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КРАТКА ОБОСНОВКА

Главните цели на новия Финансов регламент несъмнено съответстват на общите цели, 
свързани с осъществяването на политиките на ЕС, като същевременно се гарантира 
принципът на доброто финансово управление.

Финансовият регламент, заедно с правилата за неговото прилагане, както и 
Многогодишната финансова рамка (МФР), заедно с годишните бюджети, оказват пряко 
въздействие върху европейската политика в областта на научноизследователската и 
развойна дейност и иновациите. Една от основните цели на Финансовия регламент 
следва да бъде постигането на подходящ баланс между принципите за финансова 
отчетност и гъвкавост по отношение на бенефициерите.

Поради това докладчикът по становище на ITRE приветства увеличаващите се усилия 
за постигане на административно и финансово опростяване на правилата на РП за 
целия жизнен цикъл на програмите и проектите (прилагане, оценка и управление) –
нещо, което следва да бъде от основна полза за заинтересованите страни. 
Научноизследователската дейност е несигурен процес, с определена степен на присъщ 
за нея риск, и основаното на резултатите финансиране би могло да ограничи обхвата на 
научноизследователските проекти до такива с по-нисък риск и до пазарно ориентирана 
научноизследователска дейност – нещо, които би пречило на ЕС в стремежа му към 
високи научни постижения и гранични изследвания.
За нещастие, прекалено строгото тълкуване на Финансовия регламент през последните 
години създаде култура, характеризираща се с избягването на рискове и с отношение, 
при което се наблюдава нулево доверие към участниците в научноизследователските 
програми, като по този начин се намалява ефикасността на неговото прилагане. Тези 
опасения бяха изразени в няколко декларации и резолюции, като например 
декларацията по инициативата „Доверие в изследователите” и резолюцията на ЕП от 11 
ноември 2011 г. относно опростяване (2010/2079(INI)), като съществува спешна нужда 
от подходяща реакция с цел опростяване на финансовите и административните 
разпоредби, свързани с Рамковата програма и другите европейски инструменти за 
финансиране.
Финансирането на научноизследователската дейност в Европа следва да се развива в 
посока към постигането на взаимно доверие и отговорно партньорство, проявявайки 
във всички фази толерантност към риска по отношение на участниците, с гъвкави 
правила на ЕС, прилагани в съответствие с националните разпоредби и практики. 
Оценяването на финансирането в областта на научноизследователската дейност следва 
да се базира на естеството на научноизследователската дейност, като вниманието се 
насочва към високите научни постижения, уместността и ефекта.

Опростяване
Докладчикът по становище приветства предложенията за допълнително опростяване и 
хармонизиране на правилата и процедурите. В този контекст е важно да се припомни, 
че опростяването не е отделна цел, а по-скоро – средство за гарантиране на 
привлекателността и достъпността на финансирането от ЕС за научноизследователска 
дейност, като свързаните с опростяването мерки следва да предлагат и по-добри 
възможности за избягване на грешки. Докладчикът по становище е съгласен с това, че 
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изискванията за проверки и гаранции са необходими за поддържането на бюджетна 
дисциплина и култура на добро финансово управление, от друга страна, подобни 
административни тежести следва да бъдат по-съразмерни със съответните финансови 
рискове, като се вземат предвид конкретните характеристики на определени политики, 
като например научноизследователската дейност.
От съображения, засягащи опростяването, в случая с безвъзмездните средства за 
оперативни разходи, приемащи формата на еднократни суми или финансиране с единна 
ставка, докладчикът по становище подчертава, че правилото безвъзмездните средства 
да се намаляват постепенно следва да бъде премахнато, и призовава Комисията да 
разясни допълнително терминологията относно използването на единните ставки и 
еднократните суми и да улесни тяхното използване; счита, че еднократните суми и 
единните ставки следва да бъдат изключения, да се използват на доброволен принцип и 
само когато това е оправдано.
Правила относно генерираните от предварително финансиране лихви

Докладчикът по становище подкрепя незабавната отмяна на задължението за 
възстановяване на лихвите по предварително финансиране, както и премахването на 
задължението за откриване на отделни лихвоносни сметки. Свързаната с 
възстановяването на тези лихви административна тежест е несъразмерна с поставената 
цел, като по-ефикасно би било да се позволи повторното използване на генерираните 
лихви за програмите, които бенефициерите управляват. 

Безвъзмездни средства
Необходимо е да се разясни определението за безвъзмездни средства, като се намали 
административната тежест. С цел подобряване на управлението на безвъзмездните 
средства и опростяване на процедурите следва да бъде възможно да се отпускат 
безвъзмездни средства чрез решение на институцията или посредством писмен договор 
с бенефициера.

Допустим риск от грешки
Научноизследователската дейност и иновациите са дейности, за които е присъщо 
поемането на риск, и определянето на подходящо ниво на допустимия риск е 
жизненоважно за успешната политика в областта на научноизследователската дейност 
и иновациите на равнище ЕС. Предложението за въвеждане във Финансовия регламент 
на понятието „допустим риск от грешки” представлява положителна стъпка напред и 
би могло да помогне да се намалят както сложността, така и последващите проверки, да 
се гарантира подходящ баланс между доброто финансово управление и целесъобразния 
контрол, както и да доведе до опростяване на финансовото управление. Освен това 
Комисията трябва да гарантира предприемането на всички необходими мерки за 
намаляване на свойствения риск от грешки.
От решаващо значение е да се гарантира единно тълкуване и прилагане на правилата за 
участие, както и признаването в тях на съществените реалности при практическото 
изпълнение на научноизследователската и развойна дейност. Поради това докладчикът 
по становище призовава за задълбочен анализ и съобщаване на грешките, както и за 
евентуални действия за коригирането им; също така счита за необходимо да се изготви 
по-ясно определение на понятието „грешки“ в текста на Финансовия регламент.
Докладчикът по становище изразява съгласие във връзка с въвеждането отделно във 
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Финансовия регламент на разпоредби, отнасящи се до предоставянето на награди. 
Използването на награди трябва да се насърчава, но не като заместител на надлежно 
структурираното финансиране.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
бюджети да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

(4a) Що се отнася до рамковите 
програми на Съюза за научни 
изследвания, следва да се въведе 
допълнително опростяване и 
хармонизиране на правилата и 
процедурите, както е посочено в 
резолюцията на Европейския 
парламент от 11 ноември 2010 г. 
относно опростяването на 
изпълнението на рамковите програми 
за научни изследвания1 и в 
окончателния доклад на експертната 
група по междинна оценка на седмата 
рамкова програма, публикуван на 12 
ноември 2010 г. въз основа на член 7, 
параграф 2 от Решение № 
1982/2006/ЕО.
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0401.

Or. en

Обосновка

Резолюцията на Европейския парламент от 11 ноември 2010 г. относно 
опростяването на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания 
(2010/2079(INI) призова за опростяване и хармонизиране на правилата и процедурите 
във Финансовия регламент.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) точни, последователни и 
прозрачни правила за контрол по 
отношение на правата на 
съответните страни;

Or. en

Обосновка

В параграф 29 от своя доклад от 11 ноември 2010 г. относно опростяване на 
научните изследвания (2010/2079(INI) Парламентът призовава да се представят 
точни, последователни и прозрачни правила за контрол по отношение на правата на 
съответните страни и тези принципи ще представляват неделима част от 
вътрешния контрол над изпълнението на бюджета.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Законодателният орган определя в 
съответствие с процедурата, 
установена в член 322 от ДФЕС, ниво 
на допустимия риск от грешка за 
подходящо агрегиране на бюджета. 
Това решение се взема предвид в 
годишната процедура по 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета 
съгласно член 157, параграф 2.

При представянето на преразгледани 
или нови предложения за разходи 
Комисията анализира, оценява и ако е 
необходимо, изменя системата за 
управление на риска. Въз основа на 
ясна методология Комисията 
извършва и оценка на нивото на риска 
от грешки или несъответствие с 
предложеното законодателство по 
фондове и по държави-членки.

Or. en

Обосновка

Комисията по бюджети предложи нов текст относно допустимия риск от грешки в 
член 29. Този текст може да послужи като основа за понятието „допустим риск от 
грешки”, но в допълнение към това предложението на Комисията следва да се 
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анализира внимателно и ако е необходимо, да се актуализира. Понятието „допустим 
риск от грешки” няма да се ограничава само в рамките на несъответствието, а в 
него ще се включи и присъщият риск, по-специално в областта на научните 
изследвания.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нивото на допустимия риск от 
грешка се основава на анализ на 
разходите за контрола и ползите от 
него. При поискване държавите-
членки и посочените в член 55, 
параграф 1, буква б) субекти и лица 
докладват на Комисията за поетите 
от тях разходи за контрол, както и 
за броя и обема на финансираните от 
бюджета дейности.

Ако при изпълнението на програмата 
процентът на грешките или нивото 
на несъответствие е постоянно по-
високо от равнището на риска, 
определено в предложението за 
разходи, Комисията открива 
слабостите в системите за контрол, 
анализира разходите и ползите от 
евентуални корективни мерки и 
предприема целесъобразни действия, 
като опростяване на приложимите 
разпоредби, повторно планиране на 
програмата, прилагане на по-строг 
контрол или, при необходимост,  
прекратяване на дейността.

Or. en

Обосновка

Следва ясно да се посочи нивото на постоянно високото несъответствие или 
процентът на грешките.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нивото на допустимия риск от 
грешка се следи внимателно и се 
преразглежда в случай на значителни 
промени в контролната среда.

заличава се
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