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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ogólne cele nowego rozporządzenia finansowego są w zasadzie zgodne z celem realizacji 
strategii politycznych UE przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady należytego zarządzania 
finansami.

Rozporządzenie finansowe wraz z przepisami wykonawczymi, wieloletnimi ramami 
finansowymi i budżetami rocznymi ma bezpośredni wpływ na europejską politykę w 
dziedzinie badań naukowych, rozwoju i innowacji. Jednym z głównych celów rozporządzenia 
finansowego powinno być osiągnięcie właściwej równowagi między zasadą 
odpowiedzialności finansowej a zasadą elastyczności w stosunku do beneficjentów.
Sprawozdawca komisji ITRE z zadowoleniem przyjmuje wobec tego wzmożone wysiłki 
zmierzające do administracyjnego i finansowego uproszczenia przepisów dotyczących 
programów ramowych, stosowanych na każdym etapie trwania programów i projektów (w 
trakcie realizacji, oceny i zarządzania), co powinno przynieść zasadniczą korzyść 
zainteresowanym stronom. Badania naukowe są procesem charakteryzującym się 
niepewnością i obarczonym nieodłącznym ryzykiem, wobec czego finansowanie uzależnione 
od wyników może ograniczyć zakres projektów badawczych do mniej ryzykownych 
przedsięwzięć i badań nakierowanych na rynek, co utrudniłoby UE dążenie do uzyskiwania 
doskonałych rezultatów i prowadzenie pionierskich badań.

Niestety zbyt rygorystyczna interpretacja rozporządzenia finansowego doprowadziła w 
ostatnich latach do awersji do ryzyka i ugruntowania się postawy całkowitego braku zaufania 
do uczestników programów badawczych, ograniczając tym samym skuteczność wdrożenia 
rozporządzenia. Tego rodzaju obawy zostały wyrażone w licznych deklaracjach i rezolucjach, 
jak np. w deklaracji dotyczącej inicjatywy „Trust Researchers” oraz w rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie uproszczeń (2010/2079(INI)), wobec 
czego konieczne są odpowiednie działania w odpowiedzi na potrzebę uproszczenia przepisów 
finansowych i administracyjnych dotyczących programu ramowego i innych europejskich 
instrumentów finansowania.
Finansowanie europejskich badań naukowych powinno w większej mierze opierać się na 
wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialnym partnerstwie, a także tolerowaniu ryzyka 
ponoszonego przez uczestników na wszystkich etapach, przy czym przepisy UE powinny być 
elastyczne i stosowane zgodnie z przepisami i praktykami krajowymi. Podstawą oceny 
finansowania w dziedzinie badań naukowych powinien być charakter badań oraz 
koncentrowanie się na osiąganiu doskonałych rezultatów, ich znaczeniu i skutkach.
Uproszczenie

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wnioski dotyczące dalszych uproszczeń oraz 
harmonizacji przepisów i procedur. Należy w tym miejscu przypomnieć, że uproszczenie nie 
jest odrębnym celem, lecz środkiem gwarantującym atrakcyjność i dostępność środków UE 
na badania naukowe oraz że uproszczenia powinny również umożliwić ograniczenie skali 
występowania błędów. Sprawozdawca zgadza się, że wymogi dotyczące kontroli i gwarancji 
są niezbędne, aby utrzymać dyscyplinę budżetową i kulturę dobrego zarządzania finansami, z 
drugiej jednak strony tego rodzaju obciążenia administracyjne powinny być bardziej 
proporcjonalne w stosunku do rzeczywistego ryzyka finansowego przy uwzględnieniu 
charakterystycznych cech niektórych strategii politycznych, tak jak w przypadku badań 
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naukowych.
Sprawozdawca podkreśla, że w przypadku dotacji operacyjnych w formie kwot ryczałtowych
lub finansowania ryczałtowego dla uproszczenia należy usunąć zasadę, zgodnie z którą 
wysokość dotacji powinna stopniowo spadać, oraz wzywa Komisję do precyzyjniejszego 
wyjaśnienia terminologii używanej w odniesieniu do kwot ryczałtowych i do ułatwienia 
korzystania z nich. Jest zdania, że ryczałt powinien być stosowany jedynie w wyjątkowych i 
uzasadnionych przypadkach na zasadzie dobrowolności.
Zasady dotyczące odsetek generowanych w związku z prefinansowaniem

Sprawozdawca popiera natychmiastowe zniesienie obowiązku wypłacania odsetek od 
prefinansowania, a także obowiązku otwierania odrębnych oprocentowanych kont. 
Obciążenia administracyjne związane z windykacją tych odsetek są niewspółmiernie duże w 
stosunku do realizowanego w ten sposób celu i efektywniejsze byłoby pozwolenie na 
ponowne wykorzystanie nagromadzonych odsetek na rzecz programów realizowanych przez 
beneficjenta. 

Dotacje
Definicja dotacji wymaga wyjaśnienia, a obciążenia administracyjne należy zmniejszyć. Aby 
usprawnić zarządzanie dotacjami i uprościć procedury, należy umożliwić przyznawanie 
dotacji w drodze decyzji podejmowanej przez instytucję lub na podstawie pisemnej umowy z 
beneficjentem.
Dopuszczalne ryzyko błędu

Badania naukowe i innowacje to rodzaje działalności obarczone nieodłącznym ryzykiem, a 
zdefiniowanie odpowiedniego poziomu dopuszczalnego ryzyka ma zasadnicze znaczenie dla 
powodzenia polityki w dziedzinie badań naukowych i innowacji na szczeblu UE. Propozycja 
wprowadzenia do rozporządzenia finansowego pojęcia dopuszczalnego ryzyka błędu to krok 
we właściwym kierunku, który może się przyczynić do ograniczenia zarówno stopnia 
zawiłości, jak i kontroli ex post, zapewnić odpowiednią równowagę między należytym 
zarządzaniem finansami a właściwymi kontrolami, a także uprościć zarządzanie finansami. 
Ponadto Komisja musi zadbać o to, aby podjęto wszelkie środki ograniczające nieodłączne 
ryzyko błędu.
Kluczowe jest zapewnienie jednolitego interpretowania i stosowania przepisów dotyczących 
uczestnictwa, tak aby odzwierciedlały one najważniejsze aspekty praktyki prowadzenia 
działalności badawczo-rozwojowej. Sprawozdawca wzywa zatem do dogłębnego 
analizowania i przedstawiania błędów oraz podejmowania ewentualnych działań 
naprawczych. Uważa również, że do tekstu rozporządzenia finansowego należy wprowadzić 
jaśniejszą definicję błędu.
Sprawozdawca zgadza się na wprowadzenie do rozporządzenia finansowego odrębnych 
przepisów dotyczących stosowania nagród. Należy zachęcać do ich stosowania, lecz nie 
powinny one zastępować należycie ustrukturyzowanego finansowania.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
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poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

(4a) Zgodnie z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. 
w sprawie uproszczenia realizacji 
programów ramowych w dziedzinie badań 
naukowych1 oraz stosownie do 
sprawozdania końcowego grupy 
ekspertów ds. śródokresowej oceny 
siódmego programu ramowego, 
opublikowanego w dniu 12 listopada 
2010 r. w oparciu o art. 7 ust. 2 decyzji nr 
1982/2006/WE, należy w jeszcze większym 
stopniu uprościć i zharmonizować 
przepisy i procedury dotyczące programów 
ramowych UE w dziedzinie badań 
naukowych.
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0401.

Or. en

Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie uproszczenia realizacji programów 
ramowych w dziedzinie badań naukowych (2010/2079 (INI)) Parlament Europejski wezwał do 
uproszczenia i harmonizacji przepisów i procedur w rozporządzeniu finansowym.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) dokładnych, spójnych i przejrzystych 
zasad kontroli w odniesieniu do praw 
zaangażowanych stron;
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Uzasadnienie

W swoim sprawozdaniu z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie uproszczeń w zakresie badań 
naukowych (2010/2079(INI)), w jego ust. 29, Parlament zwrócił się o przedstawienie 
dokładnych, spójnych i przejrzystych zasad kontroli w odniesieniu do praw zaangażowanych 
stron i te oto zasady stanowią integralną część wewnętrznej kontroli wykonania budżetu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
322 TFUE władza prawodawcza 
podejmuje decyzję w sprawie poziomu 
dopuszczalnego ryzyka błędu na 
odpowiednim poziomie zagregowania 
budżetu. Zgodnie z art. 157 ust. 2 decyzję 
tę uwzględnia się podczas corocznej 
procedury udzielania absolutorium.

Przedstawiając zmienione lub nowe 
wnioski w sprawie wydatkowania 
środków, Komisja analizuje, ocenia i w 
razie konieczności modyfikuje system 
zarządzania ryzykiem. W oparciu o jasną 
metodologię Komisja ocenia również 
poziom ryzyka błędu lub niezgodności z 
proponowanym prawodawstwem w 
odniesieniu do funduszy i poszczególnych 
państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

W artykule 29 Komisja Budżetowa zaproponowała nowy tekst dotyczący dopuszczalnego 
ryzyka błędu. Tekst ten może stanowić podstawę koncepcji dopuszczalnego ryzyka błędu, ale 
dodatkowo należy dobrze przeanalizować i w razie konieczności zmodyfikować wniosek 
Komisji. Koncepcja dopuszczalnego ryzyka błędu nie ogranicza się jedynie do niezgodności i 
należy w niej również uwzględnić, zwłaszcza w dziedzinie badań naukowych, nieodłączne 
ryzyko.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poziom dopuszczalnego ryzyka błędu jest 
oparty na analizie kosztów i korzyści 

Jeżeli w trakcie realizacji programu 
poziom błędu lub skala niezgodności stale 
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kontroli. Państwa członkowskie, podmioty 
i osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 
lit. b), na wniosek Komisji składają jej 
sprawozdanie na temat poniesionych 
przez siebie kosztów kontroli oraz liczby i 
skali działań finansowanych z budżetu.

przekracza poziom ryzyka określony we 
wniosku dotyczącym wydatkowania 
środków, Komisja identyfikuje 
niedociągnięcia w systemach kontroli oraz 
analizuje koszty i korzyści ewentualnych 
środków korygujących, a także podejmuje 
stosowne działania polegające np. na 
uproszczeniu obowiązujących przepisów, 
modyfikacji programu, częstszych 
kontrolach lub – w razie potrzeby –
zakończeniu działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jednoznacznie ustalić poziom niezgodności lub błędu określany mianem stale 
wysokiego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poziom dopuszczalnego ryzyka błędu jest 
ściśle monitorowany i poddawany 
przeglądowi w przypadku istotnych zmian 
w środowisku kontroli.

skreślony

Or. en


