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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os objectivos gerais do novo Regulamento Financeiro respeitam em grande medida os 
objectivos gerais de elaboração das políticas da UE, garantindo, simultaneamente, a 
observância do princípio da boa gestão financeira.

O Regulamento Financeiro, conjuntamente com as respectivas normas de execução, bem 
como o quadro financeiro plurianual (QFP), conjuntamente com os orçamentos anuais, têm 
um impacto directo na política europeia de investigação, de desenvolvimento e de inovação. 
Um dos principais objectivos do Regulamento Financeiro deveria consistir na obtenção do 
devido equilíbrio entre os princípios da responsabilidade financeira e da flexibilidade para os 
beneficiários.

O relator de parecer da comissão ITRE acolhe, pois, favoravelmente os esforços crescentes de 
simplificação administrativa e financeira das regras aplicáveis aos programas-quadro ao longo 
dos períodos de duração dos programas e projectos (candidatura, avaliação e gestão), o que 
deverá constituir um benefício de primordial importância para as partes interessadas. A 
investigação é um processo incerto, que comporta um certo número de riscos inerentes, 
podendo um financiamento em função dos resultados limitar o âmbito dos projectos de 
investigação aos projectos menos arriscados e à investigação orientada para o mercado, o que  
obstaria à prossecução, pela UE, da investigação de fronteira e de excelência,

Nos últimos anos, uma interpretação demasiado rígida do Regulamento Financeiro criou 
infelizmente uma cultura de recusa do risco e uma atitude de confiança zero para com os 
participantes em programas de investigação, o que diminuiu a eficácia da sua implementação. 
Este problema foi expresso em várias declarações e resoluções, nomeadamente na declaração 
sobre a iniciativa de Trust Researchers e na resolução do PE, de 11 de Novembro de 2011, 
sobre a simplificação da execução dos programas-quadro de investigação (2010/2079(INI)), 
sendo urgentemente necessária uma resposta apropriada, a fim de simplificar as disposições 
financeiras e administrativas relativas ao programa-quadro e a outros instrumentos europeus 
de financiamento.
O financiamento da investigação na Europa deveria assentar na confiança mútua e na partilha 
de responsabilidades, sendo também tolerante ao risco para com os participantes a todos os 
níveis. Neste contexto, deveriam aplicar-se regras flexíveis da UE em consonância com a 
regulamentação e as práticas nacionais. A avaliação do financiamento no domínio da 
investigação deveria fundar-se na natureza da investigação, centrando-se na excelência, 
relevância e impacto.
Simplificação

O relator de parecer congratula-se com as propostas de uma maior simplificação e 
harmonização das regras e procedimentos. Afigura-se importante recordar, neste contexto, 
que a simplificação não constitui um objectivo em si mesmo, mas, antes, um meio de garantir 
a atractividade e a acessibilidade do financiamento da investigação da União Europeia e que 
as medidas de simplificação deveriam igualmente oferecer maiores possibilidades de evitar 
erros. O relator de parecer concorda com a necessidade de requisitos em matéria de controlos 
e de garantias, por forma a garantir a disciplina orçamental e uma cultura de boa gestão 
financeira, mas considera, por outro lado, que tais encargos administrativos deveriam ser mais 
proporcionais aos riscos financeiros envolvidos, tendo em conta as características específicas 
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de certas políticas, como a investigação.
Por razões de simplificação, no caso de subvenções ao funcionamento sob a forma de 
montantes fixos ou de pagamentos a uma taxa fixa, o relator de parecer salienta que cumpre 
suprimir a regra segundo a qual as subvenções deverão diminuir progressivamente e exorta a 
Comissão a conferir uma maior clareza à terminologia relativa à utilização de taxa fixa e de 
montantes fixos, bem como a facilitar a sua utilização; é seu entender que os montantes fixos 
e as taxas fixas devem ser excepcionais e utilizados numa base voluntária e apenas em casos 
justificados;

Regras relativas aos juros gerados pelos pré-financiamentos
O relator de parecer apoia o imediato levantamento da obrigação de recuperar os juros 
relativos aos pré-financiamentos, bem como a supressão da obrigação de abrir contas 
remuneradas separadas. Os encargos administrativos implicados pela cobrança desses juros 
são desproporcionados em relação ao objectivo visado e seria mais eficiente permitir a 
reutilização dos juros gerados em benefício dos programas geridos pelos beneficiários. 

Subvenções
Há que clarificar a definição de subvenções e reduzir os encargos administrativos. A fim de 
melhorar a gestão das subvenções e simplificar os procedimentos, deverá ser possível 
conceder subvenções, tanto por meio de uma decisão da instituição, como através de um 
acordo por escrito com o beneficiário.
Risco de erro tolerável

A investigação e a inovação são actividades que, por inerência, implicam riscos, sendo 
essencial definir um nível apropriado de risco tolerável para poder conduzir uma política de 
investigação e de inovação frutuosa à escala da União Europeia. A proposta de introduzir no 
Regulamento Financeiro a noção de risco de erro tolerável (RET) constitui um progresso e 
poderia contribuir para reduzir a complexidade, como também as auditorias ex-post, garantir 
um justo equilíbrio entre uma boa gestão financeira e controlos apropriados e conduzir à 
simplificação da gestão financeira. Além disso, a Comissão deve velar pela adopção de todas 
as medidas tendentes à redução do risco de erro inerente.

É crucial garantir que as regras de participação sejam interpretadas e aplicadas de modo 
uniforme e que reconheçam as realidades essenciais da prática de I&D. O relator de parecer 
solicita, por conseguinte, uma análise circunstanciada e a comunicação dos erros e eventuais 
medidas correctivas. Considera o mesmo ser necessário definir mais claramente o conceito de 
“erro” no texto do Regulamento Financeiro.
O relator de parecer concorda com a introdução de disposições relativas aos prémios 
separadamente no RF. O recurso a prémios deve ser encorajado, mas não substituir-se a um 
financiamento devidamente estruturado;

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Projecto de resolução legislativa Alteração

(4-A) No que respeita aos programas-
quadro da União no domínio da 
investigação, importa promover uma 
maior simplificação e harmonização das 
regras e dos procedimentos aplicáveis, 
como indicado na resolução do 
Parlamento Europeu, de 11 de Novembro 
de 2010, sobre a simplificação da 
execução dos programas-quadro de 
investigação1, bem como no relatório final 
do grupo de peritos sobre a avaliação 
intercalar do Sétimo Programa-Quadro, 
publicado em 12 de Novembro de 2010 
com base no artigo 7.º, n.º 2, da Decisão 
n.º 1982/2006/CE;
___________________

1 Textos Aprovados, P7 TA(2010)0401.

Or. en

Justificação

A resolução do Parlamento Europeu, de 11 de Novembro de 2010, sobre a simplificação da 
execução dos programas-quadro de investigação (2010/2079 (INI)), instava à simplificação e 
harmonização das regras e dos procedimentos do Regulamento Financeiro.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Regras precisas, coerentes e 
transparentes aplicáveis aos controlos que 
garantam o respeito dos direitos das 
partes interessadas;

Or. en
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Justificação

No n.º 29 do seu relatório, de 11 de Novembro de 2010, sobre a simplificação da investigação 
(2010/2079(INI)), o Parlamento solicitou a apresentação de regras precisas, coerentes e 
transparentes para as auditorias que respeitem os direitos das partes interessadas. Esses 
princípios devem constituir parte integrante do controlo interno da execução orçamental.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 29 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade legislativa decide, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 322. ° do TFUE, sobre 
o nível de risco de erro tolerável, para um 
grau de agregação adequado das rubricas 
orçamentais. Essa decisão deve ser tida 
em conta durante o processo anual de 
quitação, em conformidade com o artigo 
157.º, n.º 2.

Quando apresentar propostas de despesa, 
revistas ou novas, a Comissão analisa, 
estima e, se necessário, modifica o sistema 
de gestão do risco. Com base numa 
metodologia clara, a Comissão avalia 
igualmente o nível do risco de erro ou de 
não conformidade com a legislação 
proposta, por fundo e por Estado-
Membro.

Or. en

Justificação

A comissão BUDG propôs um novo texto sobre o risco de erro tolerável (RET) no artigo 29.º. 
Esse texto pode servir de base para o conceito de risco de erro tolerável; além disso, a 
proposta da Comissão deve, contudo, ser analisada com rigor e, se necessário, modernizada. 
O conceito de risco de erro tolerável não se deve restringir unicamente à não conformidade. 
Impõe-se ter igualmente em conta um risco inerente, nomeadamente no domínio da 
investigação.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 29 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O nível de risco de erro tolerável deve 
assentar numa análise dos custos e dos 
benefícios dos controlos. Os 
Estados-Membros e as entidades e pessoas 
referidas no artigo 55.º, n.º 1, alínea b), 

Se, no decurso da execução do programa, 
a taxa de erro ou o nível de não 
conformidade for em permanência 
superior ao nível de risco identificado na 
proposta de despesa, a Comissão 
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devem, mediante pedido, apresentar um 
relatório à Comissão sobre os custos dos 
controlos por si suportados, bem como o 
número e a dimensão das actividades 
financiadas pelo orçamento.

identifica as debilidades dos sistemas de 
controlo e analisa os custos e os 
benefícios de eventuais medidas 
correctivas e toma medidas apropriadas, 
nomeadamente a simplificação das 
disposições aplicáveis, a reconfiguração 
do programa, o reforço dos controlos ou, 
se necessário, o fim da actividade.

Or. en

Justificação

O elevado nível permanente de não conformidade ou da taxa de erro deve ser claramente 
especificado.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 29 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O nível de risco de erro tolerável deve ser 
acompanhado de perto e deve ser 
reapreciado em caso de alterações de 
vulto no enquadramento de controlo.

Suprimido

Or. en


