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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Glavni elementi predloga

Posebni program bo določil dejavnosti, ki jih bo Skupno raziskovalno središče izvajalo izven 
jedrskega področja, pri čemer bo zagotovilo k uporabnikom usmerjeno znanstveno in 
tehnično podporo pri procesu oblikovanja politike EU, priskrbelo podporo izvajanju in 
spremljanju obstoječih politik, odzivalo pa se bo tudi na nove zahteve politike.

2. Priporočila pripravljavke mnenja

Zaradi skladnosti pripravljavka mnenja za vseh sedem posebnih raziskovalnih programov 
predlaga enak sklop predlogov sprememb.
Enotni predlog spremembe se nanaša na večletni finančni okvir in potrebo po upoštevanju 
zgornje meje razdelka 1 a.

Predlogi sprememb v nadaljevanju naj bi prispevali k dobremu finančnemu poslovodenju in 
učinkovitemu izvajanju ukrepov, ki se financirajo po posebnih programih.

Pripravljavka mnenja meni, da mora Komisija za boljši finančni nadzor raziskovalnih 
dejavnosti, ki jih financira Skupnost, redno obveščati proračunski organ o izvajanju posebnih 
programov in mu zagotoviti predhodne informacije, kadar namerava odstopati od razčlenitve 
odhodkov, navedene v splošnem proračunu.

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
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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)

Skupni administrativni stroški programa, 
vključno z notranjimi stroški in stroški 
upravljanja izvajalske agencije, morajo biti 
sorazmerni s predvidenimi nalogami iz 
zadevnega programa, in o njih odločata 
proračunski in zakonodajni organ.

Obrazložitev

Odobrena sredstva, dodeljena izvajalski agenciji, morajo ustrezati določbam Pravil 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

  
1 UL C 49, 28.2.2006, str. 37.
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Komisija predhodno obvesti proračunski 
organ, kadar namerava odstopati od 
razčlenitve odhodkov, navedene v opombah 
in prilogi letnega poračuna.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 6
Člen 7, odstavek 1 a (novo)

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