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ĪSS PAMATOJUMS

1. Galvenie priekšlikuma elementi

Ar šo īpašo programmu noteiks Kopīgā pētniecības centra ar kodolenerģiju nesaistītos 
pasākumus, sniedzot uz patērētāju orientētu zinātnisku un tehnisku atbalstu ES politikas 
veidošanas procesā, nodrošinot atbalstu pašreizējo politikas virzienu īstenošanai un 
pārraudzībai un atbildot uz jaunām politikas prasībām.

2. Atzinuma sagatavotājas ieteikumi

Konsekvences labad atzinuma sagatavotāja ierosina veikt vienādus grozījumus visās septiņās 
īpašajās pētniecības programmās.
Standarta grozījumā ir atsauce uz daudzgadu finanšu shēmu un nepieciešamību ievērot 
1.a izdevumu kategorijas maksimālo apjomu.

Pārējie ierosinātie grozījumi attiecas uz pareizu finanšu pārvaldību un īpašās programmas 
finansēto darbību efektīvu īstenošanu.

Lai uzlabotu Kopienas finansēto pētniecības pasākumu finansiālo uzraudzību, atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka Komisijai ir regulāri jāinformē budžeta lēmējinstitūcija par īpašo 
programmu īstenošanu un laikus jāsniedz tai informācija ikreiz, kad tā ir paredzējusi atkāpties 
no vispārējā budžetā noteiktā izdevumu sadalījuma.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums Nr. 1
1.a punkts (jauns)

1.a uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītajam finansējumam jāatbilst jaunās 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 1.a izdevumu kategorijas maksimālajam apjomam, 
un norāda, ka par ikgadējo summu lems ikgadējā budžeta procedūrā saskaņā ar 
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 38. punkta noteikumiem;

Pamatojums

Standarta grozījums.

Lēmuma priekšlikums
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Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 2
3. panta 1.a daļa (jauna)

Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai pārliecinātos, ka finansētās darbības ir 
veiktas efektīvi un atbilstoši Finanšu 
regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 3
3. panta 1.b daļa (jauna)

Programmas kopējie administratīvie 
izdevumi, tostarp izpildaģentūras iekšējie 
un pārvaldības izdevumi, atbilst attiecīgajā 
programmā paredzētajiem uzdevumiem, un 
par tiem lemj budžeta lēmējinstitūcija, kā 
arī likumdevēja iestāde.

Pamatojums

Izpildaģentūrai piešķirtajām apropriācijām jābūt saskaņā ar noteikumiem Rīcības kodeksā 
par izpildaģentūras izveidi un Padomes Regulu Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus 
izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus. Tas 
nodrošinās pienācīgu finansējumu programmas darbībām.

Grozījums Nr. 4
3. panta 1.c daļa (jauna)

Budžeta apropriācijas izlieto atbilstoši 
pareizas finanšu pārvaldības principam, 
proti, ievērojot gan ekonomijas, gan 
lietderības un efektivitātes, gan arī 
proporcionalitātes principu.

Grozījums Nr. 5
5.a pants (jauns)

5.a pants

  
1 OV C 49, 28.2.2006., 37. lpp.
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Komisija laikus informē budžeta 
lēmējinstitūciju ikreiz, kad tā ir paredzējusi 
atkāpties no izdevumu sadalījuma, kas 
noteikts gada budžeta piezīmēs un 
pielikumā.

Pamatojums

Šo procedūru ieviesa 1999. gada oktobrī, kad Budžeta komiteja un Komisija panāca 
vienošanos. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka procedūra jāsaglabā, lai uzlabotu 
7. pamatprogrammas īpašajām programmām piešķirto līdzekļu izlietojuma uzraudzību.

Grozījums Nr. 6
7. panta 1.a daļa (jauna)

Novērtējuma ziņojumā novērtē, vai finanšu 
pārvaldība ir pareiza. Tajā izvērtē 
programmas pārvaldības efektivitāti un 
pareizību budžeta un ekonomijas aspektā.
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