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RÖVID INDOKOLÁS

1. A javaslat fő elemei

A tudományos programra való javaslat a Szerződés XVIII. címének 163-173. cikkére alapul, 
és különösen 166. cikkének (3) bekezdésére, amely a keretprogram egyedi programok révén 
történő alkalmazásáról szól.

A Bizottság fel akar állítani egy végrehajtó ügynökséget, amelynek feladata az 
„Együttműködés”, „Munkaerő” és „Kapacitások” egyedi programok végrehajtásához 
szükséges egyes teendők ellátása lesz. Ezt a megközelítést fogják követni az „Ideák” program 
végrehajtása során is.

Az Együttműködés egyedi program célja a vezetői szerep megszerzése kulcsfontosságú 
tudományos és technológiai területeken, mégpedig az Európai Unió és világ többi részének 
ipara, egyetemei, kutatóközpontjai és állami szervei közötti együttműködés támogatása révén. 
Az ilyen tevékenységeknek az európai kutatások újrastrukturálására és az erőforrások 
összegyűjtésére, valamint emelésére kifejtett hatását a korábbi keretprogramok mutatják meg. 

A hetedik keretprogram ezeket a hatásokat kiterjeszti, és a javasolt kilenc téma megfelel 
azoknak a tudással és technológiával kapcsolatos haladó területeknek, amelyeken meg kell 
erősíteni a kiváló kutatást, az európai társadalmi, gazdasági, közegészségügyi, 
környezetvédelmi és ipari kihívásoknak történő megfelelés érdekében.

Fontos újdonságok szerepelnek ebben az egyedi programban, amelynek végrehajtása különös 
odafigyelést igényel:

• A fő technológiai fejlesztések felgyorsítását célzó nagyratörő pán-európai köz-és 
magánszféra közötti partnerség igényére történő válaszadás a Közös Technológiai 
Kezdeményezés elindításával;

• A nemzeti kutatási programok koordinációjának megerősített megközelítése (ERA-
NET rendszer);

• Kezdeményezések az ambiens rendszerekkel segített életvitel és balti-tengeri 
kutatások, valamint a meteorológia területén (ún. 169. cikk kezdeményezések);

• Nemzetközi együttműködés (a különböző régiókkal és partnerországokkal folytatott 
politikai párbeszédeken és hálózatokon keresztül;

• rugalmas válaszok a felmerülő és az előre nem látott politika igényekre.

2. A vélemény előadójának ajánlásai

Az előadó a koherencia biztosítása érdekében mind a hét egyedi kutatási program esetében 
ugyanazokat a módosításokat javasolja.
Egy standard módosítás vonatkozik a többéves pénzügyi keretre és az (1a) 
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preamulumbekezdésben szereplő plafon tiszteletben tartására.

Az alább javasolt módosítások a szigorú pénzügyi gazdálkodás és az egyedi programban 
szereplő cselekvések hatékony megvalósítását tűzik ki célul.

A közösség által finanszírozott kutatások pénzügyi ellenőrzése hatékonyságának javítása 
érdekében a vélemény előadója szerint a Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell a 
költségvetési hatóságot az egyedi programok megvalósításáról, és előzetes tájékoztatást kell 
adnia számára minden olyan esetben, amikor el akar térni az általános költségvetésben 
meghatározott kifizetési tervtől.

MÓDOSÍTÁSOK

a Költségvetési Bizottság felhívja  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás: 1
(1a) bekezdés (új)

(1a) úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban szereplő indikatív pénzügyi 
referenciaösszegnek összhangban kell lennie az új többéves pénzügyi keret 1a.
fejezetében szereplő plafonnal, és hangsúlyozza, hogy az éves összegről a 2006. május 
17-i intézményközi megállapodás 38. pontja szerint az éves költségvetési eljárás 
keretében döntenek;

Indokolás

Standard módosítás.

Határozatra irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 2
3. cikk (1a) bekezdés (új)

A Bizottságnak meg kell tennie a szükséges 
lépéseket annak érdekében, hogy 
meggyőződjön róla, hogy a finanszírozott 
tevékenységeket hatékonyan és a pénzügyi 
szabályzat rendelkezéseivel összhangban 
hajtották-e végre.

  
1 HL C 49 2006.2.28., 37. o..
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Módosítás: 3
3. cikk (1b) bekezdés (új)

A program teljes adminisztratív 
költségeinek – ide értve a végrehajtó 
ügynökség belső és vezetési költségeit –
arányosaknak kell lenniük az adott 
programban elvégzett feladatokkal és a 
költségvetési és jogalkotási hatóságok 
határozatai tárgyát kell, hogy képezzék.

Indokolás

A végrehajtó ügynökség számára elkülönített előirányzatoknak meg kell felelniük a végrehajtó 
ügynökséget létrehozó magatartási kódex, valamint a közösségi programok kezelése terén 
bizonyos feladatokkal megbízandó végrehajtó ügynökségek alapszabályait létrehozó 58/2003 
tanácsi rendelet rendelkezéseinek. Ez biztosítja majd a program akcióinak megfelelő 
finanszírozását.

Módosítás: 4
3. cikk (1c) bekezdés (új)

A költségvetési előirányzatokat szigorú 
pénzügyi gazdálkodás szerint kell 
felhasználni, nevezetesen a gazdaságosság, 
a teljesítmény és hatékonyság, valamint az 
arányosság elve szerint.

Módosítás: 5
5a. cikk (új)

5a. cikk
A Bizottság előzetes tájékoztatást ad a 
költségvetési hatóságnak, amikor el kíván 
térni a kiadásoknak az éves költségvetés 
megjegyzéseiben és mellékletében 
meghatározott felosztásától.
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Indokolás

Ezt az eljárást egy a Költségvetési Bizottság és a Bizottság közötti 1999. októberi 
megállapodás eredményeképpen vezették be. A vélemény előadója úgy véli, hogy ezt az 
eljárást meg kellene őrizni az FP7 egyedi programja által nyújtott támogatások felhasználása 
nyomon követésének javítása érdekében.

Módosítás: 6
8. cikk (5a) bekezdés (új)

5a. Az értékelő jelentés tartalmazza a 
pénzügyi gazdálkodás szigorának 
értékelését. Tartalmazza továbbá a program 
költségvetési és pénzügyi gazdálkodása 
hatékonyságának és szabályosságának 
értékelését.
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