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RÖVID INDOKOLÁS

1. A javaslat fő elemei

A tudományos programra irányuló javaslat a Szerződés XVIII. címének 163-173. cikkére 
alapul, és különösen 166. cikkének (3) bekezdésére, amely a keretprogram egyedi programok 
révén történő alkalmazásáról szól.

A Bizottság fel akar állítani egy végrehajtó ügynökséget, amelynek feladata az 
„Együttműködés”, „Munkaerő” és „Kapacitások” egyedi programok végrehajtásához 
szükséges egyes teendők ellátása lesz. Ezt a megközelítést fogják követni az „Ötletek” 
program végrehajtása során is.

A Kapacitások egyedi program révén Európa-szerte bővülni fognak a kutatási és innovációs 
kapacitások. A program egyszerre fogja folytatni és erősíteni a korábbi keretprogramok 
tevékenységeit, de újdonságokkal is fog szolgálni.

Az egyik legfontosabb új elem a stratégiai tervezésen alapuló megközelítés az új kutatási 
infrastruktúrák létrehozásának támogatása során, amely ki fogja egészíteni a jelenlegi kutatási 
infrastruktúra optimális kihasználásának folyamatos támogatását. Az új infrastruktúrák 
létrehozását egy kétlépcsős rendszer fogja támogatni: egy előkészítő és egy magvalósítási 
fázis. Az ESFRI (The European Strategy Forum on Research Infrastructure, a Kutatási 
Infrastruktúra Európai Stratégiai Fóruma) által az új infrastruktúrák európai ütemtervének 
kidolgozásával kapcsolatban végzett munka alapján a Bizottság meg fogja határozni azokat az 
elsőbbséget élvező projekteket, amelyeknek a 7. keretprogram keretében közösségi 
támogatást lehet nyújtani. E projektek esetében a Bizottság katalizátorszerepet fog játszani, 
támogatni fogja a pénzügyi konstrukciók kialakítását a megvalósítási fázisban, beleértve az 
EBB hiteleihez való hozzáférés megkönnyítését is a kockázatmegosztáson alapuló 
finanszírozási mechanizmus keretében. Az 1. melléklet tartalmazza az ESFRI „lehetőség 
listáját”, amelyen konkrét példák szerepelnek olyan új, nagy léptékű kutatási 
infrastruktúrákra, amelyekre az európai tudományos közösségnek a következő évtizedben 
szüksége lesz. A kis- és középvállalkozások és azok szövetségeinek támogatására szolgáló két 
kutatástámogatási rendszer továbbra is fenn fog maradni. Költségvetésük nőni fog, hiszen a 
kis- és középvállalkozásoknak egyre nagyobb szükségük van a kutatások kiszervezésére.

A Tudásrégiókkal kapcsolatos tevékenység a sikeres kísérleti projektekre fog épülni. A cél az, 
hogy a kutatási kapacitások maximális kihasználása és a kutatás során létrejövő új ismeretek 
integrálása érdekében régiók nemzetközi hálózatai alakuljanak ki, és hogy könnyebbé váljon 
az egyetemeket, kutatóközpontokat, vállalkozásokat és regionális hatóságokat tömörítő 
„kutatásvezérelt regionális csoportosulások” kialakulása.

A tevékenység egy fontos új eleme, hogy megpróbálják kiaknázni az EU „konvergáló” 
régióinak és legkülső régióinak kutatási kapacitásait. A tudásalapú gazdaság és társadalom 
megteremtéséhez vezető út az európai kutatás minőségének javításán, és a jelenleg az EU-ban 
meglévő, de kihasználatlan kutatási kapacitások jobb kiaknázásán keresztül vezet. A 
tevékenység révén lehetővé válik az EU más országaiból származó kutatók alkalmazása, a 
kutatók és szervezők kihelyezése, értékelési mechanizmusok kialakítása, valamint kutatási 
felszerelések beszerzése és korszerűsítése.  E tevékenységek meg fognak felelni annak a 
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szükségletnek és lehetőségnek, hogy a régiók jelenlegi és alakulóban lévő kiválósági 
központjaiban meglévő kutatási kapacitásokat bővíteni kell, és amelyek a strukturális alapok 
által is támogathatók. 

A 7. keretprogram fontos célkitűzése egy stabil és koherens nemzetközi tudományos és 
technológiai politika kialakítása, amit a Kapacitások program is támogat, különösen az 
együttműködés prioritásainak meghatározása révén.

A politikák koherens fejlesztése során nagyobb hangsúlyt fognak helyezni a nemzeti és 
regionális kutatási politikák összehangolására egy, a tagállamok és a régiók együttműködését 
szolgáló nemzetközi kezdeményezéseket támogató rendszer révén. Ez lehetővé fogja tenni a 
nyílt koordináció alkalmazásának kiterjesztését a kutatási politikára, és támogatni fogja 
országok és régiók csoportjainak közös kezdeményezéseit a jelentős nemzetközi dimenzióval 
bíró területeken.

2. A vélemény előadójának ajánlásai

Az előadó a koherencia biztosítása érdekében mind a hét egyedi kutatási program esetében 
ugyanazokat a módosításokat javasolja.
Egy standard módosítás vonatkozik a többéves pénzügyi keretre és az 1a fejezetben szereplő 
plafon tiszteletben tartására.

Az alább javasolt módosítások a hatékony és eredményes pénzügyi gazdálkodást és az egyedi 
programban szereplő cselekvések hatékony megvalósítását tűzik ki célul.

A Közösség által finanszírozott kutatások pénzügyi ellenőrzése hatékonyságának javítása 
érdekében a vélemény előadója szerint a Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell a 
költségvetési hatóságot az egyedi programok megvalósításáról, és előzetes tájékoztatást kell 
adnia számára minden olyan esetben, amikor el akar térni az általános költségvetésben 
meghatározott kifizetési tervtől.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás: 1
(1a) bekezdés (új)

(1a) úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban szereplő pénzügyi keretnek összhangban kell 
lennie az új többéves pénzügyi keret 1a. fejezetében szereplő plafonnal, és hangsúlyozza, 
hogy az éves összegről a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 38. pontja 
szerint az éves költségvetési eljárás keretében döntenek.
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Indokolás

Standard módosítás.

Határozatra irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 2
3. cikk (1a) bekezdés (új)

A Bizottság megteszi a szükséges lépéseket 
annak érdekében, hogy meggyőződjön 
arról, hogy a finanszírozott tevékenységeket 
hatékonyan és a költségvetési rendelet 
rendelkezéseivel összhangban hajtották-e 
végre.

Módosítás: 3
3. cikk (1b) bekezdés (új)

A program teljes adminisztratív 
költségeinek – ide értve a végrehajtó 
ügynökség belső és vezetési költségeit –
arányosaknak kell lenniük az adott 
programban elvégzett feladatokkal és a 
költségvetési és jogalkotási hatóságok 
határozatai tárgyát kell képezniük.

Indokolás

A végrehajtó ügynökség számára elkülönített előirányzatoknak meg kell felelniük a végrehajtó 
ügynökséget létrehozó magatartási kódex, valamint a közösségi programok kezelése terén  
bizonyos feladatokkal megbízandó végrehajtó ügynökségek alapszabályait létrehozó 58/2003 
tanácsi rendelet rendelkezéseinek. Ez biztosítja majd a program akcióinak megfelelő 
finanszírozását.

Módosítás: 4
3. cikk (1c) bekezdés (új)

  
1 HL C 49., 2006.2.28., 37. o.
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A költségvetési előirányzatokat a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás elvével 
összhangban használják fel, nevezetesen a 
gazdaságosság, a hatékonyság és az 
eredményesség, valamint az arányosság
elve szerint.

Módosítás: 5
5a. cikk (új)

5a. cikk
A Bizottság előzetesen tájékoztatja a 
költségvetési hatóságot, amikor el kíván 
térni a kiadásoknak az éves költségvetés 
megjegyzéseiben és mellékletében 
meghatározott felosztásától.

Indokolás

Ezt az eljárást egy a Költségvetési Bizottság és a Bizottság közötti 1999. októberi 
megállapodás eredményeképpen vezették be. A vélemény előadója úgy véli, hogy ezt az 
eljárást meg kellene őrizni az FP7 egyedi programjai által nyújtott támogatások 
felhasználása nyomon követésének javítása érdekében.

Módosítás: 6
5. cikk (5a) bekezdés (új)

(5a) Az értékelő jelentés tartalmazza a 
pénzgazdálkodás hatékonyságának és 
eredményességének értékelését. 
Tartalmazza továbbá a program 
költségvetési és pénzügyi gazdálkodása 
hatékonyságának és szabályosságának 
értékelését.
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