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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Poglavitne prvine predloga

Osnova predloga o posebnih programih je naslov XVIII Pogodbe, členi 163 do 171, zlasti pa 
člen 166(3) o izvajanju okvirnega programa s posebnimi programi.

Komisija ima namen ustanoviti izvajalsko agencijo, ki bo zadolžena za nekatere naloge pri 
izvajanju posebnih programov “Sodelovanje”, “Človeški viri” in “Zmogljivosti”. Takšen 
pristop se bo uporabljal tudi pri izvajanju programa “Zamisli”.

Namen posebnega programa „Sodelovanje“ je zavzeti vodilni položaj na ključnih 
znanstvenih in tehnoloških področjih; v ta namen se podpira sodelovanje med univerzami, 
industrijo, raziskovalnimi središči in javnimi organi v vsej Evropski uniji in ostalem svetu.
Prejšnji okvirni programi kažejo, da takšni ukrepi ugodno vplivajo na prestrukturiranje 
raziskovalne dejavnosti v Evropi ter na združevanje in usmerjanje virov.

Sedmi okvirni program bo te vplive še razširil; v devetih predlaganih temah so zajeta vsa 
pomembnejša področja, na katerih je mogoče doseči znanstvenih in tehnološki napredek in 
kjer je treba okrepiti vrhunske raziskave, da bomo lahko sprejeli družbene, gospodarske, 
javnozdravstvene, okoljske in industrijske izzive, s katerimi se sooča Evropa.

Posebni program vsebuje pomembne novosti, o izvajanju katerih je treba temeljito razmisliti:

• pokrivanje potrebe po ambicioznih vseevropskih javno-zasebnih partnerstvih za 
pospešitev razvoja pomembnih tehnologij s skupnimi tehnološkimi pobudami;

• okrepljen pristop k usklajevanju nacionalnih raziskovalnih programov (shema ERA-
NET);

• pobude na področju pomoči iz okolice pri samostojnem življenju, raziskovanja 
Baltskega morja in meroslovja (tako imenovane pobude v skladu s členom 169);

• mednarodno sodelovanje (s političnimi dialogi ter mrežami med različnimi regijami 
partnerskih držav);

• prožen odziv na nastajajoče in nepredvidene politične potrebe.

2. Priporočila pripravljavke mnenja

Pripravljavka zaradi skladnosti predlaga niz enakih predlogov sprememb za vseh sedem 
posebnih raziskovalnih programov.
Entoni predlog spremembe se nanaša na večletni finančni okvir in na potrebo po upoštevanju 
zgornje meje razdelka 1 a.

V nadaljnjih predlogih sprememb je zajeta zamisel o gospodarnem finančnemu poslovodenju 
in učinkovitemu izvajanju ukrepov, ki se po posebnih programih financirajo.
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Pripravljavka mnenja meni, da mora Komisija zaradi boljšega finančnega nadzora nad 
raziskovalnimi dejavnostmi, ki jih financira Skupnost, redno obveščati proračunski organ o 
izvajanju posebnih programov in ga predhodno obvestiti o nameravanem odstopanju od 
razčlenitve odhodkov iz splošnega proračuna.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe 1
Odstavek 1 a (novo)

1a. meni, da mora biti okvirni referenčni znesek, naveden v zakonodajnem predlogu, 
usklajen z zgornjo mejo razdelka 1a novega večletnega finančnega okvira, in 
poudarja, da bo letni znesek določen v letnem proračunskem postopku v skladu z 
določbami točke 38 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006;

Obrazložitev

Enotni predlog spremembe.

Predlog Odločbe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 2
Člen 3, odstavek 1 a (novo)

Komisija stori vse potrebno, da preveri, ali 
so bili financirani ukrepi izvedeni 
učinkovito in v skladu z določbami 
finančne uredbe.

Predlog spremembe 3
Člen 3, odstavek 1 b (novo)

  
1 UL C 49, 28.2.2006, p. 37.
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Skupni znesek upravnih odhodkov 
programa, vključno z notranjimi stroški in 
stroški upravljanja izvajalske agencije, 
morajo biti sorazmerni s predvidenimi 
nalogami iz ustreznega programa, in o njih 
odločata proračunski in zakonodajni 
organ.

Obrazložitev

Odobrena sredstva, dodeljena izvajalski agenciji, bi morala ustrezati določbam pravilnika o 
ustanovitvi izvajalske agencije in Uredbe Sveta št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, 
pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti. S tem se 
zagotovi ustrezno financiranje ukrepov programa.

Predlog spremembe 4
Člen 3, odstavek 1 c (novo)

Odobrena proračunska sredstva se 
uporabijo v skladu z načeli dobrega 
finančnega poslovodenja, torej v skladu z 
načeli gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti ter sorazmernosti.

Predlog spremembe 5
Člen 5 a (novo)

Člen 5a
Kadar koli namerava Komisija odstopiti od 
razčlenitve odhodkov, navedenih v 
opombah in prilogi k letnemu proračunu, o 
tem predhodno obvesti proračunski organ.

Obrazložitev

Ta postopek je bil uveden oktobra 1999 na podlagi sporazuma med Odborom za proračun in 
Komisijo. Pripravljavka mnenja meni, da ga je treba ohraniti, saj bo izboljšal kasnejše 
preverjanje uporabe sredstev v posebnih programih sedmega okvirnega programa.

Predlog spremembe 6
Člen 8, odstavek 5 a (novo)

5a. Poročilo o oceni vsebuje oceno 
gospodarnosti finančnega poslovodenja. 
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Vsebuje tudi oceno učinkovitosti in 
pravilnosti upravljanja proračuna in 
gospodarskega poslovodenja programa.
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