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LYHYET PERUSTELUT

1. Ehdotuksen keskeiset näkökohdat

Erityisohjelmassa määritetään Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalan toimet, joilla 
annetaan EU:n poliittiselle päätöksentekoprosessille asiakaslähtöistä tieteellistä ja teknistä 
tukea, tuetaan nykyisten politiikkojen toteutusta ja seurantaa sekä vastataan uusiin politiikan 
haasteisiin.

2. Valmistelijan suositukset

Valmistelija ehdottaa johdonmukaisuuden vuoksi samoja tarkistuksia kaikkiin seitsemään 
tutkimuksen erityisohjelmaan.

Vakiotarkistuksessa viitataan monivuotiseen rahoituskehykseen ja todetaan, että otsakkeen 1 a 
enimmäismäärää on noudatettava.

Seuraavien tarkistusehdotusten tarkoituksena on taata moitteeton varainhoito ja 
erityisohjelmasta rahoitettujen toimien tehokas täytäntöönpano.

Valmistelija katsoo, että yhteisön rahoittaman tutkimuksen rahoitusseurannan parantamiseksi 
komission tulisi antaa budjettivallan käyttäjälle säännöllisesti tietoa erityisohjelmien 
täytäntöönpanosta sekä ennakkoon tieto siitä, jos se aikoo poiketa vuosittaisen talousarvion 
selvitysosassa ja liitteessä esitetystä rahoituksen jakautumisesta.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpaäätöslauselmaksi

Tarkistus 1
1 a kohta (uusi)

1 a. katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn ohjeellisen määrän on oltava 
yhteensopiva uuden monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 1 a
enimmäismäärän kanssa, ja huomauttaa, että vuotuisesta määrästä päätetään 
vuotuisessa talousarviomenettelyssä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten 
välisen sopimuksen 38 kohdan mukaisesti;

Perustelu

Tämä on vakiotarkistus.
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Ehdotus päätökseksi:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 2
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että rahoitetut toimet 
toteutetaan tehokkaasti ja 
varainhoitoasetuksen säännöksiä 
noudattaen.

Tarkistus 3
3 artiklan 1 b kohta (uusi)

Ohjelman yleiset hallintomenot
toimeenpanoviraston sisäiset menot ja 
hallintomenot mukaan lukien olisi 
suhteutettava asianomaiseen ohjelmaan 
liittyviin tehtäviin, ja ne kuuluvat budjetti-
ja lainsäädäntövallan käyttäjien 
päätäntävaltaan.

Perustelu

Toimeenpanovirastolle osoitettujen määrärahojen pitää vastata vaatimuksia, joita asettavat 
toimeenpanoviraston perustamista koskevat menettelysäännöt sekä neuvoston asetus 
N:o 58/2003 yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen 
asemasta. Näin taataan ohjelman toimien asianmukainen rahoitus.

Tarkistus 4
3 artiklan 1 c kohta (uusi)

Talousarviomäärärahat on käytettävä 
moitteettoman varainhoidon periaatteen eli 
taloudellisuuden, tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden periaatteiden sekä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

  
1 EUVL C 49, 28.2.2006, s. 37.
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Tarkistus 5
5 a artikla (uusi)

5 a artikla
Komissio ilmoittaa budjettivallan 
käyttäjälle ennakkoon, jos se aikoo poiketa 
vuosittaisen talousarvion selvitysosassa ja 
liitteessä esitetystä rahoituksen 
jakautumisesta.

Perustelu

Tämä menettely otettiin käyttöön budjettivaliokunnan ja komission lokakuussa 1999 tekemän 
sopimuksen seurauksena. Valmistelijan mielestä menettely olisi säilytettävä, jotta 
parannetaan seitsemännen puiteohjelman erityisohjelmien varojen käytön seurantaa.

Tarkistus 6
7 artiklan 1 a kohta (uusi)

Arviointikertomus sisältää arvion siitä, 
onko varainhoito ollut moitteetonta. Se 
sisältää arvion ohjelman talousarvio- ja 
taloushallinnon tehokkuudesta ja 
asianmukaisuudesta.
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