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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Κύρια στοιχεία της πρότασης

Η πρόταση για τα ειδικά προγράμματα βασίζεται στα άρθρα 163 έως 173 του τίτλου XVIII 
της Συνθήκης, και ιδίως στο άρθρο 166 παράγραφος 3, σχετικά με την εφαρμογή του 
προγράμματος πλαισίου μέσω ειδικών προγραμμάτων.

Η Επιτροπή προτίθεται να συστήσει έναν εκτελεστικό οργανισμό στον οποίο θα ανατεθούν 
ορισμένα καθήκοντα που απαιτούνται για την εκτέλεση των ειδικών προγραμμάτων 
"Συνεργασία", "Άνθρωποι" και "Ικανότητες". Η συγκεκριμένη προσέγγιση θα υιοθετηθεί 
επίσης για την εκτέλεση του προγράμματος "Ιδέες".

Το ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία" αποσκοπεί να διασφαλίσει τον ηγετικό ρόλο της 
Ευρώπης σε καίριας σημασίας επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς, υποστηρίζοντας τη 
συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, της βιομηχανίας, των ερευνητικών κέντρων και των 
δημοσίων αρχών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με τον υπόλοιπο κόσμο. Τα 
προηγούμενα προγράμματα πλαίσια καταδεικνύουν τις επιπτώσεις τέτοιων δράσεων στην 
αναδιάρθρωση της έρευνας στην Ευρώπη, καθώς και στη συγκέντρωση και προώθηση των 
πόρων. 

Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο θα επεκτείνει τις εν λόγω επιπτώσεις ευρύτερα· οι εννέα 
προτεινόμενοι θεματικοί τομείς αντιστοιχούν σε μείζονες τομείς προόδου των γνώσεων και 
της τεχνολογίας, στους οποίους πρέπει να ενισχυθεί η ερευνητική αριστεία προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της κοινωνίας, της οικονομίας, της δημόσιας υγείας, του 
περιβάλλοντος και της βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Υπάρχουν σημαντικές καινοτομίες στο παρόν ειδικό πρόγραμμα, οι οποίες απαιτούν ειδική 
μελέτη για την υλοποίησή τους:

• Ανταπόκριση στην ανάγκη για φιλόδοξες πανευρωπαϊκές εταιρικές συνεργασίες 
μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη 
μείζονος σημασίας τεχνολογιών, μέσω της δρομολόγησης Κοινών Τεχνολογικών 
Πρωτοβουλιών.

• Ενισχυμένη προσέγγιση του συντονισμού των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων 
(μηχανισμός ERA-NET).

• Πρωτοβουλίες στους τομείς της υποβοηθούμενης από το περιβάλλον αυτόνομης 
διαβίωσης, της έρευνας στη Βαλτική Θάλασσα και της μετρολογίας (οι 
αποκαλούμενες πρωτοβουλίες του άρθρου 169)·

• Διεθνής συνεργασία (μέσω διαλόγου και δικτύων σχετικά με τις πολιτικές με 
διαφορετικές περιφέρειες των χωρών εταίρων)·

• Ευέλικτη ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες και σε απρόβλεπτες ανάγκες 
πολιτικής.
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2. Συστάσεις της συντάκτριας γνωμοδότησης

Για λόγους συνοχής η συντάκτρια προτείνει την ίδια δέσμη τροπολογιών και για τα επτά 
ειδικά προγράμματα έρευνας.
Η τυποποιημένη τροπολογία αναφέρεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στην 
ανάγκη να τηρηθεί το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1 α.

Οι ακόλουθες προτεινόμενες τροπολογίες ενέχουν την ιδέα της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και αποτελεσματικής εκτέλεσης των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει 
του ειδικού προγράμματος.

Για τη βελτίωση της οικονομικής εποπτείας των ερευνητικών δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτεί η Κοινότητα, η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
ενημερώνει σε τακτική βάση την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την 
εκτέλεση των ειδικών προγραμμάτων και να την ενημερώνει εκ των προτέρων αν προτίθεται 
να παρεκκλίνει από την κατανομή των δαπανών που αναφέρεται στο γενικό προϋπολογισμό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. Θεωρεί ότι το ενδεικτικό ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που εμφαίνεται στη 
νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 
1α του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο 
ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης 
Μαΐου 2006.

Αιτιολόγηση

Τυποποιημένη τροπολογία

Πρόταση απόφασης
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 2
Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)

Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 
μέτρα για να εξακριβώνει ότι οι 
χρηματοδοτούμενες δράσεις διενεργούνται 
αποτελεσματικά και σύμφωνα προς τις 
διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 3
Άρθρο 3, παράγραφος 1 β (νέα)

Οι συνολικές διοικητικές δαπάνες του 
προγράμματος περιλαμβανομένων των 
εσωτερικών δαπανών και δαπανών 
διαχείρισης για τον εκτελεστικό οργανισμό 
πρέπει να είναι ανάλογες των καθηκόντων 
που προβλέπονται στο σχετικό πρόγραμμα 
και υπόκεινται στην απόφαση της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και 
της νομοθετικής αρχής.

Αιτιολόγηση

Οι πιστώσεις που διατίθενται στον εκτελεστικό οργανισμό πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις 
διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τη σύσταση εκτελεστικού οργανισμού και του 
κανονισμού του Συμβουλίου 58/2003 περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών 
οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση 
κοινοτικών προγραμμάτων. Τούτο θα διασφαλίσει τη δέουσα χρηματοδότηση των δράσεων του 
προγράμματος.

Τροπολογία 4
Άρθρο 3, παράγραφος 1 γ (νέα)

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
συγκεκριμένα σύμφωνα με τις αρχές της 
οικονομίας, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας καθώς και της 

  
1 ΕΕ C 49, 28.2.2006, σ. 37.



PE 374.072v03-00 6/7 AD\621243EL.doc

EL

αναλογικότητας.

Τροπολογία 5
Άρθρο 5 α (νέο)

Άρθρο 5α
Η Επιτροπή ενημερώνει εκ των προτέρων 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
σε περίπτωση που προτίθεται να 
παρεκκλίνει από την κατανομή των 
δαπανών που έχει δηλωθεί στις 
παρατηρήσεις και στο παράρτημα του 
ετήσιου προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Αυτή η διαδικασία εισήχθη κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής των ΕΚ τον Οκτώβριο 1999. Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η διαδικασία 
πρέπει να διατηρηθεί για να βελτιωθεί η παρακολούθηση της χρήσης των κονδυλίων στα ειδικά 
προγράμματα του ΠΠ7.

Τροπολογία 6
Άρθρο 8, παράγραφος 5α (νέα)

5α. Η έκθεση αξιολόγησης περιέχει 
εκτίμηση της ορθότητας της 
δημοσιονομικής διαχείρισης. Περιέχει 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 
της κανονικότητας της δημοσιονομικής 
και οικονομικής διαχείρισης του 
προγράμματος.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
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