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SUGESTÕES

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Enaltece as medidas de simplificação já estabelecidas pela Comissão no âmbito da 
execução do 7.° programa-quadro (PQ) e apoia a Comissão nos seus esforços tendentes a 
alcançar uma maior simplificação e clarificação das regras que não deixem margem para 
diferentes interpretações e reduzam o risco de erro, além de diminuírem o custo dos 
controlos; solicita, ainda, à Comissão que defina as medidas que tenciona adoptar para 
efeitos de simplificação e clarificação das regras actuais;

2. Deplora a extrema multiplicação dos organismos de investigação, modelos de cooperação
e mecanismos de gestão, assim como a complexidade daí resultante, que gera problemas 
de transparência face à autoridade orçamental e uma diferença de tratamento dos 
beneficiários;

3. Reitera o seu apelo à Comissão, a bem de uma segurança jurídica reforçada no que diz 
respeito aos requisitos de auditoria, para que se abstenha de qualquer modificação com 
efeitos retroactivos, para que não sejam repetidas auditorias financeiras desnecessárias ou
assentes em critérios não uniformes dentro da Comissão, para que honre as expectativas 
legítimas dos beneficiários através de uma interpretação uniforme das regras e para que 
agilize a aceitação dos certificados relativos à metodologia aplicada em relação aos custos 
médios de pessoal, matéria sobre a qual nenhum progresso parece ter sido alcançado;

4. Apoia a simplificação das regras de cálculo dos custos declarados; requer uma definição 
clara dos critérios para avaliar se os métodos de cálculo dos beneficiários cumprem os 
requisitos regulamentares;

5. Releva a necessidade de simplificar as regras, sem sacrificar a qualidade da despesa, e de 
melhorar a eficiência e a eficácia da execução; entende que um sistema de financiamento 
transparente, robusto e simples de gerir deve ser contrabalançado por um rigoroso sistema 
de controlo; apela à Comissão para que elabore propostas para uma metodologia de 
verificação da eficácia e eficiência das despesas de investigação;

6. Reitera que, ao elaborar o próximo PQ, a Comissão apresente propostas ambiciosas a fim 
de estabelecer um sistema de financiamento baseado em resultados e desempenhos 
científicos, em vez de nos insumos e custos, providenciando, ao mesmo tempo, por não 
inviabilizar as aplicações inovadoras; e assinala expressamente que uma abordagem 
cientificamente fundamentada não está em contradição com os requisitos do controlo 
orçamental;

7. Exorta a Comissão a garantir que seja prestada ajuda a todos os requerentes, sob a forma 
de assistência na localização de um parceiro pertinente; 

8. Apela à Comissão para que examine a sua passagem a pagamentos efectuados a uma taxa 
fixa e forfetários, o que é susceptível de lesar a capacidade dos beneficiários de cumprir 
adequadamente os requisitos de auditoria.
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