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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivele generale ale noului Regulament financiar (RF) corespund, în linii mari, 
obiectivelor globale de punere în aplicare a politicilor UE, garantând în același timp 
respectarea principiului bunei gestiuni financiare.

RF, alături de normele de aplicare, cadrul financiar multianual (CFM), precum și bugetele 
anuale afectează în mod direct politica europeană în domeniul cercetării, dezvoltării și 
inovării. Unul dintre obiectivele principale ale RF ar trebui să fie asigurarea unui echilibru 
adecvat între principiile responsabilității financiare și flexibilității pentru beneficiari.

Prin urmare, raportorul ITRE salută intensificarea eforturilor de simplificare administrativă și 
financiară a normelor PC pe tot parcursul ciclului de viață al programelor și proiectelor 
(aplicare, evaluare și gestionare), ceea ce va aduce beneficii considerabile părților implicate. 
Cercetarea reprezintă un proces marcat de incertitudine, care presupune un anumit nivel de 
risc inerent, iar finanțarea în funcție de rezultate ar putea limita domeniul de aplicare al 
proiectelor de cercetare la proiecte cu grad mai scăzut de risc și cercetare orientată spre piață, 
ceea ce ar împiedica UE să promoveze excelența și cercetarea la granițele cunoașterii.
O interpretare prea rigidă a RF a dat naștere, în ultimii ani, din nefericire, unei culturi de 
evitare a riscurilor și unei abordări bazate pe lipsa de încredere în participanții la programele 
de cercetare, reducând astfel eficiența punerii sale în aplicare. Preocupările în acest sens au 
fost exprimate în numeroase declarații și rezoluții, cum ar fi declarația elaborată în cadrul 
inițiativei „Trust Researchers” și Rezoluția PE din 11 noiembrie 2011 referitoare la 
simplificare (2010/2079(INI)), și este necesară elaborarea de urgență a unui răspuns adecvat 
în vederea simplificării dispozițiilor financiare și administrative referitoare la PC și la alte 
instrumente europene de finanțare.
Finanțarea cercetării în Europa ar trebui să evolueze către încrederea reciprocă și către 
parteneriatul responsabil și să demonstreze, față de participanți, toleranță la risc în toate 
etapele, garantând flexibilitatea normelor UE aplicate în conformitate cu reglementările și 
practicile naționale. Evaluarea finanțării în domeniul cercetării ar trebui să se facă pe baza 
naturii activităților de cercetare, punând accentul pe excelență, relevanță și impact.

Simplificare
Raportorul salută propunerile care vizează o simplificare și armonizare suplimentară a 
normelor și procedurilor. Este important să reamintim, în acest context, că simplificarea nu 
constituie un obiectiv separat, ci, mai curând, un mod de a asigura atractivitatea și 
accesibilitatea finanțării cercetării la nivelul UE și că măsurile de simplificare ar trebui să facă 
posibilă, de asemenea, evitarea în mai mare măsură a erorilor. Raportorul admite că cerințele 
referitoare la controale și la garanții sunt necesare pentru a menține disciplina bugetară și o 
cultură a bunei gestiuni financiare dar, pe de altă parte, aceste sarcini administrative ar trebui 
să se adapteze în mai mare măsură riscurilor financiare existente, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale anumitor politici, cum ar fi politica în domeniul cercetării.

Din motive legate de simplificare, în cazul granturilor de funcționare care sunt acordate sub 
forma sumelor forfetare sau a finanțării la tarife forfetare, raportorul subliniază că ar trebui 
eliminată norma privind micșorarea treptată a granturilor și solicită Comisiei să clarifice mai 
mult terminologia referitoare la utilizarea ratelor forfetare și a sumelor forfetare și să faciliteze 
utilizarea acestora; consideră că sumele și ratele forfetare ar trebui să fie utilizate în mod 
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excepțional, pe bază voluntară și numai în cazuri justificate.
Normele care reglementează dobânda generată de prefinanțare 

Raportorul sprijină anularea imediată a obligației de a recupera dobânzile aferente 
prefinanțării, precum și eliminarea obligației de a deschide conturi separate, purtătoare de 
dobândă. Povara administrativă creată de recuperarea dobânzii este disproporționată în raport 
cu obiectivul urmărit și ar fi mult mai eficient să se permită reutilizarea dobânzilor generate 
pentru programele gestionate de beneficiari. 
Granturi

Este necesar să se clarifice definiția granturilor și să se reducă sarcina administrativă. Pentru 
îmbunătățirea gestionării granturilor și simplificarea procedurilor, ar trebui să fie posibilă 
acordarea de granturi fie printr-o decizie a instituției, fie printr-o convenție scrisă cu 
beneficiarul.

Riscul admisibil de eroare
Cercetarea și inovarea constituie, în mod inerent, activități care implică asumarea de riscuri, 
iar definirea unui nivel adecvat al riscului admisibil este vitală pentru succesul politicii de 
cercetare și inovare la nivelul UE. Propunerea de a introduce în RF noțiunea de risc admisibil 
de eroare (RAE) reprezintă o evoluție pozitivă și ar putea contribui la reducerea complexității 
și, totodată, a numărului de audituri ex-post, asigurând un echilibru corespunzător între o 
gestiune financiară corectă și controale adecvate și conducând la simplificare în procesul de 
gestiune financiară. În plus, Comisia trebuie să garanteze că se adoptă toate măsurile necesare 
pentru a reduce riscul inerent de eroare.
Este esențial să se asigure interpretarea și aplicarea uniformă a normelor de participare, 
precum și faptul că acestea țin seama de aspectele esențiale care caracterizează sectorul 
cercetării și dezvoltării în practică. Raportorul solicită, prin urmare, o analiză detaliată și o 
comunicare a erorilor și a măsurilor de corecție aferente; raportorul consideră, de asemenea, 
că este necesar să se introducă o definiție mai clară a erorilor în textul RF.

Raportorul sprijină introducerea de dispoziții de sine stătătoare legate de premii în RF. 
Acordarea de premii trebuie încurajată, dar nu trebuie să devină un substitut pentru finanțarea 
structurată corespunzător.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

(4a) În ceea ce privește programele-cadru 
de cercetare, ar trebui să se introducă o 
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simplificare și armonizare suplimentară a 
normelor și procedurilor, astfel cum se 
precizează în Rezoluția Parlamentului 
European din 11 noiembrie 2010 
referitoare la simplificarea implementării 
programelor-cadru de cercetare1 și în 
Raportul final al Grupului de experți 
pentru evaluarea intermediară a celui de-
al șaptelea program-cadru, publicat la 12 
noiembrie 2010 în temeiul articolului 7 
alineatul (2) din Decizia nr. 
1982/2006/CE.
1 Texte adoptate, P6_TA(2010)0401.

Or. en

Justificare

Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea 
implementării programelor-cadru de cercetare (2010/2079 (INI)) a solicitat simplificarea și 
armonizarea normelor și procedurilor din Regulamentul financiar.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) norme precise, coerente și 
transparente în materie de control care să 
reglementeze drepturile părților implicate;

Or. en

Justificare

Parlamentul a solicitat Comisiei, la punctul 29 din Rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 
referitoare la simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare (2010/2079(INI)), 
să prezinte norme precise, coerente și transparente în materie de control care să 
reglementeze drepturile părților implicate, iar aceste norme vor face parte integrantă din 
controlul intern al execuției bugetare.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 29 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea legislativă hotărăște, în
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 322 din TFUE, cu privire la un 
nivel al riscului admisibil de eroare la un 
nivel adecvat de agregare a posturilor 
bugetare. Decizia respectivă este luată în 
considerare în cursul procedurii anuale 
de descărcare de gestiune, în conformitate 
cu articolul 157 alineatul (2).

Atunci când prezintă propuneri revizuite 
sau noi privind cheltuielile, Comisia 
analizează, evaluează și, dacă este 
necesar, modifică sistemul de gestionare a 
riscurilor. Pe baza unei metodologii clare, 
Comisia evaluează, de asemenea, nivelul 
riscului de eroare sau de nerespectare a 
legislației propuse pentru fiecare fond sau 
stat membru în parte.

Or. en

Justificare

Comisia BUDG a sugerat introducerea unui nou paragraf privind riscul admisibil de eroare 
(RAE) la articolul 29. Acest text poate servi drept bază pentru conceptul de RAE, dar, pe 
lângă aceasta, propunerea Comisiei ar trebui analizată în detaliu și, dacă este necesar, 
modernizată. Conceptul de RAE nu ar trebui să se limiteze la nerespectarea legislației, ci ar 
trebui să cuprindă și riscul inerent, în special în domeniul cercetării.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul riscului admisibil de eroare se 
bazează pe o analiză a costurilor și a 
beneficiilor controalelor. Statele membre, 
precum și entitățile și persoanele 
menționate la articolul 55 alineatul (1) 
litera (b), prezintă Comisiei, la cerere, un 
raport privind costurile controalelor 
suportate de acestea, precum și numărul 
și amploarea activităților finanțate de la 
buget.

În cazul în care, în timpul punerii în 
aplicare a programului, rata de eroare 
sau nivelul nerespectării depășesc cu 
regularitate nivelul riscului identificat în 
propunerea privind cheltuielile, Comisia 
identifică deficiențele de la nivelul 
sistemelor de control și analizează 
costurile și beneficiile posibilelor măsuri 
corective, adoptând măsuri adecvate, cum 
ar fi simplificarea dispozițiilor aplicabile, 
redefinirea programului, efectuarea unor 
controale mai stricte sau, dacă este cazul, 
încetarea activității.
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Or. en

Justificare

Ar trebui să se specifice în mod clar nivelul ridicat și înregistrat cu regularitate de 
nerespectare sau de eroare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul riscului admisibil de eroare este 
monitorizat îndeaproape și este revizuit în 
cazul în care survin schimbări majore în 
mediul de control.

eliminat

Or. en


