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SUGESTII

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

1. salută măsurile de simplificare introduse deja de Comisie în implementarea celui de-al 
șaptelea program-cadru (PC) și susține Comisia în eforturile sale de realizare a unei 
simplificări și a unei clarificări sporite a regulilor care să nu lase loc la interpretări 
divergente și care să reducă riscul de erori, diminuând totodată costul controalelor; invită 
totodată Comisia să definească măsurile pe care le are în vedere pentru simplificarea și 
clarificarea actualelor reguli;

2. regretă înmulțirea exagerată a organismelor de cercetare, a modelelor de cooperare și a 
mecanismelor de gestiune, precum și complexitatea rezultată, care creează probleme de 
transparență față de autoritatea bugetară și un tratament diferențiat al beneficiarilor;

3. își reafirmă cererea adresată Comisiei ca, pentru mai multă securitate juridică în privința 
criteriilor de audit, să se abțină de la orice modificare retroactivă, să evite repetarea inutilă 
a auditurilor sau din cauză că aplică criterii diferite în materie, să onoreze așteptările 
legitime ale beneficiarilor printr-o interpretare uniformă a regulilor și să accelereze 
procesul de acceptare a certificatelor privind metoda aplicată în ceea ce privește costurile 
medii de personal, în privința cărora nu pare să se fi realizat niciun progres;

4. sprijină simplificarea regulilor de calcul al costurilor declarate; solicită să se elaboreze o 
definiție clară a criteriilor necesare pentru a evalua dacă metodologiile de calcul al 
costurilor aplicate de beneficiari respectă cerințele normative; 

5. subliniază necesitatea de a simplifica regulile, fără a afecta negativ calitatea cheltuielilor, 
precum și de a îmbunătăți eficacitatea și eficiența implementării; consideră că un sistem 
de finanțare transparent, robust și ușor de administrat ar trebui să fie contrabalansat de un 
sistem de control riguros; solicită Comisiei să elaboreze propuneri pentru o metodă de 
control al eficacității și al raționalității cheltuielilor de cercetare;

6. insistă ca, la elaborarea viitorului PC, Comisia să prezinte propuneri ambițioase vizând 
instituirea unui sistem de finanțare bazat mai degrabă pe rezultate și performanțe 
științifice decât pe venituri și cheltuieli, asigurându-se totodată că cererile cu caracter 
inovator nu sunt descurajate; subliniază că această abordare, bazată pe aspectul științific, 
nu este în contradicție cu cerințele controlului bugetar;

7. invită Comisia să se asigure că toți candidații beneficiază de asistență în găsirea unor 
parteneri adecvați;

8. invită Comisia să analizeze posibilitatea unei treceri la plăți forfetare, care ar putea avea 
un efect negativ supra capacității beneficiarilor de a se conforma criteriilor de audit.
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