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Simplificarea participării la programele-cadru ale UE – O călătorie constantă 

Problema simplificării programelor-cadru ale UE este tema unei dezbateri permanente care 
datează aproximativ de la începutul activităților UE de finanțare a cercetării.  În ultimii doi 
ani, Parlamentul a solicitat în mod repetat Comisiei să facă un progres semnificativ în materie 
de simplificare, pentru a îmbunătăți în cele din urmă accesul părților interesate la finanțarea 
cercetării și inovării în UE și pentru a crește atractivitatea programelor. Numeroase 
recomandări și propuneri concrete au fost făcute în rapoartele Parlamentului privind 
revizuirea intermediară a PC7 (2011/2043(INI)), simplificarea punerii în aplicare a 
programelor-cadru de cercetare (2010/2079(INI)) și Carta verde „De la provocări la 
oportunități” (2011/2107(INI)), care acum trebuie luate în considerare în legislația privind 
programul-cadru „Orizont 2020”. 

Pe lângă uniformizarea peisajului finanțării cercetării la nivel UE, conceperea adecvată a 
dispozițiilor prevăzute în Regulamentul financiar și în normele de participare poate contribui 
la cea mai importantă parte a potențialului de simplificare. Aici raportorul ar dori să 
sublinieze încă o dată importanța obținerii unui Regulament financiar simplificat și mai 
coerent, care face actualmente obiectul unui trialog între Parlament, Comisie și Consiliu. 
Acesta speră sincer că măsurile de simplificare solicitate de Parlament, în special cele care 
vizează simplificarea dispozițiilor relevante pentru finanțarea cercetării și inovării, vor fi puse 
în aplicare pe deplin.

În legătură cu acestea, raportorul salută „Agenda de simplificare pentru CFM pentru perioada 
2014-2020” (COM(2012)0042), care demonstrează în mod evident un angajament solid al 
Comisiei față de simplificare. Acesta consideră că planul Comisiei de a crea un tablou de bord 
în vederea monitorizării progresului înregistrat privind punerea în aplicare a agendei de 
simplificare poate sprijini procesul decizional. Cu toate acestea, el speră sincer că intenția 
Comisiei „să apere cu strictețe propunerile de simplificare descrise” nu va împiedica 
competența legală a Parlamentului și a Consiliului de a obține o simplificare veritabilă în 
beneficiul comunității de cercetare. 

Un progres semnificativ în ceea ce privește simplificarea – Deja obținut?

Raportorul salută în mare propunerea Comisiei referitoare la „normele de participare și 
diseminare a rezultatelor pentru ORIZONT 2020” care constituie un pas important, abordând 
necesitățile urgente ale comunității de cercetare în domeniul finanțării cercetării și inovării în 
UE. Cel mai important, raportorul laudă următoarele aspecte:

 un set unic de norme care se aplică pentru finanțarea tuturor acțiunilor întreprinse de 
participanții din cadrul „Orizont 2020”, inclusiv Euratom, indiferent de organismul de 
finanțare; 

 cerințe limitate cu privire la sistemele de înregistrare a timpului de lucru [nu se 
înregistrează timpul pentru persoanele care lucrează exclusiv pentru acțiune 
(articolul 25 din normele de participare pentru programul „Orizont 2020”), baremele 
de costuri unitare pentru proprietarii de IMM-uri și pentru alte persoane fizice 
(articolul 26 din normele de participare pentru programul „Orizont 2020”) etc.];
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 o acceptare mai largă a practicilor obișnuite de contabilitate ale beneficiarilor; 

 includerea TVA-ului în definiția costurilor eligibile;   

 o platformă IT unică ușor de folosit, care oferă participanților un ghișeu unic;

 un tratament egal pentru candidați, indiferent de locul de stabilire și domeniul de 
activitate (articolul 6 din normele de participare pentru programul „Orizont 2020”).

Cu toate acestea, numeroase detalii din propunerea Comisiei sunt fie prea vagi, fie prea 
controversate și necesită, prin urmare, o discuție mai detaliată. În continuare se poate găsi un 
set de probleme care, în opinia raportorului, ar trebui reexaminate în cadrul următoarei 
dezbateri.

O rată unică de finanțare pentru toți participanții

Se pare că propunerea unei rate unice de rambursare, aplicabilă tuturor participanților și care 
diferă doar în funcție de tipul de activitate – 100+20 % pentru activitățile de cercetare sau 
70+20 % pentru activitățile în legătură directă cu piața – constituie un pas general în 
simplificarea gestionării programelor. Cu toate acestea, implicările sale concrete pentru 
candidați și beneficiari sunt ambigue și necesită o clarificare suplimentară. 

Feedbackul din partea unor importante organizații de cercetare a demonstrat deja că ratele de 
finanțare propuse ar avea un impact divergent asupra nivelului general al finanțării în funcție 
de dimensiunea instituției, de natura activităților și de nivelul costurilor indirecte. Prin urmare, 
Comisia este invitată să elaboreze un set de clacule-model care să indice eventualul impact al 
mecanismelor de finanțare propuse asupra participanților la programe și care să constituie 
baza pentru eventuale modificări suplimentare din acest domeniu.

Ar trebuie să se țină cont în mod sigur de posibilitatea de a crea o opțiune de „excludere” de la 
modelul general pentru anumiți participanți, precum organizații pentru cercetare și tehnologie 
non-profit sau universitățile care au adoptat deja un sistem de contabilitate a tuturor costurilor, 
pentru a facilita rambursarea în favoarea acestora pe baza costurilor lor directe și indirecte 
efective.

Se impune, de asemenea, remarcarea faptului că propunerea stabilește numai o rată maximă 
de finanțare, permițând programelor de lucru să stabilească limite mai mici de finanțare 
pentru costurile eligibile totale. Având în vedere importanța unor rate de finanțare exact 
definite pentru eventualii participanți, se impune reducerea unei astfel de ambiguități și 
definirea unor norme clare cu privire la ratele maxime de finanțare. 

O rată de finanțare mai mică ar putea fi rezonabilă pentru acțiuni indirecte cu o participare 
solidă a industriei sau în domenii în care este prevăzut sprijinul noilor instrumente financiare. 
Normele de finanțare ar trebui să includă o trimitere la posibilitatea de a utiliza o abordare 
bazată pe mai multe fonduri. Ar fi recomandă o abordare bazată pe mai multe fonduri, în 
special pentru proiecte care implică activități demonstrative la scară largă și necesită 
numeroase resurse financiare.
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Finanțarea inovării

În general, diferențierea între nivelul finanțării activităților de cercetare, pe de o parte, și a 
activităților în legătură directă cu piața, pe de altă parte, este o dispoziție rezonabilă. Cu toate 
acestea, se recomandă insistent o definire mai detaliată a acelor activități orientate spre piață 
(articolul 22 din normele de participare pentru programul „Orizont 2020”), pentru care se 
aplică o rată de rambursare de 70+20 %, astfel încât eventualele interpretări greșite ale 
normelor actuale să fie evitate. 

În afară de acest lucru, raportorul ar saluta în general o clarificare a noțiunii de „inovare” pe 
care Comisia intenționează să o adopte în viitor. 

Indiferent de acest lucru, distincția clară între activitățile de cercetare și activitățile de inovare 
(în legătură directă cu piața) a declanșat neînțelegere și nesiguranță în rândul comunității de 
cercetare. Pentru a promova inovarea în toate sectoarele și de-a lungul întregului lanț de 
inovare, trebuie să se formuleze dispoziții pentru a permite combinarea unor activități diferite 
în cadrul unui proiect și , de asemenea, pentru a permite în cadrul unui proiect rate de 
finanțare diferite pentru pachete de activități diferite. În mod regretabil, actuala propunere este 
vagă în această privință și impune mai multă claritate juridică. În această privință trebuie, de 
asemenea, să se verifice dacă astfel de dispoziții ar putea duce la un proces mai complicat în 
crearea de consorții sau în gestionarea de proiecte.

Instrumentele noi care au fost propuse – în mod specific stimulente, precum și instrumente 
financiare care au rezultat din fostul mecanism de finanțare cu partajarea riscurilor – încă 
necesită o clarificare juridică suplimentară în ceea ce privește punerea lor în aplicare. 
Actualele și viitoarele instrumente ar trebui raționalizate. 

Raportorul ar dori să sublinieze încă o dată faptul că „timpul„ va fi factorul esențial dacă 
Uniunea dorește cu adevărat să reușească să deblocheze potențialul de inovare al Europei. O 
reducere semnificativă a „duratei procedurilor de acordare a granturilor” și a „duratei 
procedurilor de efectuare a plăților” medii trebuie să rămână printre cele mai importante 
obiective ale agendei de simplificare – nu numai pentru a reduce sarcina administrativă și 
nesiguranța îndelungată pentru candidați, ci și pentru a permite efectiv cercetătorilor să 
inoveze. Acest lucru este valabil în special pentru IMM-uri.

Extinderea participării

IMM-urile și întreprinderile mijlocii

Raportorul salută faptul că anumite norme specifice vizează consolidarea participării IMM-
urilor (de exemplu, articolele 26, 47 etc. din normele de participare pentru programul 
„Orizont 2020”). Trebuie asigurată o anumită flexibilitate, în special în cadrul acelor linii de 
program ale programului „Orizont 2020” care se doresc a ține cont de nevoile de finanțare ale 
IMM-urilor, pentru a putea răspunde condițiilor speciale pe baza cărora IMM-urile desfășoară 
activități de cercetare și inovare. Se pare că este esențial să poată fi adoptate măsuri specifice 
pentru a reduce în mod semnificativ „durata procedurilor de acordare a granturilor” și „durata 
procedurilor de efectuare a plăților” în cadrul invitațiilor care vizează în primul rând IMM-
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urile în calitate de participanți.  

Un anumit aspect pe care raportorul ar dori să îl abordeze este rolul special pe care 
întreprinderile mijlocii (250-500 de angajați) îl au în cadrul peisajului inovării din Uniune. 
Statisticile arată că aceste întreprinderi mijlocii, al căror plafon privind numărul de angajați îl 
depășește pe cel al IMM-urilor, reprezintă actualmente forța motrice a inovării în Europa. 
Instrumentele de finanțare ale programului „Orizont 2020” ar trebui, prin urmare, să prevadă 
măsuri adecvate pentru a elibera întregul potențial de inovare al acestor întreprinderi. 

„O cale către excelență”

În strânsă legătură cu nevoia de simplificare, problema regiunilor și statelor membre slab 
reprezentate apare întotdeauna într-o mare măsură în discuțiile cu privire la PC7. Programul 
„Orizont 2020” va fi primul program-cadru al UE conceput pentru a aborda această problemă 
și pentru a elibera pe deplin potențialul de cercetare, dezvoltare și inovare al tuturor statelor 
membre și regiunilor UE. O agendă de simplificare dedicată, un set adecvat de instrumente, 
sinergii universale cu fondurile structurale și cu alte programe relevante ale UE, precum și un 
set coerent de măsuri însoțitoare vor contribui la crearea unei „căi către excelență” pentru cei 
slab reprezentați în cadrul programului actual. Raportorul cunoaște bine faptul că măsurile 
specifice ale acestei „căi către excelență” vor trebui puse în aplicare în mod corespunzător în 
cadrul normelor de participare pentru a reflecta dispozițiile care încă trebuie introduse în alte 
acte juridice ale pachetului „Orizont 2020”. Se va impune o aliniere a normelor de participare 
la toate programele în cauză, pentru a consolida sinergiile și complementaritățile între 
programul „Orizont 2020”, fondurile structurale și alte programe relevante ale UE.

Cooperarea internațională

Raportorul este convins că schimbarea intenționată de paradigmă către inovare nu poate reuși 
fără o implicare strategic extinsă a comunității internaționale de cercetare. Parteneri eterogeni 
ai UE, precum Africa de Sud, pe de o parte, și Coreea de Sud, pe de altă parte, au 
experimentat peisajul finanțării din UE ca fiind, de asemenea, inaccesibil. Reducerile 
substanțiale ale sarcinii administrative, precum și scurtarea „duratei procedurilor de acordare 
a granturilor” și a „duratei procedurilor de efectuare a plăților” reprezintă, prin urmare, 
precondiții pentru atragerea de cercetători excelenți din întreaga lume.

Diseminarea rezultatelor

Normele privind drepturile de proprietate intelectuală se bazează în mare parte pe normele 
existente ale PC7, iar raportorul salută această continuitate. O mai mare concentrare pe 
exploatarea și diseminarea rezultatelor este, de asemenea, coerentă cu obiectivele generale ale 
programului „Orizont 2020”. Raportorul consideră că accesul deschis, sursele deschise și 
brevetarea sunt, în principiu, instrumente adecvate pentru diseminarea rezultatelor și 
promovarea lor, dar ar fi foarte avantajos un nivel mai ridicat de sensibilizare și asistență cu 
privire la drepturile de proprietate intelectuală. 

Normele cu privire la drepturile de proprietate intelectuală ar trebui să fie mai consistente în 
întregul program „Orizont 2020”. Câteva detalii trebuie reglementate în acordurile de grant în 
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vederea păstrării flexibilității cadrului de reglementare. Cu toate acestea, este necesară o 
anumită prudență pentru a evita dezintegrarea termenilor și condițiilor generale. 

În ceea ce privește instrumentele noi de finanțare, precum achizițiile înainte de comercializare 
sau achizițiile publice de soluții inovatoare, se impune o clarificare juridică suplimentară, 
întrucât experiența cu finanțarea publică a acestor activități este foarte scăzută în majoritatea 
sectoarelor. De exemplu, în ceea ce privește parteneriatele public-private, ar trebui conceput 
un set de condiții partajate, aplicabile parteneriatelor public-private existente și viitoare, care 
ar putea să acopere drepturile de proprietate intelectuală în cadrul achizițiilor publice și 
drepturile de acces și participarea deschisă pentru noii participanții și actorii mici.    

Rezumat

Cheia pentru o punere în aplicare de succes a întregului program-cadru este un set unic, clar și 
consistent de norme pentru participarea și diseminarea rezultatelor în cadrul programului 
„Orizont 2020”. 

Pentru a atinge obiectivele care au fost stabilite de Parlament în rapoartele anterioare și, de 
asemenea, pentru a îndeplini cererile care au fost formulate în mod echitabil în cadrul 
comunității de cercetare, va trebui obținut un echilibru sensibil între patru principii esențiale. 
Aceste principii sunt simplificarea, răspunderea, flexibilitatea și fiabilitatea – punerea în 
aplicare cu succes a programului „Orizont 2020” va depinde în mare parte de îndeplinirea 
acestor principii și de menținerea unui echilibru între ele. 


