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Amendamentul 6
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Normele care reglementează dobânda 
generată de prefinanțare ar trebui 
simplificate, deoarece determină o sarcină 
administrativă excesivă atât pentru 
beneficiarii fondurilor acordate de Uniune, 
cât și pentru serviciile Comisiei și creează 
neînțelegeri între serviciile Comisiei și 
operatori și parteneri. Din motive de 
simplificare, în special în ceea ce privește 
beneficiarii granturilor, și în conformitate 
cu principiul bunei gestiuni financiare, nu 
ar trebui să mai existe obligația de a 
genera dobândă la prefinanțare și de a 
recupera această dobândă. Cu toate acestea, 
ar trebui să se poată include o astfel de 
obligație într-un acord de delegare pentru a 
permite reafectarea dobânzilor generate de 
prefinanțare către programele gestionate de 
anumiți delegați sau recuperarea acestor 
dobânzi.

(8) Normele care reglementează dobânda 
generată de prefinanțare ar trebui 
simplificate, deoarece determină o sarcină 
administrativă excesivă atât pentru 
beneficiarii fondurilor acordate de Uniune, 
cât și pentru serviciile Comisiei și creează 
neînțelegeri între serviciile Comisiei și 
operatori și parteneri. Din motive de 
simplificare, în special în ceea ce privește 
beneficiarii granturilor, și în conformitate 
cu principiul bunei gestiuni financiare, 
obligația de a genera dobândă la 
prefinanțare și de a recupera această 
dobândă ar trebui eliminată imediat. Cu 
toate acestea, ar trebui să se poată include o 
astfel de obligație într-un acord de delegare 
pentru a permite reafectarea dobânzilor 
generate de prefinanțare către programele 
gestionate de anumiți delegați sau 
recuperarea acestor dobânzi.

Or. en

Amendamentul 7
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În ceea ce privește dispozițiile 
referitoare la proporționalitate, ar trebui 
introdusă noțiunea de risc admisibil de 
eroare ca parte a evaluării riscurilor 
efectuată de ordonatorul de credite. 
Instituțiile ar trebui să fie în măsură de a se 
îndepărta de pragul general de semnificație 

(16) În ceea ce privește dispozițiile 
referitoare la proporționalitate, ar trebui 
introdusă noțiunea de risc admisibil de 
eroare (RAE), care să contribuie la 
reducerea complexității și, totodată, a 
numărului de audituri ex post, asigurând 
un echilibru corespunzător între o bună 
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de 2 % utilizat de Curtea de Conturi pentru 
a se pronunța în privința legalității și a 
regularității tranzacțiilor subiacente. 
Nivelurile de risc admisibil constituie 
pentru autoritatea care acordă descărcarea 
de gestiune o bază mai adecvată pentru 
evaluarea calității gestionării riscului de 
către Comisie. Prin urmare, Parlamentul 
European și Consiliul ar trebui, prin 
urmare, să determine nivelul riscului de 
eroare admisibil pentru fiecare domeniu de 
politică, ținând seama de costurile și 
beneficiile controalelor.

gestiune financiară și controale adecvate,
ca parte a evaluării riscurilor efectuată de 
ordonatorul de credite. Instituțiile ar trebui 
să fie în măsură de a se îndepărta de pragul 
general de semnificație de 2 % utilizat de 
Curtea de Conturi pentru a se pronunța în 
privința legalității și a regularității 
tranzacțiilor subiacente. Nivelurile de risc 
admisibil constituie pentru autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune o bază mai 
adecvată pentru evaluarea calității 
gestionării riscului de către Comisie. Prin 
urmare, Parlamentul European și Consiliul 
ar trebui, prin urmare, să determine nivelul 
riscului de eroare admisibil pentru fiecare 
domeniu de politică, ținând seama de 
costurile și beneficiile controalelor. Este 
esențial să se asigure interpretarea și 
aplicarea uniformă a normelor obligatorii 
din punct de vedere juridic privind RAE, 
care să ducă la scăderea ratei RAE.

Or. en

Amendamentul 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Sumele și ratele forfetare ar trebui 
să fie utilizate în mod voluntar și numai 
în cazuri justificate. Ar trebui clarificată 
terminologia utilizată cu privire la ratele 
și sumele forfetare.

Or. en

Amendamentul 9
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Considerentul 52a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52a) În ceea ce privește aplicarea 
normelor financiare în domeniul 
cercetării, tendința generală de a promova 
o finanțare bazată pe rezultate (justificată 
în principal de principiile unei 
responsabilizări corespunzătoare) este 
extrem de îngrijorătoare și are un impact 
negativ asupra calității și naturii 
cercetării, cu posibile constrângeri privind 
cercetarea științifică și, de asemenea, un 
impact negativ asupra proiectelor cu 
obiective nemăsurabile sau cu obiective 
măsurabile care folosesc parametri 
diferiți de utilitatea imediată. Utilizarea în 
continuare a finanțării bazate pe rezultate 
poate influența negativ noile evaluări ex 
ante și ex post ale rezultatelor proiectului 
și identificarea criteriilor necesare pentru 
definirea rezultatelor respective.

Or. en

Amendamentul 10
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 52b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52b) Sistemul actual și practicile de 
gestionare a programelor-cadru din 
domeniul cercetării sunt orientate în mod 
excesiv către control, ducând la o risipă a 
resurselor, o participare scăzută și 
perspective de cercetare mai puțin 
atractive. Sistemul de gestionare bazat pe 
principiul toleranței zero privind riscurile 
pare mai curând să evite, decât să 
gestioneze riscurile. Prin urmare, Statutul 
funcționarilor Uniunii ar trebui revizuit 
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și/sau interpretat în ceea ce privește 
problema răspunderii personale, și ar 
trebui luate și alte măsuri (cum ar fi un
sistem de asigurări sau de grupare a 
riscurilor).

Or. en

Amendamentul 11
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 24 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Propunerea de transfer se aprobă dacă, 
în termen de șase săptămâni, este valabil 
oricare dintre următoarele cazuri:

(4) Propunerea de transfer se aprobă dacă, 
în termen de șase săptămâni, Parlamentul 
European și Consiliul o aprobă;

Or. ro

Amendamentul 12
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 24 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Parlamentul European și Consiliul o 
aprobă;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 13
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 24 – alineatul 4 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) fie Parlamentul European, fie 
Consiliul o aprobă și cealaltă instituție se 
abține de la luarea unei decizii;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 14
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 24 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Parlamentul European și Consiliul se 
abțin de la luarea unei decizii sau nu au 
luat o decizie contrară propunerii 
Comisiei.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 15
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 26 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sistemele naționale de gestionare 
acreditate deja sunt descalificate de către 
Comisie dacă se constată că nu au 
rezultate corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Documentul „Conturile anuale ale Uniunii Europene”, publicat pentru prima dată în 2009, 
prezintă detaliat cuantumul extrem de ridicat al fondurilor UE care au fost utilizate incorect 
de statele membre. Se precizează că doar o proporție extrem de redusă a fost recuperată cu 
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ajutorul mecanismelor de corecție. Acestea sunt însă prea complicate și permit utilizarea 
necuvenită în continuare a fondurilor UE. Prin urmare, sistemele notificate prezentate ar 
trebui descalificate și înlocuite cu mecanisme transparente de corecție.

Amendamentul 16
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 28 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia aplică „metoda auditului 
unic” și introduce sistemul auditului în 
timp real efectuat de o singură entitate, 
permițând, astfel, beneficiarilor să 
corecteze orice eroare sistemică și să 
prezinte declarații de cheltuieli 
îmbunătățite în exercițiul următor. 
Această metodă a auditului unic ar trebui 
să garanteze, de asemenea, că proiectele 
finalizate nu vor fi auditate mai mult de o 
singură dată de auditori diferiți, astfel 
încât avizul primului auditor independent 
desemnat să fie primit cu încredere de 
către Comisie și documentele să fie 
transmise o singură dată, indiferent de 
numărul de audituri efectuate.

Or. en

Amendamentul 17
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 28 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se instituie o procedură de răspuns 
potrivit căreia, în cazul în care Comisia 
nu oferă un răspuns, într-un termen ce 
urmează să fie stabilit, cu privire la 
cererile primite de la beneficiarii 
creditelor, aceste cereri sunt considerate 
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validate de către Comisie.

Or. fr

Amendamentul 18
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 29 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Nivelul riscului de eroare admisibil 
este adaptat în funcție de specificul 
fiecărui domeniu de politică. Se 
facilitează accesul la finanțare în 
domeniul cercetării și inovării prin 
reducerea obligațiilor birocratice și 
adaptarea în consecință a RAE.

Or. en

Amendamentul 19
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 29 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia Europeană își concentrează 
controalele asupra „cheltuielilor cu risc 
ridicat”.

Or. en

Amendamentul 20
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La ordinul președintelui Parlamentului 
European, bugetul și bugetele rectificative 
se publică, în forma finală în care au fost 
adoptate, în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Bugetul și bugetele rectificative se publică, 
în forma finală în care au fost adoptate, în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. ro

Amendamentul 21
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 40 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o situație generală a veniturilor și a 
cheltuielilor;

(a) o situație generală a veniturilor și a 
cheltuielilor, făcându-se distincție între 
funcționare și investiții;

Or. fr

Amendamentul 22
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoanele menționate la articolul 55 
alineatul (1) litera (b) punctul (viii) pot 
îndeplini aceste cerințe progresiv. Acestea 
aprobă propriile lor norme financiare după 
acordul prealabil al Comisiei.

Persoanele menționate la articolul 55 
alineatul (1) litera (b) punctul (viii) pot 
îndeplini aceste cerințe progresiv. Acestea 
aprobă propriile lor norme financiare după 
acordul prealabil al Comisiei. Normele 
financiare respective sunt conforme fie cu 
standardele europene, fie cu standardele 
naționale (practicile contabile obișnuite), 
dacă acestea din urmă au fost certificate 
de autoritățile naționale competente.
Pentru a garanta securitatea juridică, 
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nicio definiție mai strictă a normelor de 
participare nu se poate aplica retroactiv, 
iar beneficiarului nu i se poate solicita 
recalcularea declarațiilor financiare 
aprobate deja de serviciile Comisiei.

Or. fr

Amendamentul 23
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 75 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În caz de conflict privind 
interpretarea normelor și procedurilor, se 
poate face apel la un mediator ad hoc 
care este garantul interpretării uniforme a 
normelor. Debitorul poate prezenta un 
contra-audit independent. Ordonatorul de 
credite poate soluționa un conflict printr-
un compromis adoptat pe baza avizului 
mediatorului ad hoc.

Or. fr

Amendamentul 24
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contabilul recuperează sumele prin 
compensarea lor cu creanțele echivalente 
ale Uniunii asupra oricărui debitor care are, 
la rândul lui, asupra Uniunii o creanță 
certă, în sumă fixă și exigibilă.

Contabilul recuperează sumele prin 
compensarea lor cu creanțele echivalente 
ale Uniunii asupra oricărui debitor care are, 
la rândul lui, o creanță asupra Uniunii.
Creanțele care urmează să fie compensate 
sunt certe, în sumă fixă și exigibile.

Or. fr
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Amendamentul 25
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 110 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizarea și controlul financiar 
efectuate de Comisie și de OLAF ar trebui 
să se axeze în primul rând pe protejarea 
fondurilor publice și combaterea 
fraudelor, făcându-se o distincție clară 
între eroare și fraudă. Este, așadar, 
necesar să se stabilească și să se utilizeze 
o definiție mai clară a conceptului de 
„erori” în toate documentele obligatorii 
din punct de vedere juridic și să se 
instituie mecanisme care să permită 
distingerea erorilor de divergențele de 
interpretare. Erorile și măsurile de 
remediere legate de acestea ar trebui să 
facă obiectul unei analize detaliate și să 
fie notificate.

Or. en

Amendamentul 26
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 116 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a stabili forma adecvată a unui 
grant, se iau în considerare în mod 
corespunzător interesele și metodele 
contabile ale potențialilor beneficiari, 
dacă acestea corespund standardelor 
internaționale.

Or. en
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Amendamentul 27
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 116a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 116a
Definirea costurilor eligibile
Comisia prezintă precizări suplimentare 
sau o definiție rezonabilă a costurilor 
eligibile, întrucât va facilita respectarea 
principiului costului total: costurile 
directe și indirecte din etapele 
premergătoare cercetării și ulterioare 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 28
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 116b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 116b
Mecanismele de înregistrare a timpului de 
lucru
Ar trebui utilizată o abordare mai 
flexibilă a mecanismelor de înregistrare a 
timpului de lucru. În anumite domenii, 
cum ar fi cercetarea și inovarea, 
înregistrarea timpului de lucru ar trebui 
eliminată.

Or. en
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Amendamentul 29
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 117 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) granturilor sub forma unor finanțări 
la rate forfetare și/sau sume forfetare și a 
baremului standard al costurilor unitare, 
atunci când profitul nu provine din 
calcularea costurilor unitare individuale;

Or. en

Amendamentul 30
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 117 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) granturilor cu o valoare foarte mică;

Or. en

Amendamentul 31
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 122 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Termenul pentru prelucrarea 
cererilor este de șase luni de la 
prezentarea cererii. Termenul poate fi 
depășit în mod excepțional în cazul în 
care natura și obiectul specific al 
grantului impun acest lucru. Atunci când 
este cazul, termenul provizoriu este 
anunțat în cererea de propuneri. Atunci 
când termenul nu poate fi respectat din 
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alte motive, ordonatorul de credite delegat 
indică acest lucru în raportul său anual 
de activitate împreună cu motivele 
întârzierii și prezintă propuneri de măsuri 
de remediere. În raportul de activitate din 
anul următor el prezintă informații 
privind succesul măsurilor de remediere.

Or. en

Amendamentul 32
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 128 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul prezentului regulament, prin 
„premii” se înțeleg contribuțiile financiare 
acordate în urma concursurilor.

În scopul prezentului regulament, prin 
„premii” se înțeleg contribuțiile financiare 
acordate în urma concursurilor. Premiile 
nu se pot substitui unei finanțări 
structurate în mod corespunzător.

Or. fr

Amendamentul 33
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 128 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul prezentului regulament, prin 
„premii” se înțeleg contribuțiile financiare 
acordate în urma concursurilor.

Premiile sunt contribuții financiare oferite 
ca recompensă în urma concursurilor.

Or. en

Amendamentul 34
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 129 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Acordarea de premii trebuie 
încurajată, însă aceasta nu trebuie să se 
substituie unei finanțări structurate în 
mod corespunzător.

Or. en

Amendamentul 35
Reinhard Bütikofer

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Premiile fac parte din programul de 
lucru menționat la articolul 118 și adoptat 
de Comisie și fac obiectul dispozițiilor 
articolului 118 alineatul (2).

(2) În acest scop, premiile sunt prezentate 
într-un program de lucru publicat la 
începutul exercițiului în care vor fi 
acordate. Programul de lucru se pune în 
aplicare prin publicarea concursurilor.

Or. en

Amendamentul 36
Reinhard Bütikofer

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulile de concurs trebuie să stabilească
cel puțin condițiile de acordare, criteriile, 
valoarea premiului și modul de plată.

Regulile de concurs stabilesc cel puțin 
condițiile de participare, criteriile de 
atribuire, valoarea premiului, modalitățile
de plată și dispozițiile privind drepturile de 
proprietate intelectuală și/sau acordurile 
pentru acordarea licențelor. În cazul în 
care se acordă premii drept recompensă 
pentru activități de cercetare și inovare în 
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domenii importante din punct de vedere 
social, se stabilesc criterii pentru ca 
fondurile publice cheltuite să fie 
transformate în beneficii publice 
semnificative la tarife accesibile sau 
pentru ca inovațiile să fie puse la 
dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 37
Reinhard Bütikofer

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Premiile nu pot fi acordate direct fără să se 
organizeze un concurs și se publică în 
același fel ca și cererile de propuneri.

Premiile nu pot fi acordate direct fără să se 
organizeze un concurs și se publică anual 
în conformitate cu articolul 31 alineatele 
(2) și (3).

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse la articolul 129 alineatul (2) sunt în concordanță cu AM 163 al 
raportorului din Comisia BUDG. Cu toate acestea, având în vedere utilizarea sporită a 
premiilor prevăzută în viitorul program de cercetare și inovare, este necesar să se introducă 
în cadrul criteriilor dispoziții privind gestionarea ulterioară a drepturilor de proprietate 
intelectuală, ca de exemplu: în sectorul sănătății, în care rezultatele cercetării ar putea face 
obiectului unui acces liber, al obținerii obligatorii a unei licențe sau al unor prețuri de 
comercializare accesibile.

Amendamentul 38
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 152 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă norme de procedură 
pentru audituri mai precise, mai coerente 
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și mai transparente, inclusiv norme și 
principii care să garanteze respectarea 
drepturilor organismului auditat și 
audierea tuturor părților, și prezintă 
rapoarte privind raportul cost/beneficii al 
auditurilor.

Or. en

Amendamentul 39
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 167 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În domeniul politicii de coeziune, 
Comisia prezintă o propunere de 
introducere a unor forme inovatoare de 
finanțare, printre care o utilizare sporită a 
creditelor acordate de BEI pentru a 
asigura un efect de levier maxim al 
fondurilor UE.

Or. en

Justificare

Nu toate proiectele UE trebuie să fie finanțate cu ajutorul subvențiilor. În multe cazuri, s-ar 
putea utiliza alte forme inovatoare de finanțare, combinând subvențiile cu creditele și 
obligațiunile pentru proiecte. Ar trebui să se țină seama de competențele BEI în această 
privință.

Amendamentul 40
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 174 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În ceea ce privește programele de 
inovare și cercetare, Comisia prezintă 
propuneri privind un sistem de 
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recompensare a reușitelor în materie de 
inovare, care să înlocuiască sau să 
completeze actualul sistem de finanțare 
anticipată.

Or. en

Justificare

Când lansează o cererea de propuneri privind un anumit subiect în cadrul provocării de a 
găsi soluții pentru marile probleme ale societății cu care se confruntă UE și universitățile, 
Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a recompensa inventatorul care prezintă inovații ce 
corespund cererii. Acest sistem ar stimula într-adevăr antreprenorii și cercetătorii să obțină 
rezultate optime și ar garanta un nivel maxim de valoare adăugată a fondurilor europene 
alocate cercetării și inovării.

Amendamentul 41
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 175a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 175a
Costurile medii cu personalul
(1) Se aplică următoarele criterii 
cumulative în ceea ce privește 
metodologiile de calcul al costurilor medii 
cu personalul:
(a) metodologia de calcul al costurilor 
medii cu personalul este cea declarată de 
beneficiar drept practica sa obișnuită de 
contabilitate analitică; acest principiu se 
aplică în special în cazul utilizării 
metodologiilor bazate pe centre de costuri;
(b) metodologia ar trebui să se bazeze pe 
costurile efective cu personalul ale 
beneficiarului, așa cum sunt înregistrate 
în conturile sale statutare, fără elemente 
estimate sau prevăzute;
(2) În cazul în care costurile medii cu 
personalul sunt contabilizate conform 
criteriilor menționate mai sus, calculele 
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privind costurile individuale efective cu 
personalul nu sunt aplicabile în auditurile 
ex post realizate de Comisie.

Or. en


