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RÖVID INDOKOLÁS

1. A javaslat fő elemei

A tudományos programra irányuló javaslat a Szerződés XVIII. címének 163-173. cikkére 
alapul, és különösen 166. cikkének (3) bekezdésére, amely a keretprogram egyedi programok 
révén történő alkalmazásáról szól.

A Bizottság fel akar állítani egy végrehajtó ügynökséget, amelynek feladata az 
„Együttműködés”, „Munkaerő” és „Kapacitások” egyedi programok végrehajtásához 
szükséges egyes teendők ellátása lesz. Ezt a megközelítést fogják követni az „Ötletek” 
program végrehajtása során is.

Az Ötletek program egy pán-európai mechanizmust fog létrehozni a valóban kreatív 
tudósok, mérnökök és kutatók számára, akik érdeklődésük és tudásszomjuk révén a 
legnagyobb eséllyel jutnak váratlan és látványos felfedezésekre, amelyek megváltoztathatják 
az emberi megértés folyamatát.
Az „Ötletek” program elfogadja a „határkutatások” kifejezést, amely az alapkutatás új 
értelmezését tükrözi.  Az új tudás létrehozásának frontvonalában álló „határkutatás” 
természetéből adódóan kockázatos vállalkozás, amely a tudomány, a technológia és a mérnöki 
tudományok alapvető haladását szolgálja, tekintet nélkül a megállapodott tudományos vagy 
nemzeti határokra.

A program a „kutatók által vezéreltség” megközelítését fogja követni, lehetővé téve a kutatók 
számára, hogy maguk tegyenek javaslatot a kutatási témára. Az egyes csoportok kapnak 
támogatásokat, ami révén azok munkájában rugalmasan részt vehet bármely, a projekt 
szempontjából megfelelő kutatócsoport egy vagy több intézményből, egy vagy több 
országban.  A csoportok összeállítása minden esetben a tudományos érdem, és nem 
adminisztratív követelmények alapján történik. A program különbséget fog tenni a nemzeti, 
stratégiai célú alapkutatási támogatások és az európai célkitűzések között.

Az Európai Kutatási Tanács (EKT) létrehozása új lendületet ad az „Ötletek” program 
megvalósításának. Az EKT-nak  két alapvető strukturális eleme lesz, egy független 
Tudományos Tanács és egy végrehajtó struktúra, amely az éves munkatervben meghatározott 
programok végrehajtásáért felel. 
A Tudományos Tanács feladata a tudományos stratégia megalkotása, az ellenőrzés, a 
minőségellenőrzés, a kommunikáció és az ismeretterjesztés lesz.

A Tudományos Tanács által javasolt munkatervet a Bizottság fogja elfogadni. Amennyiben a 
Bizottság nem tudja elfogadni a javasolt munkatervet, például mert az nem felel meg a 
program célkitűzéseinek vagy közösségi jogszabályokba ütközik, nyilvánosságra kell hoznia 
indoklását. Ez az eljárás hivatott biztosítani, hogy az EKT működése teljes mértékben 
megfeleljen az autonómia és az integritás alapelveinek.

2. A vélemény előadójának ajánlásai

Az előadó a koherencia biztosítása érdekében mind a hét egyedi kutatási program esetében 
ugyanazokat a módosításokat javasolja.
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Egy standard módosítás vonatkozik a többéves pénzügyi keretre és az 1a fejezetben szereplő 
plafon tiszteletben tartására.

Az alább javasolt módosítások a hatékony és eredményes pénzügyi gazdálkodást és az egyedi 
programban szereplő cselekvések hatékony megvalósítását tűzik ki célul.

A Közösség által finanszírozott kutatások pénzügyi ellenőrzése hatékonyságának javítása 
érdekében a vélemény előadója szerint a Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell a 
költségvetési hatóságot az egyedi programok megvalósításáról, és előzetes tájékoztatást kell 
adnia számára minden olyan esetben, amikor el akar térni az általános költségvetésben 
meghatározott kifizetési tervtől.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás: 1
(1a) bekezdés (új)

(1a) úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban szereplő pénzügyi keretnek összhangban kell 
lennie az új többéves pénzügyi keret 1a. fejezetben szereplő plafonnal, és hangsúlyozza, 
hogy az éves összegről a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 38. pontja 
szerint az éves költségvetési eljárás keretében döntenek;

Indokolás

Standard módosítás.

Határozatra irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 2
2. cikk (1a) bekezdés (új)

A Bizottság megteszi a szükséges lépéseket 
annak érdekében, hogy meggyőződjön 
arról, hogy a finanszírozott tevékenységeket 
hatékonyan és a költségvetési rendelet
rendelkezéseivel összhangban hajtották-e 

  
1 HL C 49., 2006.2.28, 37. o.
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végre.

Módosítás: 3
2. cikk (1b) bekezdés (új)

A program teljes adminisztratív 
költségeinek – ide értve a végrehajtó 
ügynökség belső és vezetési költségeit –
arányosaknak kell lenniük az adott 
programban elvégzett feladatokkal és a 
költségvetési és jogalkotási hatóságok 
határozatai tárgyát kell, hogy képezzék.

Indokolás

A végrehajtó ügynökség számára elkülönített előirányzatoknak meg kell felelniük a végrehajtó 
ügynökséget létrehozó magatartási kódex, valamint a közösségi programok kezelése terén 
bizonyos feladatokkal megbízandó végrehajtó ügynökségek alapszabályait létrehozó 58/2003 
tanácsi rendelet rendelkezéseinek. Ez biztosítja majd a program akcióinak megfelelő 
finanszírozását.

Módosítás: 4
2. cikk (1c) bekezdés (új)

A költségvetési előirányzatokat a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás szerint kell 
felhasználni, nevezetesen a gazdaságosság, 
a teljesítmény és hatékonyság valamint az 
arányosság elve szerint.

Módosítás: 5
7a. cikk (új)

7a. cikk
A Bizottság előzetesen tájékoztatja a 
költségvetési hatóságot, amikor el kíván 
térni a kiadásoknak az éves költségvetés 
megjegyzéseiben és mellékletében 
meghatározott felosztásától.
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Indokolás

Ezt az eljárást egy a Költségvetési Bizottság és a Bizottság közötti 1999. októberi 
megállapodás eredményeképpen vezették be. A vélemény előadója úgy véli, hogy ezt az 
eljárást meg kellene őrizni az FP7 egyedi programjai által nyújtott támogatások 
felhasználása nyomon követésének javítása érdekében.

Módosítás: 6
8. cikk (6a) bekezdés (új)

Az értékelő jelentés tartalmazza a 
pénzgazdálkodás hatékonyságának és 
eredményességének értékelését. 
Tartalmazza továbbá a program 
költségvetési és pénzügyi gazdálkodása 
hatékonyságának és szabályosságának 
értékelését.
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