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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Pagrindiniai pasiūlymo aspektai

Specialiųjų programų pasiūlymas paremtas Sutarties XVIII antraštine dalimi, 163–173 
straipsniais ir visų pirma 166 straipsnio 3 dalimi dėl pagrindų programos įgyvendinimo 
pasitelkus specialiąsias programas.

Komisija ketina įkurti vykdomąją įstaigą, kuriai būtų patikėtos tam tikros užduotys, 
reikalingos įgyvendinti specialiąsias programas „Bendradarbiavimas“, „Žmonės“ ir 
„Pajėgumai“. Šis metodas taip pat bus taikomas įgyvendinant programą „Idėjos“.

Programa „Idėjos“ užtikrins visai Europai skirtą mechanizmą remti tikrai kūrybingus 
mokslininkus, inžinierius ir mokslo žmones, kurie dėl savo smalsumo ir žingeidumo 
greičiausiai gali padaryti neprognozuojamų ir įspūdingų atradimų, galinčių pakeisti tai, kaip 
žmogus suvokia pasaulį.
Programoje „Idėjos“ įvedamas terminas „netirtų sričių moksliniai tyrimai“, atspindintis naują 
fundamentaliųjų mokslinių tyrimų supratimą. Naujų žinių kūrimo priešakyje stovintys netirtų 
sričių moksliniai tyrimai iš esmės yra rizikingas užsiėmimas, apimantis pažangos 
fundamentaliuose mokslo, technologijų ir inžinerijos dalykuose siekimą, nepaisant nustatytų 
ribų tarp disciplinų ar valstybių sienų.

Programoje bus taikomas „tyrinėtojų iniciatyvos“ metodas, suteikiantis mokslo darbuotojams 
erdvės siūlyti savo pačių keliamą problematiką. Atskiroms komandoms bus skiriamos 
stipendijos, todėl komandos savo sudėčiai galės rinktis bet kurias projektams atlikti tinkamas 
mokslo darbuotojų grupes iš vienos ar kelių įstaigų, vienoje ar keliose šalyse. Visais atvejais 
komandos turėtų būti formuojamos atsižvelgiant į mokslinę kompetenciją, o ne į 
administracinius reikalavimus. Nuo nacionalinės finansavimo veiklos fundamentaliųjų 
mokslinių tyrimų srityje ši programa skirsis savo strateginiais tikslais ir europine dimensija.

Europos mokslinių tyrimų tarybos (EMTT) sukūrimas programai „Idėjos“ įgyvendinti 
simbolizuoja naują pradžią. Bus įkurtos dvi pagrindinės EMTT sudėtinės dalys –
nepriklausoma Mokslo taryba ir įgyvendinimo struktūra, kuriai, kaip numatyta metinėje darbo 
programoje, teks atsakomybė už programos vykdymą. Mokslo tarybos įgaliojimai bus tokie:
mokslo strategija, stebėsena ir kokybės kontrolė bei keitimasis informacija ir skleidimas.

Komisija tvirtins Mokslo tarybos pasiūlytą darbo programą. Jeigu Komisija negali patvirtinti 
pasiūlytos darbo programos, pavyzdžiui, todėl, kad ji neatitinka programos tikslų ar kitų 
Bendrijos teisės aktų, Komisija turės viešai paskelbti priežastis, dėl kurių ji netvirtina 
programos. Tokia tvarka skirta užtikrinti, kad EMTT savo veikloje visiškai laikytųsi 
savarankiškumo ir sąžiningumo principų.

2. Nuomonės referentės rekomendacijos

Siekdama nuoseklumo nuomonės referentė siūlo tuos pačius pakeitimus visoms 7 
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specialiosioms mokslinių tyrimų programoms.
Standartinis pakeitimas yra susijęs su daugiamete finansine struktūra ir poreikiu laikytis 1a 
antraštinės dalies aukščiausios ribos.

Kiti pasiūlyti pakeitimai apima gero finansų valdymo principą ir veiksmingą veiksmų, 
finansuojamų pagal specialiąją programą, įgyvendinimą.

Nuomonės referentė mano, kad, siekiant patobulinti Bendrijos finansuojamos mokslinių 
tyrimų veiklos finansinę priežiūrą, Komisija turėtų reguliariai informuoti biudžeto valdymo 
instituciją apie specialiųjų programų įgyvendinimą ir iš anksto pranešti apie ketinimą nukrypti 
nuo išlaidų paskirstymo, nustatyto bendrajame biudžete.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas 1
1a dalis (nauja)

1a. mano, kad siūlomame teisės akto projekte nurodyta orientacinė finansinė suma turi 
atitikti didžiausią naujo daugiamečio finansinio plano 1a eilutės ribą, ir pabrėžia, 
kad dėl metinės sumos bus nuspręsta metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, 
atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 38 punkto 
nuostatas.

Pagrindimas

Standartinis pakeitimas.

Pasiūlymas dėl sprendimo

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 2
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisija imasi visų būtinų veiksmų 
siekdama patikrinti, ar visi finansuojami 
veiksmai vykdomi veiksmingai ir laikantis 

  
1 OL C 49, 2006 2 28, p. 37.
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Finansinio reglamento nuostatų.

Pakeitimas 3
2 straipsnio 1b dalis (nauja)

Bendra programos administracinių išlaidų, 
įskaitant vykdomosios agentūros vidaus ir 
valdymo išlaidas, suma turėtų būti 
proporcinga atitinkamoje programoje 
numatytiems uždaviniams, ir dėl šių išlaidų 
turi būti priimtas biudžeto valdymo ir teisės 
aktų leidybos institucijų sprendimas.

Pagrindimas

Vykdomajai agentūrai skirti asignavimai turėtų atitikti elgesio kodekso nuostatas dėl 
vykdomosios agentūros įkūrimo ir Tarybos reglamentą Nr.58/2003, nustatantį vykdomųjų 
agentūrų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus. Tai 
padės užtikrinti tinkamą šios programos veiksmų finansavimą.

Pakeitimas 4
2 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Biudžeto asignavimai naudojami 
vadovaujantis patikimo finansų valdymo 
principu, konkrečiai – ekonomiškumo, 
našumo, veiksmingumo ir proporcingumo 
principais.

Pakeitimas 5
7 a straipsnis (naujas)

7a straipsnis
Komisija iš anksto pateikia biudžeto 
institucijai informaciją, jei ji ketina 
nukrypti nuo metinio biudžeto pastabose ir 
priede išdėstytų išlaidų paskirstymo.

Pagrindimas

Ši procedūra buvo nustatyta po to, kai 1999 m. spalio mėn. buvo pasiektas Biudžeto komiteto 
ir Komisijos susitarimas. Nuomonės referentė mano, kad ir toliau reikėtų laikytis šios 
procedūros siekiant gauti geresnę paskesnę informaciją apie tai, kaip panaudojamos 7-osios 
pagrindų programos specialiosioms programoms skirtos lėšos.

Pakeitimas 6
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8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

6a. Vertinimo ataskaitoje pateikiamas 
finansų valdymo patikimumo įvertinimas.
Joje taip pat pateikiamas programos 
biudžeto ir ekonominio valdymo 
veiksmingumo ir tvarkingumo įvertinimas.
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