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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare
(2010/2079(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Simplificarea implementării 
programelor-cadru de cercetare” (COM(2010)0187),

– având în vedere Decizia Comisiei din 23 iunie 2009 intitulată „Simplificarea 
implementării programelor-cadru de cercetare” (COM(2009)0187),

– având în vedere raportul grupului de experți referitor la evaluarea ex post a celui de al 
șaselea program-cadru (2002-2006) („Raportul Rietschel”) și comunicarea ulterioară a 
Comisiei (COM(2009)0210),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 26 mai 2010, intitulată „Mai multe controale 
sau mai puține controale? Găsirea echilibrului just între costurile administrative ale 
controlului și riscul de eroare” (COM(2010)0261),

– având în vedere Concluziile Consiliului referitoare la „orientările privind prioritățile 
viitoare pentru cercetarea europeană și pentru inovațiile bazate pe cercetare în strategia de 
la Lisabona pentru perioada de după 2010” și concluziile Consiliului pentru 
competitivitate referitoare la „Programe simplificate și mai eficiente în sprijinul cercetării 
și inovării europene” adoptate la 26 mai 2010,

– având în vedere articolul 48 și articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru control bugetar și al Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0000/2010),

A. întrucât Al șaptelea program-cadru (PC7) este cel mai mare program C&D transnațional 
din lume și un element esențial pentru realizarea unui Spațiu de Cercetare European și 
pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei UE2020;

B. întrucât cercetarea aduce o contribuție fundamentală în materie de creștere economică și 
de creare de locuri de muncă;

C. întrucât PC impune asigurarea celor mai înalte standarde de excelență, eficacitate și 
eficiență pentru a atrage și a păstra cei mai buni oameni de știință în Europa și a clădi o 
economie a UE bazată pe cunoaștere;

D. întrucât administrarea actuală a PC7 se caracterizează prin birocrație excesivă, toleranță 
scăzută pentru risc, eficiență scăzută și întârzieri nepermise care au în mod clar un efect 
descurajator pentru participarea comunității de cercetare, a mediului academic, a 
întreprinderilor și sectorului industrial (îndeosebi, IMM-uri);

E. întrucât toate părțile implicate cer să se simplifice și să armonizeze în continuare normele 
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și procedurile, simplificarea nereprezentând un obiectiv în sine ci, mai degrabă, un mijloc 
pentru a asigura atractivitatea și accesibilitatea fondurilor UE pentru cercetare;

F. întrucât 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;

G. întrucât cercetarea și inovarea trebuie să fie clar deosebite ca fiind două procese diferite 
(cercetarea înseamnă transformarea investiției în cunoaștere, iar inovarea înseamnă 
transformarea cunoașterii în investiție);

H. întrucât actualul proces de simplificare survine într-un moment crucial, dând un impuls 
pentru Evaluarea de etapă a PC7 și pentru pregătirea următorului PC8;

I. întrucât conceperea și implementarea actualului PC7 și a viitoarelor programe-cadru 
trebuie să se bazeze pe principiile simplității, stabilității, a certitudinii juridice, a 
consecvenței, excelenței și încrederii;

1. susține inițiativa propusă în comunicarea Comisiei de a simplifica implementarea 
programelor-cadru în domeniul cercetării considerând că oferă măsuri serioase și creative 
de depășire a blocajelor cu care se confruntă participanții la PC;

2. atrage atenția asupra faptului că, deși important, procesul de simplificare este numai una 
din reformele necesare pentru a îmbunătăți finanțarea cercetării în UE;

3. subliniază necesitatea de a menționa, în cazul fiecărei măsuri de simplificare, dacă intră în 
vigoare în conformitate cu actualul temei juridic sau dacă sunt necesare modificări ale 
normelor regulamentului financiar, ale normelor de participare sau ale normelor specifice 
aferente programelor PC;

UN PAS PRAGMATIC CĂTRE SIMPLIFICAREA ADMINISTRATIVĂ ŞI FINANCIARĂ

4. 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;

5. subliniază faptul că orice proces de simplificare ar trebui aplicat cu atenție în cadrul 
actualului PC7 astfel încât să se mențină stabilitatea, consecvența și certitudinea juridică 
pentru participanți;

6. își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că sistemul actual și gestionarea practică a 
PC7 sunt orientate în mod excesiv către control, ceea ce duce la o risipă a resurselor, 
participare scăzută și perspective de cercetare mai puțin atractive; ia act cu îngrijorare de 
faptul că actualul sistem de gestionare cu a sa „toleranță zero la risc” pare mai degrabă să 
evite riscurile decât să le gestioneze; de aceea, solicită revizuirea și/sau extinderea 
interpretării Statutului funcționarilor UE în chestiunea răspunderii personale;

7. consideră că monitorizarea și controlul financiar din partea UE ar trebui să se axeze în 
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primul rând pe protejarea fondurilor publice și combaterea fraudelor, făcând o distincție 
clară între eroare și fraudă;

8. consideră că finanțarea cercetării europene ar trebui să se bazeze mai mult pe încredere și 
să fie mai tolerantă la risc față de participanți la toate nivelurile, cu norme UE flexibile 
care să poată fi aplicate în conformitate cu normele și practicile naționale;

9. susține pe deplin adoptarea unui nivel mai înalt de riscuri tolerabile de eroare (RTE), care 
ar reduce atât complexitatea, cât și auditurile ex-post, asigurând un echilibru 
corespunzător între o gestiune financiară corectă și controale adecvate; evidențiază faptul 
că este esențial să se asigure interpretarea și aplicarea uniformă a normelor de participare, 
ceea ce va duce la scăderea ratei de eroare;

10. susține și recomandă acceptarea mai largă a practicilor contabile uzuale pentru costurile 
eligibile și participanți, în special pentru metodologiile costurilor medii cu personalul, cu 
condiția ca aceste proceduri să fie în conformitate cu normele naționale și certificate de 
autoritățile naționale, acordând fiecărui beneficiar suficientă flexibilitate pentru a utiliza 
fie metodologia costurilor reale cu personalul, fie metodologia costurilor medii cu 
personalul;

11. susține reducerea combinațiilor de rate de finanțare și metode de definirea costurilor 
indirecte prin intermediul diferitelor instrumente; recunoaște că nu ar trebui desființată 
nici diferențierea actuală între universități/centre de cercetare, industrie și IMM-uri, nici 
diferențierea între tipuri de activități (gestiune, cercetare, demonstrație și diseminare);

12. solicită Comisiei să clarifice mai mult terminologia referitoare la utilizarea ratelor 
forfetare și a sumelor forfetare; consideră că sumele și ratele forfetare ar trebui să fie 
excepționale și utilizate în mod voluntar și numai în cazuri justificate;

13. susține introducerea de sume forfetare care să acopere „alte costuri directe”; solicită 
Comisiei să evalueze în mod riguros utilizarea sumelor forfetare pentru costurile cu 
personalul; subliniază faptul că sumele forfetare reprezintă alternativa optimă în cazul 
țărilor partenere în materie de cooperare internațională în cadrul PC;

14. admite că reducerea dimensiunilor la nivelul unor mici consorții, ori de câte ori este 
posibil, contribuie la simplificare procesului și la scurtarea timpului de execuție a 
proiectelor;

15. susține desființarea totală a mecanismelor de înregistrare a timpului, ca de exemplu, 
grafice de timp (această desființare nu ar trebui să fie restricționată la utilizarea de sume 
forfetare);

16. salută desființarea obligației de a recupera dobânzile aferente prefinanțării;

17. solicită să se clarifice și mai mult definiția costurilor eligibile (ca, de exemplu, taxe și 
speze aferente costurilor cu personalul), precum și chestiunea dacă TVA poate intra în 
categoria costurilor eligibile; solicită să se clarifice mai bine procedurile legate de 
cursurile de schimb în cazul partenerilor care utilizează valute diferite;



PE443.114v01-00 6/13 PR\821699RO.doc

RO

18. solicită Comisiei să prezinte norme de procedură pentru audit mai precise, coerente și 
transparente și să prezinte rapoarte privind raportul cost/beneficii al auditurilor;

19. îndeamnă Comisia să implementeze „abordarea auditului unic” și să introducă sistemul 
auditului în timp real efectuat de o singură entitate, permițând, astfel, beneficiarilor să 
corecteze orice eroare sistemică și să predea fișe de cost îmbunătățite în anul următor;

20. solicită Comisiei să confere certitudine juridică abținându-se de la aplicarea retroactivă a 
oricăror norme de participare și de la recalcularea situațiilor financiare deja aprobate, 
reducând, astfel, necesitatea auditurilor ex-post și a corecțiilor retroactive;

21. invită Comisia să prezinte Parlamentului rapoarte periodice privind costurile 
administrative ale PC7, inclusiv costurile de administrare, atât pentru Comisie, cât și 
pentru participanți, precum și măsurile luate sau avute în vedere pentru a reduce aceste 
costuri;

O SCHIMBARE DE ATITUDINE RADICALĂ ÎN DIRECŢIA CREŞTERII CALITĂŢII,
ACCESIBILITĂŢII ŞI TRANSPARENŢEI

(a) Adoptarea unei abordări „pe baze științifice”

22. reamintește Comisiei că se pornește de la premisa că beneficiarii programelor UE își 
desfășoară activitățile finanțate de bună credință și că depun toate eforturile pentru a 
atinge rezultatele așteptate;

23. de aceea, își exprimă îngrijorarea în legătură cu tendința generală actuală a Comisiei spre 
o finanțare orientată spre rezultate (justificată, îndeosebi, de principiile responsabilizării 
corecte) și este profund preocupat de impactul posibil al finanțării orientate spre rezultate 
asupra calității și naturii cercetării; este îngrijorat, totodată, de efectele potențiale legate de 
evaluarea în continuare ex-ante și ex-post a produselor/rezultatelor proiectului;

24. consideră inadecvată utilizarea generală a sumelor forfetare, de genul sumelor forfetare 
negociate specifice anumitor proiecte sau sumelor forfetare predefinite pe proiect; 
promovează în schimb abordarea „încredere maximă” care se potrivește perfect pentru 
cercetarea la granițele cunoașterii; pentru proiectele de cercetare și de demonstrație 
derulate în domenii deosebit de complexe, recomandă organizarea de teste pilot ale 
„finanțării bazate pe rezultate” cu plata sumelor forfetare specifice proiectelor efectuată în 
schimbul obținerii produselor/rezultatelor convenite;

25. este de acord cu ideea că acordarea de premii trebuie încurajată, însă aceasta nu trebuie să 
se substituie unei finanțări structurate în mod corespunzător;

26. susține în schimb un sistem de finanțare „pe baze științifice”, care să pună accentul pe 
criteriile tehnico-științifice și pe evaluarea efectuată de omologi bazată pe excelență, 
relevanță și impact, cu un control financiar simplificat și eficient; consideră că această 
abordare „pe baze științifice” va determina o schimbare radicală în ceea ce privește 
mecanismele de control, mutând accentul din domeniul financiar spre cel științific/tehnic; 
consideră că această abordare permite părților interesate să își concentreze eforturile 
asupra competențelor lor principale, asupra chestiunilor științifice și a construirii SCE;
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(b) Optimizarea timpilor

27. salută tendința generală de scurtare a timpului mediu de acordare și de efectuare a plății 
însă își exprimă anumite rezerve în privința generalizării utilizării de licitații în domenii 
prea largi și de licitații deschise cu termene limită;

28. își exprimă îngrijorare că timpul mediu actual între termenul limită pentru propunere și 
semnarea contractului (termenul de contractare) este încă prea lung, existând discrepanțe 
între diferitele servicii ale Comisiei; solicită Comisiei să scurteze termenele de contractare 
la 6 luni și să fixeze termene limită adecvate pentru evaluare și negocierea contractului, pe 
baza unui sistem de referințe;

29. are rezerve serioase în privința efectelor eliminării avizelor emise de reprezentanții 
statelor membre referitoare la deciziile de selecție, îndeosebi în cercetarea în domeniul 
securității și apărării și în cazul evaluării din punct de vedere etic a proiectelor; se 
pronunță în schimb în favoarea unei proceduri scrise simplificate pe baza mecanismului 
actual;

30. susține tendința generală către o procedură de aplicare în două etape, mai ales atunci se 
așteaptă un număr foarte mare de propuneri, cu condiția să se facă o evaluare completă în 
prima etapă (obiective, abordare științifică, competențele participanților, valoarea 
adăugată a colaborării științifice și bugetul total); subliniază că acest lucru va mări șansele 
de succes în a doua etapă, cu condiția ca prin aceasta să nu se lungească termenul de 
contractare sau perioadele de acordare a sumelor; considerare că această abordare reduce 
costurile de aplicare;

(c) Trecere la o abordare „orientată spre utilizator” în privința accesului

31. subliniază faptul că gestionarea PC trebuie să pună beneficiarii în centrul misiunilor sale și 
să faciliteze accesul la PC;

32. solicită îmbunătățirea clarității și accesibilității documentelor îndrumătoare (de exemplu, 
regulamentul financiar), traduse în limbile oficiale ale UE;

33. recomandă o mai mare stabilitate în relația cu părțile interesate prin desemnare, în măsura 
posibilului, a unui singur responsabil de proiect din partea Comisiei care să ofere asistență 
personalizată pe toată durata proiectului și să asigure aplicarea consecventă a normelor;

34. susține intensificarea utilizării administrării online și a instrumentelor IT și, îndeosebi, 
crearea unui portal destinat participanților la cercetare; solicită Comisiei să instituie un 
sistem online integrat și ușor de utilizat; susține punerea la dispoziție a tuturor 
informațiilor pe suport electronic privind gestionarea programului (identificarea, 
aplicarea, negocierea și raportarea); susține punerea la dispoziție a acestui sistem online 
încă din prima zi a programului; consideră că ar trebui promovate videoconferințele care 
să înlocuiască întâlnirile directe;

SINERGIILE ÎNTRE PROGRAME ŞI INSTRUMENTE
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35. solicită insistent reducerea complexității programelor UE (de exemplu, PC, PCI, fondurile 
structurale) și a instrumentelor asociate (ITC, inițiativele în temeiul articolului 187, PPP, 
proiectele în temeiul articolului 185, CCI, ERA-NET); evidențiază faptul că aceasta va 
determina exploatarea la maximum a sinergiilor rezultate din acțiunea lor combinată;

36. recomandă ca finanțarea UE pentru C&D să se bazeze pe un set de norme redus și solicită 
coerență și armonizare în implementare și interpretarea normelor și procedurilor; 
subliniază necesitatea de a aplica acest set de norme pentru întregul PC și instrumentele 
asociate și în cadrul Comisiei, indiferent de entitatea sau agenția executivă însărcinată cu 
implementarea;

37. recomandă instituirea de mecanisme pentru a oferi îndrumare comună în cadrul Comisiei 
și efectuarea de formări pentru responsabilii de proiect și auditorii interni; solicită insistent 
crearea unei instanțe de apel, un fel de „mediator pentru PC” pentru participanți în cazul 
interpretării incoerente și inconsecvente a normelor și procedurilor;

ÎNVĂŢĂMINTE ÎN PERSPECTIVA PC8

38. consideră că o revizuire generală radicală a administrării PC este una din prioritățile 
majore ce trebuie avute în vedere la conceperea viitorului PC;

39. consideră că revizuirea Regulamentului financiar, a Statutului funcționarilor și aplicarea 
unei marje de risc de eroare adecvate pentru cercetare au un rol central în restructurarea 
cadrului de finanțare a cercetării și în înregistrarea de noi progrese în simplificarea 
finanțării pentru cercetare;

40. invită Comisia să evalueze utilitatea fiecărui instrument în parte, din cadrul fiecărui 
program, pentru a le selecta pe acelea care au un rol remarcabil în susținerea C&D și să 
intensifice coordonarea între acestea în funcție de domeniile de interes, menținând, 
totodată, suficientă flexibilitate pentru a analiza caracteristicile specifice ale proiectelor în 
funcție de anvergura acestora;

41. susține un sistem de finanțare pe baze științifice și o repartizare bine echilibrată a 
fondurilor între cercetarea de la vârf la bază, bazată pe rezultate și cercetarea de la bază la 
vârf, în folosul științei, ca bază pentru PC8;

42. consideră că PC8 ar trebui să ia în considerare întregul lanț al inovării, de la cercetarea la 
granițele cunoașterii, dezvoltarea tehnologică, demonstrația, diseminarea, valorificarea 
rezultatelor și integrarea rapidă pe piață a rezultatelor;

43. recomandă creșterea gradului de internaționalizare a PC8 prin intermediul cooperării cu 
țările terțe, inclusiv țările în curs de dezvoltare;

44. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Știința, educația și inovarea sunt pilonii creșterii economice și ai creării de locuri de muncă. 
Europa trebuie să investească în inovare dacă dorește să dezvolte noi produse și servicii. 
Acestea vor vrea noi surse de locuri de muncă și creștere economică, sporind competitivitatea 
Europei și îmbunătățind calitatea vieții cetățenilor săi. Inovarea însă nu se poate face fără 
cercetare. Cercetarea și inovarea se află în centrul inițiativei „Europa 2020” a Uniunii 
Europene.

Programele europene de cercetare și inovare, îndeosebi Programul cadru pentru activități de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și de demonstrație și-a mărit raza de acțiune de-a lungul 
anilor, atât în privința cererilor, cât și a mărimii bugetelor afectate acestora. Creșterea 
numărului de cereri de finanțare a fost întâmpinată prin creșterea în paralel a mecanismelor de 
control în încercarea de a asigura utilizarea corespunzătoare a fondurilor UE. Creșterea 
numărului de norme și proceduri administrative a dus însă tot mai mult la scăderea încrederii 
în întregul proces. Este deosebit de dificil pentru organizațiile mai mici – IMM-uri, noi 
întreprinderi din sectorul high tech și institute, universități și centre de cercetare mai mici – să 
facă față acestei complexități.

Comunitatea științifică solicită de urgență o armonizare a normelor și procedurilor și o 
simplificare generală a cerințelor de responsabilitate financiară: Recent, 13 000 de cercetători 
au semnat o petiție cerând o mai mare simplificare și încredere în privința finanțării UE pentru 
cercetare. Aceasta este o impresie generalizată în rândul cercetătorilor, reprezentanților 
mediului academic și industriei. Este desigur necesar să se simplifice mecanismele implicate 
în Programele-cadru comunitare pentru activități de cercetare, dezvoltare tehnologică și de 
demonstrație, PC7 și PC8 și în toate programele privind inovația și știința ale Comisiei 
Europene.

Sistemul actual ar trebui înlocuit cu un sistem care să acorde mai multă încredere 
solicitanților. Un pas înainte ar fi simplificarea monitorizării aspectelor financiare și 
administrative ale proiectelor, consolidând în același timp procesul de evaluare științifică și 
tehnologică. Aceasta presupune evaluare din partea omologilor și, în același timp, aplicarea 
unor criterii de evaluare bazate pe excelență. Desigur, toate tranzacțiile financiare implică un 
grad de risc dar preocuparea excesivă pentru controlarea acestui risc prin supraveghere 
administrativă poate să ducă la creșterea costurilor totale ale procesului. Ar trebui să fie 
posibil ca, în primul rând, să fie tolerate marje mai mari de risc (simplificând controlul 
birocratic) și, în al doilea rând, să se acorde mai multă încredere comunității științifice și de 
afaceri. Este necesar să se stabilească un echilibru între încredere și control, între asumarea de 
riscuri și pericolele pe care le presupune riscul, pentru a asigura gestionarea financiară corectă 
a fondurilor UE pentru cercetare.

Există o necesitate reală de a îmbunătăți și de a simplifica finanțarea și administrarea 
cercetării. În prezent, există diferite norme și proceduri pentru diferite instrumente ale 
Programului cadru, pentru diferite tipuri de instituții (universități, centre de cercetare, 
industrie și IMM-uri) și pentru diferite tipuri de activități (de exemplu,, gestiune, cercetare, 
demonstrație). Această matrice tridimensională (instrumente, instituții și activități) se află 
prinsă într-o serie de mai multe straturi concentrice de norme și proceduri. Aceste straturi sunt 
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constituite din norme de participare, programe specifice, regulament financiar, risc tolerabil 
de eroare și statutul funcționarilor care influențează direct sau indirect Programul cadru.

Raportoarea salută Comunicarea intitulată „Simplificarea implementării programelor-cadru de 
cercetare”. Aceasta elaborează un plan serios și creativ de reformă, atingând multe din 
dificultățile cu care s-au confruntat participanții la Programul cadru pentru cercetare.

În același timp, relația modificărilor propuse cu regulamentul financiar actual este neclară. 
Unele măsuri propuse de Comisie impun modificarea regulamentului financiar. Altele impun 
modificarea normelor de participare sau a normelor aferente unor programe specifice ale 
Programului cadru. În sfârșit, unele măsuri presupun modificări la toate nivelurile sau nicio 
modificare.

În al doilea rând, raportoarea este preocupată de legătura dintre finanțare și rezultate. Pe de 
altă parte, este de apreciat deschiderea Comisiei Europene în privința reexaminării normelor 
de finanțare ale programelor sale de cercetare. Cu toate acestea, modificările trebuie analizate 
cu atenție, luând în considerare nu numai aspectele financiare și administrative și consecințele 
pentru beneficiari, ci și impactul posibil asupra calității cercetării și inovării. Raportoarea este, 
de asemenea, preocupată de faptul că finanțarea bazată pe rezultate poate să ducă la proiecte 
cu mai puține riscuri, mai aproape de cercetarea pentru piață; Europa are nevoie de mai multe 
inovații dar trebuie să menținem cercetarea la granițele cunoașterii ca o bază a inovării. Mai 
mult, fără excelență în cercetare nu putem avea inovare.

Raportoarea solicită insistent simplificarea accesului la finanțarea pentru cercetare. Este 
necesar să se dezvolte o cultură a încrederii reciproce între toate părțile implicate. Acest lucru 
va fi benefic pentru cercetare și inovare și va crește atractivitatea Europei pentru cei vor să 
muncească și să locuiască aici.

Ca urmare, acest raport are un grad mare de relevanță și urgență. El este mai ales redactat la 
momentul oportun, având în vedere că ne apropiem de începerea evaluării de etapă a PC7 și a 
pregătirilor pentru PC8. Raportul își propune să ofere o temelie solidă pe care să se poată 
construi.

UN PAS PRAGMATIC CĂTRE SIMPLIFICAREA ADMINISTRATIVĂ ŞI FINANCIARĂ

Reducerea complexității finanțării UE pentru cercetare ar trebui să aibă un impact pozitiv 
asupra participanților. Parlamentul European, în rezoluția sa de descărcare de gestiune pentru 
2007, a atras atenția asupra creșterii diversității. A cerut, de asemenea, o evaluare a 
problemelor cu care se confruntă beneficiarii, inclusiv lipsa transparenței. Procesul de 
simplificare ar trebui să ofere stabilitate și certitudine juridică participanților.

De aceea, simplificare responsabilității financiare necesită o abordare bazată mai mult pe 
încredere și mai tolerantă la risc în finanțarea europeană pentru cercetare. Aceasta implică 
acceptarea principiilor și practicilor contabile și de gestiune uzuale ale beneficiarilor, cu 
condiția ca acestea să fie aprobate și certificate de autoritățile naționale. Mai înseamnă și 
acceptarea auditurilor și certificatelor privind metodologia ale autorităților naționale, precum 
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și controlul financiar menit să apere fondurile publice și să combată fraudele. Abordarea 
„auditului unic” și a auditului în timp real, efectuat de o singură entitate, ar permite 
beneficiarilor să corecteze orice eroare sistemică.

Pentru fiecare măsură, este necesar să se stipuleze dacă o modificare a regulamentului 
financiar sau a normelor de participare sau a programelor specifice este necesară sau nu. În 
plus, este necesar să se precizeze dacă măsurile trebuie aplicate pentru PC7 sau numai pentru 
PC8. Pentru PC, raportoarea se pronunță în favoarea introducerii treptate a acestor modificări 
pentru a evita schimbările bruște de direcție în cadrul aceluiași program.

Raportoarea susține, totodată, ideea reducerii combinațiilor de rate de finanțare și metode de 
calculare a costurilor indirecte în cadrul mecanismelor de finanțare. Cu toate acestea, ratele de 
finanțare și modelele de calculare a costurilor indirecte ar trebui să fie diferite pentru 
universități, institute de cercetare și industrie. Motivul este că costurile diferă considerabil 
între aceste tipuri de instituții. Ratele de finanțare ar trebui să varieze în funcție de tipurile de 
activități. Armonizarea normelor ar trebui să se axeze în primul rând asupra diferitelor 
instrumente. În plus, raportoarea consideră că consorțiile mai mici și utilizarea unor 
mecanisme centralizate simple vor duce la simplificarea procedurilor.

De asemenea, terminologia folosită în privința unor concepte complexe precum sumele 
forfetare și costurile eligibile ar trebui definită clar pentru a evita interpretările diferite.
Clarificarea costurilor eligibile precum taxele este de importanță majoră. La fel de importantă 
este coerența în aplicarea normelor în cadrul tuturor serviciilor Comisiei Europene și în 
diferite audituri. 

O SCHIMBARE DE ATITUDINE RADICALĂ ÎN DIRECŢIA CREŞTERII CALITĂŢII,
ACCESIBILITĂŢII ŞI TRANSPARENŢEI

a) Adoptarea unei abordări „pe baze științifice”

Excelența trebuie să fie cea mai importantă forță motrice pentru finanțarea cercetării, o 
abordare bazată pe rezultate putând diminua ambiția științifică a cercetătorilor. În consecință, 
în loc de o abordare bazată pe rezultate raportoarea propune un sistem de finanțare „pe baze 
științifice”. Acesta va simplifica controlul pe partea financiară și va muta accentul pe criteriile 
tehnico-științifice și pe evaluarea efectuată de omologi bazată pe excelență. Într-adevăr, un 
sistem de evaluare de către omologi coerent, transparent și armonizat care utilizează excelența 
ar trebui să fie cel mai important criteriu de evaluare, la fel ca în cazul sistemului de evaluare 
CEC. În sfârșit, atribuirea de premii ar trebui încurajată în limite raționale. Cu toate acestea, 
utilizarea premiilor ca modalitate de finanțare a cercetării nu ar trebui să înlocuiască 
finanțarea structurată.

b) Optimizarea timpilor

Toate etapele procesului ar trebui optimizate pentru a evita întârzierile și pentru o mai bună 
eficiență a costurilor. Aceasta include accesul la proiectele de Programe de lucru, publicarea 
licitațiilor, elaborarea propunerii, procedura de selecție și timpul necesar pentru aprobarea și 
plata fondurilor nerambursabile. 
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Reducerea timpului de acordare este foarte binevenită. Cu toate acestea, raportoarea are 
rezerve serioase în privința efectelor eliminării avizelor emise de reprezentanții statelor 
membre referitoare la deciziile de selecție. Este important ca statele membre să aibă 
competențe de control, îndeosebi în cercetarea în domeniul securității și apărării și în cazul 
evaluării din punct de vedere etic a proiectelor; 
Comisia propune o utilizare mai generalizată a propunerilor în două etape. Depunerea în două 
etape va reduce povara redactării unor propuneri complete însă poate duce la creșterea duratei 
și complexității procesului de depunere. De aceea, raportoarea susține procedura de depunere 
a cererilor în două etape, cu condiția ca evaluarea să fie efectuată în totalitate în etapa inițială. 
Aceasta ar reduce costurile cererii.

c) Trecerea la o abordare „orientată spre utilizator” în privința accesului

Raportoarea consideră că se poate facilita accesul la program și la asistența pentru utilizatori 
prin îmbunătățirea materialului de îndrumare (mai puțin jargon și mai multă coerență 
terminologică). Acest lucru se poate realiza prin optimizarea sistemelor IT, prin acordarea de 
asistență pentru gestionarea proiectului, prin asistență personalizată oferită de responsabilul de 
proiect din partea UE (care va fi menținut pe toată durata proiectului). Din acest motiv, 
raportoare susține integrarea totală a împrumuturilor nerambursabile, a evaluărilor și 
propunerilor într-o singură platformă IT. Aceasta ar trebui să fie fiabilă, flexibilă și ușor de 
utilizat. Aceeași platformă ar trebui să fie utilizată în cadrul tuturor serviciilor și agențiilor 
Comisiei.

SINERGIA ÎNTRE PROGRAME ŞI INSTRUMENTE

Raportoarea salută angajamentul Comisiei de a asigura interpretarea și aplicarea uniformă a 
normelor și procedurilor în cadrul tuturor programelor și instrumentelor. În plus, 
implementarea normelor ar trebui să fie uniformă în cadrul celor patru Directorate Generale 
ale Comisiei, precum și în cadrul agențiilor și al întreprinderilor comune care implementează 
ITC. Cu toate acestea, raportoarea recomandă cu tărie menținerea unui set de norme diferit 
pentru centrele de cercetare și universități, a unui set pentru industrie și a unui set pentru 
IMM-uri.
Reducerea complexității programelor UE și a instrumentelor asociate va contribui la 
realizarea optimizării sinergiilor ca rezultat al acțiunii combinate a acestora. Este, de 
asemenea, de dorit elaborarea unor mecanisme de îndrumare comune în cadrul Comisiei 
(formarea responsabililor de proiect și a auditorilor și înființarea unui mediator pentru PC). 

ÎNVĂŢĂMINTE ÎN PERSPECTIVA PC8

Raportoarea consideră că simplificarea administrării PC este una din prioritățile majore pentru 
viitorul PC; În plus, revizuirea Regulamentului financiar, a Statutului funcționarilor și 
aplicarea unei marje de risc de eroare adecvate pentru cercetare au un rol central în 
restructurarea cadrului de finanțare a cercetării. 
În același timp, raportoarea invită Comisia să evalueze fiecare instrument în parte și să 
mărească coordonarea dintre acestea, menținând, totodată, suficientă flexibilitate pentru a 
analiza caracteristicile specifice ale proiectelor în funcție de anvergura acestora; 

Raportoarea consideră că inovarea este rezultatul unui sistem educativ și de cercetare eficient 
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și finanțat în mod corespunzător, cumulat cu un cadru adecvat, ca, de exemplu, o politică 
adecvată în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, existența unui capital de risc, a 
unor piețe deschise și a unor reglementări inteligente. De aceea, este important ca Programul 
cadru să ia în considerare întregul lanț al inovării, de la cercetarea la granițele cunoașterii, la 
cercetarea aplicată, demonstrația tehnologică, diseminarea și valorificarea rezultatelor; 
Raportoarea susține un sistem de finanțare pe baze științifice și o repartizare bine echilibrată a 
fondurilor între cercetarea de la vârf la bază, bazată pe rezultate și cercetarea de la bază la 
vârf, în folosul științei, ca bază pentru PC8; 

În sfârșit, raportoare consideră, de asemenea, că internaționalizarea în continuare a PC este de 
dorit. Aceasta presupune intensificarea cooperării cu țările terțe, inclusiv țările în curs de 
dezvoltare;


