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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Kluczowe elementy wniosku

Wniosek dotyczący programów szczegółowych opiera się na tytule XVIII, art. 163 do 173 
traktatu, a w szczególności na art. 166 ust. 3 dotyczącym wykonania programu ramowego za 
pomocą programów szczegółowych.

Komisja zamierza utworzyć agencję wykonawczą, której zostaną powierzone niektóre 
zadania wymagane dla wykonania programów szczegółowych „Współpraca”, „Ludzie” i 
„Możliwości”. Podejście to będzie miało również zastosowanie w odniesieniu do wykonania 
programu „Pomysły”.

Program szczegółowy „Współpraca” powinien umożliwić zajęcie czołowej pozycji w 
kluczowych obszarach nauki i technologii poprzez wspieranie współpracy między 
uniwersytetami, przemysłem, ośrodkami badawczymi i władzami publicznymi w całej Unii 
Europejskiej, jak również z resztą świata. Poprzednie programy ramowe uwidoczniły wpływ 
takich działań na restrukturyzację badań naukowych w Europie oraz na łączenie zasobów i ich 
mobilizację dzięki efektowi dźwigni.

Siódmy program ramowy pozwoli szerzej rozłożyć te pozytywne skutki, a dziewięć 
proponowanych tematów odpowiada głównym dziedzinom postępu wiedzy i technologii, w 
których należy wzmocnić jakość badań naukowych, tak aby sprostać wyzwaniom natury 
społecznej, gospodarczej, przemysłowej oraz w zakresie zdrowia publicznego i środowiska w 
Europie.

Pojawiły się w tym programie szczegółowym ważne nowe elementy, które wymagają 
szczególnej uwagi w odniesieniu do ich realizacji:

• pokrycie zapotrzebowania na ambitne paneuropejskie partnerstwa publiczno-prywatne 
służące przyspieszeniu rozwoju głównych technologii poprzez uruchomienie 
Wspólnych Inicjatyw Technologicznych;

• wzmocniona koordynacja krajowych programów badawczych (system ERA-NET);

• inicjatywy w dziedzinach „życie wspierane przez otoczenie”, badania Morza 
Bałtyckiego i metrologia (tzw. inicjatywy oparte na art. 169);

• współpraca międzynarodowa (poprzez dialogi polityczne oraz sieci tworzone z 
różnorodnymi regionami krajów partnerskich);

• elastyczne reagowanie na nowe oraz nieprzewidziane potrzeby polityczne.

2. Zalecenia sprawozdawcy

Dla zachowania spójności sprawozdawca proponuje ten sam pakiet poprawek dla wszystkich 
siedmiu badawczych programów szczegółowych.
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Poprawka standardowa odnosi się do wieloletnich ram finansowych i konieczności 
przestrzegania pułapu działu 1 a.

Proponowane poniżej poprawki są sformułowane w duchu należytego zarządzania 
finansowego oraz skutecznej realizacji działań finansowanych w ramach programu 
szczegółowego.

W celu usprawnienia monitoringu wydatków działań badawczych finansowanych przez 
Wspólnotę, Komisja – zdaniem sprawozdawcy – powinna regularnie informować władzę 
budżetową o wykonaniu poszczególnych programów oraz z góry informować o 
każdorazowym zamiarze odejścia od podziału wydatków określonego w budżecie ogólnym.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka 1
Ustęp 1 a (nowy)

1a. Uważa, że orientacyjna finansowa kwota referencyjna podana w projekcie 
legislacyjnym musi być zgodna z pułapem działu 1a nowych wieloletnich ram 
finansowych (z ang. MFF) i wskazuje na fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej 
zostanie podjęta w ramach rocznej procedury budżetowej zgodnie z postanowieniami 
punktu 38 PMI z dnia 17 maja 2006 r.;

Uzasadnienie

Poprawka standardowa.

Wniosek dotyczący decyzji

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 2
Artykuł 3 ustęp 1 a (nowy)

Komisja podejmuje wszelkie niezbędne 
środki w celu sprawdzenia, czy 
finansowane działania są prowadzone 
skutecznie i zgodnie z przepisami 

  
1 Dz.U. C 49 z 28.2.2006, str. 37.
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rozporządzenia finansowego.

Poprawka 3
Artykuł 3 ustęp 1 b (nowy)

Całkowite wydatki administracyjne 
związane z programem, w tym wydatki 
wewnętrzne agencji wykonawczej i wydatki 
związane z jej zarządzaniem, powinny być 
proporcjonalne do zadań przewidzianych w 
danym programie i podlegają decyzji władz 
budżetowych i ustawodawczych.

Uzasadnienie

Środki przyznane agencji wykonawczej powinny być zgodne z przepisami kodeksu 
postępowania w sprawie tworzenia agencji wykonawczej oraz rozporządzenia Rady 
nr 58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone 
niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi. W ten sposób 
zagwarantowane zostanie odpowiednie finansowanie działań programu.

Poprawka 4
Artykuł 3 ustęp 1 c (nowy)

Środki budżetowe wykorzystywane są 
zgodnie z zasadą należytego zarządzania 
finansowego, a mianowicie zgodnie z 
zasadą gospodarności, wydajności, 
skuteczności i proporcjonalności.

Poprawka 5
Artykuł 5 a (nowy)

Artykuł 5a
Za każdym razem, gdy Komisja zamierza 

odejść od podziału środków budżetowych 
zawartego w uwagach i załączniku do 
rocznego budżetu, informuje o tym 
uprzednio władzę budżetową.

Uzasadnienie

Procedura ta została wprowadzona w wyniku porozumienia zawartego między Komisją 
Budżetową a Komisją Europejską w październiku 1999 r. Sprawozdawca uważa, że powinna 
ona zostać utrzymana w celu poprawy nadzoru nad wykorzystaniem funduszy w programach 
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szczegółowych 7. PR

Poprawka 6
Artykuł 8 ustęp 5 a (nowy)

5a. Sprawozdanie oceniające zawiera ocenę 
prawidłowości zarządzania finansowego.
Zawiera także ocenę skuteczności i 
prawidłowości budżetowego i 
ekonomicznego zarządzania programem.
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