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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Kluczowe elementy wniosku

Wniosek dotyczący programów szczegółowych opiera się na tytule XVIII, art. 163 do 173 
Traktatu, a w szczególności na art. 166 ust. 3 dotyczącym wykonania programu ramowego za 
pomocą programów szczegółowych.

Komisja zamierza utworzyć agencję wykonawczą, której zostaną powierzone niektóre 
zadania wymagane dla wykonania programów szczegółowych „Współpraca”, „Ludzie” i 
„Możliwości”. Podejście to będzie miało również zastosowanie w odniesieniu do wykonania 
programu „Pomysły”.

Program „Pomysły” stworzy paneuropejski mechanizm wspierania prawdziwie kreatywnych 
naukowców, inżynierów i uczonych, których ciekawość i głód wiedzy pozwalają spodziewać 
się nieoczekiwanych i spektakularnych odkryć, które mogą zmienić nasz sposób myślenia.
Program „Pomysły” posługuje się terminem „badania pionierskie”, który odzwierciedla nowe 
zrozumienie badań podstawowych. „Badania pionierskie”, które przodują w tworzeniu nowej 
wiedzy, są z natury rzeczy ryzykownym przedsięwzięciem, obejmującym dążenie do 
fundamentalnych postępów w nauce, technologii i inżynierii bez oglądania się na istniejące 
granice między dyscyplinami bądź granice państwowe.

Program będzie stosował koncepcję „inspiracji przez naukowców”, którzy będą w ten sposób 
mieli możliwość zaproponowania własnych tematów. Dotacje będą przyznawane 
poszczególnym zespołom, które w zależności od sposobu realizacji projektu mogą składać się 
z najróżniejszych grup naukowców, pracujących dla jednej lub wielu instytucji, w jednym 
kraju lub ponad granicami państwowymi. W każdym przypadku tworzenie zespołów powinno 
następować na podstawie jakości naukowej, a nie wymagań administracyjnych. Program 
będzie różnił się od krajowych programów finansowania badań podstawowych poprzez swoje 
strategiczne cele i europejski wymiar.

Utworzenie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w celu realizacji programu 
„Pomysły” stanowi nową koncepcję. Utworzone zostaną dwie główne struktury ERC: 
niezależna rada naukowa i struktura wykonawcza, odpowiedzialna za realizację programu 
zgodnie z postanowieniami rocznego programu prac. 
Mandat rady naukowej będzie obejmował strategię naukową, monitorowania i kontrolę 
jakości, komunikację i rozpowszechnianie.

Komisja będzie przyjmować program prac w formie zaproponowanej przez radę naukową. 
Jeśli Komisja nie może przyjąć proponowanego programu prac, na przykład gdy nie 
odpowiada on celom programu lub jest niezgodny z przepisami Wspólnoty, Komisja 
zobowiązana jest przedstawić publicznie te powody. Procedura ta ma zapewnić pracę ERC 
zgodnie z zasadami autonomii i integralności, które są w pełni i w przejrzysty sposób 
respektowane.

2. Zalecenia sprawozdawcy



PE 374.075v03-00 4/7 AD\621394PL.doc

PL

Dla zachowania spójności sprawozdawca proponuje te same poprawki dla wszystkich 
badawczych programów szczegółowych.

Poprawka standardowa odnosi się do wieloletnich ram finansowych i konieczności 
przestrzegania pułapu pozycji 1 a.

Proponowane poniżej poprawki są sformułowane w duchu należytego zarządzania finansami 
oraz skutecznej realizacji działań finansowanych w ramach programu szczegółowego.

W celu usprawnienia monitoringu wydatków działań badawczych finansowanych przez 
Wspólnotę, Komisja – zdaniem sprawozdawcy – powinna regularnie informować władzę 
budżetową o wykonaniu poszczególnych programów oraz z góry informować o 
każdorazowym zamiarze odejścia od podziału wydatków określonego w budżecie ogólnym.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka 1
Ustęp 1 a (nowy)

1a. Uważa, że orientacyjna finansowa kwota referencyjna podana w projekcie 
legislacyjnym musi być zgodna z pułapem działu 1a nowych wieloletnich ram 
finansowych (z ang. MFF) i wskazuje na fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej 
zostanie podjęta w ramach rocznej procedury budżetowej zgodnie z postanowieniami 
punktu 38 PMI z dnia 17 maja 2006 r.;

Uzasadnienie

Poprawka standardowa.

Wniosek dotyczący decyzji

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 2
Artykuł 2 ustęp 1 a (nowy)

Komisja podejmuje wszelkie niezbędne 
środki mające na celu sprawdzenie, czy 

  
1 Dz.U. C 49 z 28.2.2006, str. 37.
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finansowane działania są prowadzone 
skutecznie i zgodnie z przepisami 
rozporządzenia finansowego.

Poprawka 3
Artykuł 2 ustęp 1 b (nowy)

Całkowite wydatki administracyjne 
związane z programem, w tym wydatki 
wewnętrzne agencji wykonawczej i wydatki 
związane z jej zarządzaniem, powinny być 
proporcjonalne do zadań przewidzianych w 
danym programie i podlegają decyzji władz 
budżetowych i ustawodawczych.

Uzasadnienie

Środki przyznane agencji wykonawczej powinny być zgodne z przepisami kodeksu 
postępowania w sprawie tworzenia agencji wykonawczej oraz rozporządzenia Rady nr 
58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre 
zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi. W ten sposób zagwarantowane 
zostanie odpowiednie finansowanie działań programu.

Poprawka 4
Artykuł 2 ustęp 1 c (nowy)

Środki budżetowe wykorzystywane są 
zgodnie z zasadą należytego zarządzania 
finansowego, a mianowicie zgodnie z 
zasadą gospodarności, wydajności, 
skuteczności i proporcjonalności.

Poprawka 5
Artykuł 7 a (nowy)

Artykuł 7 a
Za każdym razem, gdy Komisja zamierza 
odejść od zawartego w uwagach i 
załączniku podziału środków budżetowych, 
informuje o tym uprzednio władzę 
budżetową.

Uzasadnienie

Procedura ta została wprowadzona w wyniku porozumienia zawartego między Komisją 
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Budżetową a Komisją w październiku 1999 r. Sprawozdawca uważa, że powinna ona zostać 
utrzymana w celu poprawy nadzoru nad wykorzystaniem funduszy w programach 
szczegółowych 7. PR

Poprawka 6
Artykuł 8 ustęp 6 a (nowy)

6a. Sprawozdanie oceniające zawiera ocenę 
prawidłowości zarządzania fiansowego. 
Zawiera także ocenę skuteczności i 
prawidłowości budżetowego i 
ekonomicznego zarządzania programem.
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