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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție care urmează a fi 
adoptată:

1. regretă faptul că mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor (RSFF) și comunicările 
Comisiei privind PC7 au fost adoptate prea târziu, ceea ce lasă foarte puțin timp pentru 
ajustări;

2. subliniază că evaluarea intermediară evidențiază deficiențele; solicită Comisiei să 
abordeze temeinic aceste deficiențe și să accelereze, în consecință, aplicarea PC7;

3. subliniază că elaborarea și implementarea actualului PC7 și a viitoarelor programe-cadru 
trebuie să se bazeze pe principiile simplității, stabilității, securității juridice, consecvenței, 
excelenței și încrederii;

4. respectând pe deplin drepturile autorităților bugetare și de descărcare de gestiune, salută 
RSFF și alte instrumente financiare inovatoare care consolidează rolul de pârghie al 
bugetului UE; subliniază necesitatea de a institui mecanisme de execuție funcționale în 
acest sens; solicită Comisiei să îmbunătățească accesul grupurilor-țintă principale, cum ar 
fi IMM-urile și instituțiile de învățământ superior;

5. solicită Comisiei să examineze modalitățile de consolidare a legăturilor dintre instituțiile 
de cercetare și industrie ca mijloc de a crea locuri de muncă și de a crește productivitatea, 
valorificând la maximum potențialul finanțărilor alocate activităților de cercetare și 
dezvoltare;

6. este convins că simplificarea ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale revizuirii 
intermediare a PC7; subliniază necesitatea de a simplifica procedurile administrative 
pentru a promova participarea organizațiilor mai mici și a IMM-urilor și a crește numărul 
de candidaturi din partea acestora;

7. subliniază necesitatea unor eforturi suplimentare în domeniul infrastructurii pentru 
cercetare, ceea ce ar aduce beneficii IMM-urilor și industriei;

8. subliniază că actuala abordare care dezaprobă riscurile a politicii UE în domeniul 
cercetării împiedică finanțarea ideilor de cercetare de mare risc cu cel mai mare potențial 
de descoperiri științifice, sugerând, prin urmare, o abordare bazată pe încredere, cu o 
toleranță mai permisivă la risc și eșec, și nu o abordare bazată exclusiv pe rezultate, care 
ar putea împiedica cercetarea inovatoare;

9. salută simplificările privind acceptabilitatea costurilor cu personalul și solicită Comisiei să 
exploreze în continuare și alte măsuri de simplificare, și în ceea ce privește contribuțiile în 
natură ale autorilor propunerilor; își reafirmă angajamentul pentru simplificarea în 
continuare a normelor aplicabile execuției bugetului UE și în special cheltuielilor pentru 
cercetare; solicită Comisiei să simplifice și mai mult procesul de depunere a candidaturii, 
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inclusiv prin acordarea de asistență cercetătorilor pentru găsirea unor parteneri de proiect; 
solicită Comisiei să acorde prioritate absolută schimburilor și cooperării dintre diferitele 
programe și state membre, precum și transparenței;

10. recomandă simplificarea interpretării și clarificarea suplimentară a definiției costurilor 
eligibile; solicită instituirea unui regulament de procedură mai precis, mai coerent și mai 
transparent privind auditurile;

11. solicită Comisiei să soluționeze rapid situațiile anterioare rezultate în urma inspecțiilor în 
curs, acționând cu tact și respectând principiile bunei gestiuni financiare;

12. îndeamnă Comisia să continue alinierea PC7 la obiectivele strategiei Europa 2020, în 
paralel cu menținerea nivelului general de finanțare pentru PC7;

13. reiterează faptul că toate îmbunătățirile aduse PC7 ar trebui să se facă în perspectiva 
următorului program-cadru.



AD\862931RO.doc 5/5 PE458.822v02-00

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 31.3.2011

Rezultatul votului final +:
–:
0:

24
2
1

Membri titulari prezenți la votul final Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, 
Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel 
Fernandes, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sergej 
Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír 
Maňka, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László 
Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Peter Šťastný, Theodor 
Dumitru Stolojan

Membri supleanți (articolul 187 
alineatul (2)) prezenți la votul final

Ivo Vajgl


