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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 szczegółowy „Ludzie” powinien skłonić ludzi do wybrania kariery naukowej, 
zachęcić naukowców do pozostania w Europie oraz przyciągnąć najzdolniejsze umysły na 
kontynent..
Działania te opierają się na pozytywnych doświadczeniach zbieranych od dawna w ramach 
działań Marii Curie, i służą realizacji potrzeb naukowców w zakresie szkoleń, mobilności i 
rozwoju kariery. Przy zachowaniu znaczącego stopnia ciągłości, punkt ciężkości został 
przesunięty na następujące aspekty:

• Wzmocniony efekt strukturyzujący, na przykład poprzez wprowadzenie 
współfinansowania programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych w 
ramach działań „Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery”. 

• Udział przemysłu: przy zachowaniu oddolnego charakteru działań Marii Curie, punkt 
ciężkości przesunięty zostanie na szkolenia i rozwój kariery dla i w różnych sektorach, 
w szczególności w sektorze prywatnym. Uzupełnieniem będzie wspieranie 
doświadczeń ponadsektorowych poprzez aktywne uczestnictwo przemysłu we 
wszystkich działaniach, a także specjalny system wymiany wiedzy w partnerstwach 
między sektorem publicznym i prywatnym, obejmujący w szczególności MŚP.

• Wymiar międzynarodowy zostanie wzmocniony. Oprócz stypendiów zawierających 
zobowiązanie do powrotu, służących kształceniu ustawicznemu i rozwojowi kariery 
naukowców z UE, rozszerzona zostanie współpraca międzynarodowa z naukowcami z 
państw trzecich.

2. Zalecenia sprawozdawcy

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 
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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 1a (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.

Projekt decyzji

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 2
Artykuł 3 ustęp 1 a (nowy)

Komisja podejmuje wszelkie niezbędne 
środki mające na celu sprawdzenie, czy 
finansowane działania są prowadzone 
skutecznie i zgodnie z przepisami 
rozporządzenia finansowego.

Poprawka 3
Artykuł 3 ustęp 1 b (nowy)

Całkowite wydatki administracyjne 
związane z programem, w tym wydatki 
wewnętrzne agencji wykonawczej i wydatki 

  
1 Dz.U. C 49, z 28.2.2006 r., str. 37.
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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 3 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 5 a (nowy)

Artykuł 5a
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 
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 5 a (nowy)

5a. Sprawozdanie oceniające zawiera ocenę 
solidności zarządzania fiansowego. Zawiera 
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także ocenę skuteczności i prawidłowości 
budżetowego i ekonomicznego zarządzania 
programem.
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