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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Glavni elementi predloga

Predlog posebnih programov temelji na naslovu XVIII Pogodbe, na členih 163 do 173 in 
zlasti členu 166(3) o izvajanju okvirnega programa s posebnimi programi.

Komisija namerava ustanoviti izvajalsko agencijo, ki bo odgovorna za nekatere naloge pri 
izvajanju posebnih programov “Sodelovanje”, “Človeški viri” in “Zmogljivosti”, podoben pa 
bo tudi pristop k programu “Zamisli”.

Posebni program „Človeški viri“ bo spodbudil ljudi, da stopijo na poklicno pot raziskovalca 
in ji sledijo, spodbujal bo raziskovalce, da ostanejo v Evropi in privabil najbolj inteligentne 
kadre v Evropo.
Dejavnosti temeljijo na dolgih in uspešnih izkušnjah aktivnosti Marie Curie pri odzivu na 
potrebe raziskovalcev po usposabljanju, mobilnosti in poklicnem razvoju. Čeprav je 
kontinuiteta tu zelo pomembna, pa je še močnejši poudarek na naslednjih vidikih:

• Povečan strukturni vpliv, na primer z uvedbo sofinanciranja regionalnih, nacionalnih 
in mednarodnih programov za vrsto ukrepov na področju „vseživljenjskega učenja in 
razvoja poklicne poti“. 

• Udeležba industrije: medtem ko se bo značaj „od spodaj navzgor“ aktivnosti Marie 
Curie ohranil, bo pozornost močneje usmerjena na usposabljanje in poklicni razvoj za 
različne sektorje in v njih, zlasti za zasebni sektor. To se bo okrepilo s spodbujanjem 
medsektorskih izkušenj preko aktivne udeležbe industrije pri vseh ukrepih in z 
vzpostavitvijo sheme, namenjene širjenju znanja v okviru partnerstev med javnim in 
zasebnim sektorjem, vključno in zlasti z MSP.

• Okrepila se bo mednarodna razsežnost. Poleg izhodnih štipendij z obveznim 
povratkom, katerih namen je prispevati k vseživljenjskemu učenju in poklicnemu 
razvoju raziskovalcev iz EU, se bo z raziskovalci iz tretjih držav nadalje razširilo 
mednarodno sodelovanje.

2. Priporočila pripravljavke mnenja

Zaradi skladnosti pripravljavka za vseh 7 posebnih raziskovalnih programov predlaga enak 
predlog spremembe.
Enotni predlog spremembe se nanaša na večletni finančni okvir in potrebo, da se upošteva 
zgornja meja razdelka 1 a.

Predlogi sprememb v nadaljevanju naj bi prispevali k dobremu finančnemu poslovodenju in 
učinkovitemu izvajanju ukrepov, ki se financirajo v posebnih programih.

Pripravljavka mnenja meni, da mora Komisija za boljši finančni nadzor raziskovalnih 
dejavnosti, ki jih financira Skupnost, redno obveščati proračunski organ o izvajanju posebnih 
programov in mu zagotoviti predhodne informacije, kadar namerava odstopati od razčlenitve 
odhodkov, navedene v splošnem proračunu.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe 1
Odstavek 1 a (novo)

1a. meni, da mora biti okvirni referenčni znesek, naveden v zakonodajnem predlogu, 
usklajen z zgornjo mejo razdelka 1a novega večletnega finančnega okvira, in 
poudarja, da bo letni znesek določen v letnem proračunskem postopku v skladu z 
določbami točke 38 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006;

Obrazložitev

Enotni predlog spremembe.

Predlog odločbe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 2
Člen 3, odstavek 1 a (novo)

Komisija stori vse potrebno, da preveri, ali 
so bili financirani ukrepi izvedeni 
učinkovito in v skladu z določbami 
finančne uredbe.

Predlog spremembe 3
Člen 3, odstavek 1 b (novo)

Skupni administrativni stroški programa, 
vključno z notranjimi stroški in stroški 
upravljanja izvajalske agencije, morajo biti 
sorazmerni s predvidenimi nalogami iz 
zadevnega programa, in o njih odločata 
proračunski in zakonodajni organ.

Obrazložitev

Odobrena sredstva, dodeljena izvajalski agenciji, morajo ustrezati določbam Pravil o 
  

1 UL C 49, 28.2.2006, str. 37.
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ustanovitvi izvajalske agencije in Uredbe Sveta št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, 
pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti. S tem se 
zagotovi ustrezno financiranje ukrepov programa.

Predlog spremembe 4
Člen 3, odstavek 1 c (novo)

Odobrena proračunska sredstva se 
uporabijo v skladu z načeli dobrega 
finančnega poslovodenja, torej v skladu z 
načeli gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti ter sorazmernosti.

Predlog spremembe 5
Člen 5 a (novo)

Člen 5a
Komisija predhodno obvesti proračunski 
organ, kadar namerava odstopati od 
razčlenitve odhodkov, navedene v opombah 
in prilogi letnega poračuna.

Obrazložitev

Ta postopek je bil uveden na podlagi sporazuma med Odborom za proračun in Komisijo 
oktobra 1999. Pripravljavka mnenja meni, da ga je treba ohraniti, saj bo olajšal spremljanje 
porabe sredstev v posebnih programih sedmega okvirnega programa.

Predlog spremembe 6
Člen 8, odstavek 5 a (novo)

5a. Poročilo o oceni vsebuje oceno 
pravilnosti finančnega poslovodenja. 
Vsebuje tudi oceno učinkovitosti in 
pravilnosti upravljanja proračuna in 
gospodarskega poslovodenja programa.
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