
AD\621396LT.doc PE 374.074v03-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Biudžeto komitetas

2005/0188(CNS)

23.6.2006

NUOMONĖ
Biudžeto komiteto

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos 
„Pajėgumai“, kuria įgyvendinama Europos bendrijos 7-oji mokslinių tyrimų, 
technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007–2013 
m.)
(KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

Nuomonės referentė: Marilisa Xenogiannakopoulou



PE 374.074v03-00 2/7 AD\621396LT.doc

LT

PA_Leg



AD\621396LT.doc 3/7 PE 374.074v03-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Pagrindiniai pasiūlymo aspektai

Specialiųjų programų pasiūlymas paremtas Sutarties XVIII antraštine dalimi, 163–173 
straipsniais ir visų pirma 166 straipsnio 3 dalimi dėl pagrindų programos įgyvendinimo 
pasitelkus specialiąsias programas.

Komisija ketina įkurti vykdomąją įstaigą, kuriai būtų patikėtos tam tikros užduotys, 
reikalingos įgyvendinti specialiąsias programas „Bendradarbiavimas“, „Žmonės“ ir 
„Pajėgumai“. Šis metodas taip pat bus taikomas įgyvendinant programą „Idėjos“.

Specialioji programa „Pajėgumai“ visoje Europoje didins mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus. Pagal programą tęsiama ir sustiprinama veikla pagal ankstesnes pagrindų 
programas, taip pat įtrauktos svarbios naujovės.

Vienas svarbiausių naujų elementų – tai numatytas strateginis metodas naujos mokslinių 
tyrimų infrastruktūros statybai remti, kuris papildys nuolatinę paramą optimaliam esamos 
mokslinių tyrimų infrastruktūros panaudojimui. Parama naujos infrastruktūros statybai bus 
realizuojama dviem etapais: parengiamuoju etapu ir statybos etapu. Remdamasi EMTISF 
(Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros strategijos forumas) darbo rengiant Europos naujos 
mokslinių tyrimų infrastruktūros planą rezultatais, Komisija nustatys prioritetinius projektus, 
kuriems pagal Septintąją pagrindų programą galėtų būti skirta EB parama. Šiems projektams 
Komisija atliks darbą palengvinančio tarpininko vaidmenį, visų pirma supaprastindama 
finansinių priemonių panaudojimo mechanizmus statybų etape, įskaitant lengvesnes 
galimybes gauti EIB paskolų, pasinaudojant rizikos pasidalijimo finansine priemone. 1 priede 
pateiktas EMTISF „galimybių sąrašas“, kurį sudaro konkretūs naujų, didelio masto mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų, kurių Europos mokslo bendruomenei reikės ateinančiame 
dešimtmetyje, pavyzdžiai. Šios dvi mokslinių tyrimų paramos MVĮ ir MVĮ asociacijų naudai 
schemos bus taikomos, skiriant padidintą biudžetą, kad būtų atsižvelgta į didesnius MVĮ 
poreikius pavesti mokslinius tyrimus trečiosioms šalims.

Žinių regionų veikla pasirėmė sėkminga bandomąja veikla. Siekiama suteikti tarptautiniams 
regionų tinklams galimybę visiškai išnaudoti savo stipriąsias mokslinių tyrimų puses, įvaldyti 
naujas mokslinių tyrimų sukurtas žinias ir palengvinti moksliniais tyrimais užsiimančių 
„sambūrių“, suburiančių universitetus, mokslinių tyrimų centrus, įmones ir regionines 
valdžios institucijas, kūrimąsi.

Svarbus naujas elementas yra veikla, išlaisvinanti visą mokslinių tyrimų potencialą ES 
„suartėjimo“ ir atokiausiuose regionuose. Ar bus sukurta žinių ekonomika ir visuomenė, 
priklauso nuo to, ar bus stiprinama Europos mokslinių tyrimų kompetencija, taip pat ar bus 
geriau panaudotas didelis nepaliestas visos ES mokslinių tyrimų potencialas. Veikla leis 
samdyti kitų ES šalių mokslo darbuotojus, komandiruoti mokslinius tyrimus atliekančius ir 
administracijos darbuotojus, organizuoti vertinimo priemones ir įsigyti bei plėtoti mokslinių 
tyrimų įrangą. Tokia veikla papildys šiuose regionuose jau esančių ir atsirandančių 
kompetencijos centrų mokslinių tyrimų pajėgumų stiprinimo galimybes ir poreikius, kurie gali 
būti patenkinti pasitelkus struktūrinius fondus.
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Svarbus Septintosios pagrindų programos tikslas yra siekis sukurti patvarią ir darnią 
tarptautinę mokslo ir technologijos politiką, o veikla pagal programą „Pajėgumai“ užtikrins 
paramą šiam metodui, visų pirma padėdama nustatyti bendradarbiavimo prioritetus.

Darnaus politikos kūrimo metu bus labiau pabrėžiamas nacionalinių ir regioninių mokslinių 
tyrimų politikų koordinavimas pasitelkiant specialią rėmimo schemą valstybių narių ir 
regionų tarptautinio bendradarbiavimo politikos klausimais iniciatyvoms. Tai leis geriau 
taikyti atvirą koordinavimo metodą mokslinių tyrimų politikai ir skatinti suderintas ar bendras 
šalių grupių ir regionų iniciatyvas srityse, kuriose svarbus tarptautinis matmuo.

2. Nuomonės referentės rekomendacijos

Siekdama nuoseklumo nuomonės referentė siūlo tuos pačius pakeitimus visoms 7 
specialiosioms mokslinių tyrimų programoms.
Standartinis pakeitimas yra susijęs su daugiamete finansine struktūra ir poreikiu laikytis 1a 
antraštinės dalies aukščiausios ribos.

Kiti pasiūlyti pakeitimai apima gero finansų valdymo principą ir veiksmingą veiksmų, 
finansuojamų pagal specialiąją programą, įgyvendinimą.

Nuomonės referentė mano, kad, siekiant patobulinti Bendrijos finansuojamos mokslinių 
tyrimų veiklos finansinę priežiūrą, Komisija turėtų reguliariai informuoti biudžeto valdymo 
instituciją apie specialiųjų programų įgyvendinimą ir iš anksto pranešti apie ketinimą nukrypti 
nuo išlaidų paskirstymo, nustatyto bendrajame biudžete.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas 1
1a dalis (nauja)

1a. mano, kad siūlomame teisės akto projekte nurodyta orientacinė finansinė suma turi 
atitikti didžiausią naujo daugiamečio finansinio plano 1a eilutės ribą, ir pabrėžia, 
kad dėl metinės sumos bus nuspręsta metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, 
atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 38 punkto 
nuostatas;

Pagrindimas
Standartinis pakeitimas.
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Pasiūlymas dėl sprendimo

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 2
3 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisija imasi visų būtinų veiksmų 
siekdama patikrinti, ar visi finansuojami 
veiksmai vykdomi veiksmingai ir laikantis 
Finansinio reglamento nuostatų.

Pakeitimas 3
3 straipsnio 1b dalis (nauja)

Bendra programos administracinių išlaidų, 
įskaitant vykdomosios agentūros vidaus ir 
valdymo išlaidas, suma turėtų būti 
proporcinga atitinkamoje programoje 
numatytiems uždaviniams, ir dėl šių išlaidų 
turi būti priimtas biudžeto valdymo ir teisės 
aktų leidybos institucijų sprendimas.

Pagrindimas

Vykdomajai agentūrai skirti asignavimai turėtų atitikti elgesio kodekso nuostatas dėl 
vykdomosios agentūros įkūrimo ir Tarybos reglamentą Nr.58/2003, nustatantį vykdomųjų 
agentūrų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus. Tai 
padės užtikrinti tinkamą šios programos veiksmų finansavimą.

Pakeitimas 4
3 straipsnio 1c dalis (nauja)

Biudžeto asignavimai naudojami 
vadovaujantis patikimo finansų valdymo 
principu, konkrečiai – ekonomiškumo, 
efektyvumo ir veiksmingumo bei 
proporcingumo principais.

  
1 OL C 49, 2006 2 28, p. 37.
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Pakeitimas 5
5a straipsnis (naujas)

5a straipsnis
Komisija iš anksto pateikia biudžeto 
institucijai informaciją, jei ji ketina 
nukrypti nuo metinio biudžeto pastabose ir 
priede išdėstytų išlaidų paskirstymo.

Pagrindimas

Ši procedūra buvo nustatyta po to, kai 1999 m. spalio mėn. buvo pasiektas Biudžeto komiteto 
ir Komisijos susitarimas. Nuomonės referentė mano, kad ir toliau reikėtų laikytis šios 
procedūros siekiant gauti geresnę paskesnę informaciją apie tai, kaip panaudojamos 7-osios 
pagrindų programos specialiosioms programoms skirtos lėšos.

Pakeitimas 6
8 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Vertinimo ataskaitoje pateikiamas 
finansų valdymo patikimumo įvertinimas.
Joje taip pat pateikiamas programos 
biudžeto ir ekonominio valdymo 
veiksmingumo ir tvarkingumo įvertinimas.
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