi in pametni predpisi. Zato 
je pomembno, da se v okvirnem programu upošteva celotna veriga inovacij od pionirskih 
raziskav do uporabnih raziskav, tehnoloških demonstracijskih projektov, razširjanja in 
vrednotenja rezultatov. Poročevalka podpira sistem financiranja, ki temelji na znanosti, ter 
uravnoteženo ločevanje med usmerjanimi raziskavami od zgoraj navzdol, usmerjenimi k 
učinkom, ter neusmerjanimi raziskavami od spodaj navzgor, usmerjenimi v znanost, kot 
podlago za 8 OP. 

Nazadnje poročevalka tudi meni, da je nadaljnja internacionalizacija okvirnega programa 
zaželena in da bi to moralo spodbuditi večje sodelovanje s tretjimi državami, tudi z državami 
v razvoju.


