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ĪSS PAMATOJUMS

1. Galvenie priekšlikuma elementi

Īpašās programmas priekšlikums balstīts uz Līguma XVIII sadaļas 163. līdz 173. pantu, it 
īpaši uz 166. panta 3. punktu par pamatprogrammas īstenošanu ar īpašajām programmām.

Komisija paredzējusi izveidot izpildaģentūru, kurai tiks uzticēti konkrēti uzdevumi, kas 
nepieciešami programmu „Sadarbība”, „Cilvēki” un „Iespējas” īstenošanai. Šī pieeja tiks 
izmantota arī programmas „Idejas” īstenošanai.

Programma „Idejas” būs visas Eiropas mēroga mehānisms, lai atbalstītu patiesi radošus 
zinātniekus, inženierus un pētniekus, kuru zinātkāre un zinību alkas, visticamāk, radīs 
neparedzamus un spožus atklājumus, kas spēs mainīt cilvēku izpratni.

Programmā „Idejas” pārņemts jēdziens „progresīva pētniecība”, kas iezīmē jaunu 
pamatpētījumu izpratni. Esot jaunu zināšanu radīšanas priekšgalā, „progresīva pētniecība” 
būtībā ir riskants uzdevums, kas saistīts ar fundamentālu zinātnes, tehnoloģijas un 
inženierzinātņu progresu, neievērojot iedibinātās disciplinārās vai valstu robežas.

Programma ievēros „uz pētnieku vērstu” pieeju, kas pētniekiem ļauj brīvi ierosināt savus 
tematus. Plānots piešķirt stipendijas atsevišķām komandām, grupas pašas ziņā atstājot izvēli, 
kādiem pētniekiem nepieciešams apvienoties projekta veikšanai, un to, vai pētnieki ir no 
vienas vai vairākām iestādēm, atrodas vienā vai dažādās valstīs. Visos gadījumos šādu 
komandu veidošanā svarīgākais ir zinātniskā izcilība, nevis administratīvās prasības.
Programma atšķirsies no pamatpētījumu finansēšanas valstu līmenī ar tās stratēģiskajiem 
mērķiem un Eiropas mērogu.

Eiropas Pētniecības padomes (EPP) izveide programmas „Idejas” īstenošanai uzskatāma par 
jaunu sākumu. Tiks radīti divi būtiski EPP struktūras komponenti — neatkarīga zinātniskā 
padome un īpaši šim nolūkam izveidota īstenošanas struktūra, kas būs atbildīga par 
programmas izpildi saskaņā ar gada darba programmu.
Zinātniskās padomes pilnvaras ietvers šādus aspektus: zinātniskā stratēģija, pārraudzība un 
kvalitātes kontrole, saziņa un izplatīšana.

Komisija pieņems darba programmu, ievērojot zinātniskās padomes ierosinājumu. Ja 
Komisija darba programmu nespēj pieņemt tādu, kāda tā ierosināta, piemēram, tādēļ, ka 
ierosinājums neatbilst programmas mērķiem vai neatbilst Kopienas tiesību aktiem, Komisijai 
pamatojums būs jāpublisko. Šī procedūra ir izveidota, lai nodrošinātu, ka EPP darbībā pilnībā 
tiek ievēroti autonomijas un integritātes principi..

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.
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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

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

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

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

  
1 OV C 49, 28.2.2006., 37. lpp.
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Grozījums Nr. 3
2. 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
2. 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
7.a pants (jauns)

7.a pants
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
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8. panta 6.a punkts (jauns)

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

Virsraksts Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu „Idejas”, ar ko 
īsteno Eiropas Kopienas 7. pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības un demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam)
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