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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Glavni cilji nove finančne uredbe so v splošnem usklajeni z glavnimi cilji izvajanja politik 
EU, obenem pa naj bi zagotovili dobro finančno poslovodenje.
Finančna uredba z izvedbenimi pravili in večletni finančni okvir z letnimi proračuni imata 
neposredne posledice za evropsko politiko raziskav, razvoja in inovacij. Eden glavnih ciljev 
finančne uredbe je doseči ustrezno ravnotežje med načeli finančne odgovornosti in 
prilagodljivosti za upravičence.
Poročevalec odbora ITRE zato pozdravlja povečana prizadevanja za upravno in finančno 
poenostavitev pravil okvirnega programa v celotnem življenjskem ciklu programov in 
projektov (prijava, ocena in upravljanje), kar bi zlasti koristilo interesnim skupinam. 
Raziskave so negotov proces z določeno stopnjo tveganja in financiranje na podlagi rezultatov 
bi utegnilo omejiti obseg raziskovalnih projektov na manj tvegane projekte in tržno usmerjene 
raziskave, kar bi oviralo EU pri doseganju odličnosti in pionirskih raziskavah.
Preveč ozke razlage finančne uredbe so v preteklih letih žal ustvarile kulturo izogibanja 
tveganju in popolnega nezaupanja do udeležencev v raziskovalnih programih, zato se je 
učinkovitost njihovega izvajanja zmanjšala. Pomisleki v zvezi s tem so bili izraženi v več 
izjavah in resolucijah, na primer v pobudi raziskovalcev za večje zaupanje in v resoluciji EP z 
dne 11. novembra 2011 o poenostavitvi (2010/2079(INI)), zato bi bilo treba nujno ustrezno 
poenostaviti finančne in upravne določbe o okvirnem programu in drugih evropskih 
instrumentih financiranja.

Financiranje raziskav v Evropi bi moralo bolj temeljiti na vzajemnem zaupanju in 
odgovornem partnerstvu ter dopustiti večjo stopnjo tveganja v zvezi s sodelujočimi na vseh 
stopnjah, s prilagodljivimi pravili EU, ki bi jih bilo mogoče uporabljati v skladu z 
nacionalnimi predpisi in prakso. Ocene financiranja na področju raziskav bi morale temeljiti 
na naravi raziskav, s poudarkom na odličnosti, pomembnosti in učinku.
Poenostavitev

Poročevalec pozdravlja predloge za nadaljnjo poenostavitev in uskladitev pravil in postopkov. 
V zvezi s tem je treba opozoriti, da poenostavitev ni cilj zase, temveč sredstvo za večjo 
privlačnost in dostopnost financiranja EU na področju raziskav, in da bi morali ukrepi za 
poenostavitev zagotoviti tudi boljše možnosti za preprečevanje napak. Poročevalec se strinja, 
da bi morale biti zahteve za preverjanje in jamstva v skladu s proračunsko disciplino in 
kulturo dobrega finančnega poslovodenja, po drugi strani pa bi moralo biti to upravno breme 
bolj sorazmerno s povezanimi finančnimi tveganji, pri čemer je treba upoštevati posebne 
značilnosti določenih politik, kot je raziskovalna.

Poudarja, da je treba za namene poenostavitve v primerih, ko se donacije za poslovanje 
izplačajo kot pavšalni zneski ali s pavšalno stopnjo, odpraviti pravilo, da se donacije 
postopoma zmanjšujejo, in poziva Komisijo, naj podrobneje pojasni terminologijo v zvezi z 
uporabo zneskov s pavšalno stopnjo in pavšalnih zneskov, da se poenostavi njihova uporaba. 
Meni tudi, da bi bilo treba pavšalne zneske in plačila s pavšalno stopnjo uporabljati izjemoma, 
prostovoljno in samo v upravičenih primerih.

Pravila za obresti iz vnaprejšnjega financiranja
Poročevalec podpira takojšno odpravo obveznosti glede izterjave obresti za vnaprejšnje 
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financiranje, pa tudi odpravo obveznosti glede odprtja ločenih obrestovanih računov. Upravna 
obremenitev pri izterjavi teh obresti je nesorazmerna z želenim ciljem, zato bi bilo bolj 
učinkovito, če se omogoči ponovna uporaba ustvarjenih obresti za programe, ki jih upravljajo 
upravičenci. 

Donacije
Opredelitev donacij bi morala biti jasnejša, upravno breme pa manjše. Zaradi izboljšanja 
upravljanja donacij in poenostavitve postopkov bi bilo treba omogočiti dodelitev donacij 
bodisi z odločbami institucije bodisi s pisnimi sporazumi z upravičenci.

Dopustno tveganje napake
Raziskave in inovacije so tvegane dejavnosti, zato je opredelitev ustrezne ravni 
sprejemljivega tveganja ključnega pomena za uspešno politiko raziskav in inovacij na ravni 
EU. Predlog za uvedbo dopustnega tveganja za napake v finančno uredbo je pozitiven korak 
naprej, ki bi lahko zmanjšal kompleksnost in omejil naknadne preglede, zagotovil ustrezno 
ravnovesje med dobrim finančnim poslovodenjem in ustreznim nadzorom ter poenostavil 
finančno poslovodenje. Poleg tega mora Komisija zagotoviti, da se sprejmejo vsi ukrepi za 
zmanjšanje tveganja napak.

Bistveno je zagotoviti, da se pravila razlagajo in uporabljajo enotno in da so v skladu z 
bistvenimi značilnostmi prakse na področju raziskav in razvoja. Poročevalec zato poziva k 
podrobni analizi in obveščanju o napakah ter k ukrepom za odpravo slednjih. Prav tako meni, 
da je treba oblikovati jasnejšo opredelitev napak v besedilu finančne uredbe.

Strinja se, da je treba v finančni uredbi posebej predvideti določbe o nagradah. Uporabo 
nagrad je treba spodbujati, ne smejo pa nadomestiti ustrezno strukturiranega financiranja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Kar zadeva okvirne programe Unije 
za raziskave, bi bilo treba poskrbeti za 
nadaljnjo poenostavitev in uskladitev 
pravil in postopkov, kot je zapisano v 
resoluciji Evropskega parlamenta z dne 
11. novembra 2010 o poenostavitvi 
izvajanja raziskovalnih okvirnih 
programov1 in v končnem poročilu 
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strokovne skupine za vmesno oceno 
sedmega okvirnega programa, 
objavljenem 12. novembra 2010 na 
podlagi člena 7(2) sklepa 
št. 1982/2006/ES;
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0401.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je v resoluciji z dne 11. novembra 2010 o poenostavitvi izvajanja 
raziskovalnih okvirnih programov (2010/2079(INI)) pozval k poenostavitvi in uskladitvi 
pravil in postopkov v finančni uredbi.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) jasnih, doslednih in preglednih pravil 
za nadzor ob upoštevanju pravic 
udeleženih strani;

Or. en

Obrazložitev

Parlament je v odstavku 29 poročila z dne 11. novembra 2010 o poenostavitvi izvajanja 
raziskav (2010/2079(INI)) zahteval natančnejša, skladnejša in preglednejša pravila za nadzor 
ob spoštovanju pravic udeleženih strani in zapisal, da bi morala biti ta načela sestavni del 
notranjega nadzora nad izvrševanjem proračuna.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zakonodajni organ v skladu s postopkom 
iz člena 322 PDEU odloči o ravni 
dopustnega tveganja napake za ustrezna 
področja politik v proračunu. Navedena 

Pri predstavitvi spremenjenih ali novih 
predlogov za porabo sredstev Komisija 
analizira, oceni in po potrebi spremeni 
sistem obvladovanja tveganja. Na osnovi 
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odločitev se upošteva v letnem postopku 
razrešnice v skladu s členom 157(2).

jasne metodologije oceni tudi raven 
tveganja napak ali nespoštovanja 
predlagane zakonodaje za posamezna 
sredstva in za posamezne države članice.

Or. en

Obrazložitev

Odbor BUDG je predlagal novo besedilo o dopustnem tveganju napak v členu 29. To besedilo 
je lahko podlaga za koncept dopustnega tveganja napak, vendar je treba besedilo predloga 
Komisije temeljito analizirati in po potrebi posodobiti. Koncepta dopustnega tveganja ne bi 
smeli omejevati z nespoštovanjem, temveč bi bilo treba zlasti na področju raziskav vključiti 
tudi pripadajoče tveganje.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raven dopustnega tveganja napake 
temelji na analizi stroškov in koristi 
kontrol. Države članice ter subjekti in 
osebe iz člena 55(1)(b) na zahtevo 
poročajo Komisiji o stroških kontrol, ki jih 
krijejo, ter o številu in obsegu dejavnosti, 
ki se financirajo iz proračuna.

Če je med izvajanjem programa stopnja 
napak ali nespoštovanja nenehno višja kot 
raven tveganja, opredeljena v predlogu za 
porabo sredstev, Komisija poišče šibke 
točke v kontrolnih sistemih, preuči stroške 
in koristi morebitnih korektivnih ukrepov 
in ustrezno ukrepa, na primer s 
poenostavitvijo veljavnih določb, 
preoblikovanjem programa, strožjim 
nadzorom ali, če je to potrebno, ustavitvijo 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Stalno raven nespoštovanja in stopnjo napak je treba jasno določiti.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raven dopustnega tveganja napake se 
natančno spremlja in se v primeru večjih 
sprememb kontrolnega okolja revidira.

črtano

Or. en


