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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Pagrindiniai pasiūlymo aspektai

Specialiųjų programų pasiūlymas paremtas Sutarties XVIII antraštine dalimi, 163–173 
straipsniais ir visų pirma 166 straipsnio 3 dalimi dėl pagrindų programos įgyvendinimo 
pasitelkus specialiąsias programas.

Komisija ketina įkurti vykdomąją įstaigą, kuriai būtų patikėtos tam tikros užduotys, 
reikalingos įgyvendinti specialiąsias programas „Bendradarbiavimas“, „Žmonės“ ir 
„Pajėgumai“. Šis metodas taip pat bus taikomas įgyvendinant programą „Idėjos“.

Specialioji programa „Bendradarbiavimas“ skirta iškovoti pirmaujančias pozicijas 
pagrindinėse mokslo ir technologijų srityse, remiant universitetų, pramonės įmonių, mokslinių 
tyrimų centrų ir valdžios institucijų tarpusavio bendradarbiavimą visoje Europos Sąjungoje ir 
už jos ribų. Ankstesnių pagrindų programų metu buvo įrodytas tokios veiklos poveikis 
restruktūrizuojant mokslinius tyrimus Europoje ir sutelkiant bei paskirstant išteklius.

Septintoji pagrindų programa šį poveikį paskirstys plačiau, o pasiūlytos devynios temos 
atitinka pagrindines žinių ir technologijų pažangos sritis, kuriose turėtų būti atliekami 
intensyvesni aukštos kokybės moksliniai tyrimai, kad galima būtų spręsti Europos socialinius, 
ekonominius, visuomenės sveikatos, aplinkos ir pramonės uždavinius.

Šioje specialiojoje programoje yra svarbių naujovių, į kurias, įgyvendinant programą, reikia 
atkreipti ypatingą dėmesį:

• Reaguojant į ambicingų visos Europos viešųjų ir privačiųjų partnerysčių poreikį 
pagrindinių technologijų raidai paspartinti, pradedamos Bendros technologijų 
iniciatyvos.

• Nuodugnesnis nacionalinių mokslinių tyrimų programų koordinavimo metodas (ERA-
NET schema);

• Iniciatyvos aplinkos padedamo gyvenimo, Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir 
metrologijos srityse (vadinamosios 169 straipsnio iniciatyvos);

• Tarptautinis bendradarbiavimas (užmezgant dialogus dėl politikos ir ryšius su 
įvairiais šalių partnerių regionais);

• Lankstus reagavimas į iškylančius poreikius ir nenumatytas politikos reikmes.

2. Nuomonės referentės rekomendacijos

Siekdama nuoseklumo nuomonės referentė siūlo tuos pačius pakeitimus visoms 7 
specialiosioms mokslinių tyrimų programoms.
Standartinis pakeitimas yra susijęs su daugiamete finansine struktūra ir poreikiu laikytis 1a 
antraštinės dalies aukščiausios ribos.
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Kiti pasiūlyti pakeitimai apima gero finansų valdymo principą ir veiksmingą veiksmų, 
finansuojamų pagal specialiąją programą, įgyvendinimą.

Nuomonės referentė mano, kad, siekiant patobulinti Bendrijos finansuojamos mokslinių 
tyrimų veiklos finansinę priežiūrą, Komisija turėtų reguliariai informuoti biudžeto valdymo 
instituciją apie specialiųjų programų įgyvendinimą ir iš anksto pranešti apie ketinimą nukrypti 
nuo išlaidų paskirstymo, nustatyto bendrajame biudžete.

PAKEITIMAI

Biudžeto ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Teisėkūros rezoliucjos projektas

Pakeitimas 1
1a dalis (nauja)

1a. mano, kad siūlomame teisės akto projekte nurodyta orientacinė finansinė suma turi 
atitikti didžiausią naujo daugiamečio finansinio plano 1a eilutės ribą, ir pabrėžia, kad 
dėl metinės sumos bus nuspręsta metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, 
atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 38 punkto nuostatas;

Pagrindimas

Standartinis pakeitimas.

Pasiūlymas dėl sprendimo

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 2
3 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisija imasi visų būtinų veiksmų 
siekdama patikrinti, ar visi finansuojami 
veiksmai vykdomi veiksmingai ir laikantis 
Finansinio reglamento nuostatų.

Pakeitimas 3

  
1 OL C 49, 2006 2 28, p. 37.
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3 straipsnio 1b dalis (nauja)

Bendra programos administracinių išlaidų, 
įskaitant vykdomosios agentūros vidaus ir 
valdymo išlaidas, suma turėtų būti 
proporcinga atitinkamoje programoje 
numatytiems uždaviniams, ir dėl šių išlaidų 
turi būti priimtas biudžeto valdymo ir teisės 
aktų leidybos institucijų sprendimas.

Or. en

Pagrindimas

Vykdomajai agentūrai skirti asignavimai turėtų atitikti elgesio kodekso nuostatas dėl 
vykdomosios agentūros įkūrimo ir Tarybos reglamentą Nr.58/2003, nustatantį vykdomųjų 
agentūrų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus. Tai 
padės užtikrinti tinkamą šios programos veiksmų finansavimą.

Pakeitimas 4
3 straipsnio 1c dalis (nauja)

Biudžeto asignavimai naudojami 
vadovaujantis patikimo finansų valdymo 
principu, konkrečiai – ekonomiškumo, 
efektyvumo ir veiksmingumo bei
proporcingumo principais.

Pakeitimas 5
5a straipsnis (naujas)

5a straipsnis
Komisija iš anksto pateikia biudžeto 
institucijai informaciją, jei ji ketina 
nukrypti nuo metinio biudžeto pastabose ir 
priede išdėstytų išlaidų paskirstymo.

Pagrindimas

Ši procedūra buvo nustatyta po to, kai 1999 m. spalio mėn. buvo pasiektas Biudžeto komiteto 
ir Komisijos susitarimas. Nuomonės referentė mano, kad ir toliau reikėtų laikytis šios 
procedūros siekiant gauti geresnę paskesnę informaciją apie tai, kaip panaudojamos 7-osios 
pagrindų programos specialiosioms programoms skirtos lėšos.
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Pakeitimas 6
8 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Vertinimo ataskaitoje pateikiamas 
finansų valdymo patikimumo įvertinimas.
Joje taip pat pateikiamas programos 
biudžeto ir ekonominio valdymo 
veiksmingumo ir tvarkingumo įvertinimas.
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