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ĪSS PAMATOJUMS

1. Priekšlikuma galvenie elementi

Īpašās programmas priekšlikums balstīts uz Līguma XVIII sadaļas 163. līdz 173. pantu, jo 
īpaši uz 166. panta 3. punktu par pamatprogrammas īstenošanu ar īpašajām programmām.

Komisija paredzējusi izveidot izpildaģentūru, kurai tiks uzticēti konkrēti uzdevumi, kas 
nepieciešami īpašo programmu „Sadarbība”, „Cilvēki” un „Iespējas” īstenošanai. Šī pieeja 
tiks izmantota arī programmas „Idejas” īstenošanai.

Īpašā programma „Iespējas” sekmēs pētniecības un jaunrades iespējas visā Eiropā. Šī 
programma uzskatāma par iepriekšējo pamatprogrammu darbību turpinājumu un 
pastiprinājumu, un tā papildināta ar svarīgiem jauninājumiem.

Paredzētā stratēģiskā pieeja ir svarīgs jauns elements, lai atbalstītu jaunas pētniecības 
infrastruktūras izveidi, kas papildinās secīgu atbalstu optimālai esošās pētniecības 
infrastruktūras izmantošanai. Atbalsts jaunas infrastruktūras veidošanai tiks īstenots, 
izmantojot divpakāpju pieeju — sagatavošanās posmu un izveides posmu. Pamatojoties uz 
ESFRI (Eiropas stratēģiskais forums pētniecības infrastruktūrai) darbu, veidojot Eiropas plānu 
jaunai pētniecības infrastruktūrai, Komisija noteiks prioritāros projektus, kuriem Septītajā 
pamatprogrammā varētu piešķirt EK atbalstu. Attiecībā uz šiem projektiem Komisija
darbosies veicinātāja lomā, jo īpaši sekmējot finansēšanas tehnikas mehānismus izveides 
posmā, ieskaitot uzlabotu EIB aizdevumu pieejamību, izmantojot Riska dalīšanas mehānismu.
I pielikumā sniegts ESFRI „iespēju saraksts”, kurā iekļauti konkrēti piemēri jaunām, plaša 
mēroga pētniecības infrastruktūrām, kas Eiropas zinātniskajām aprindām būs nepieciešamas 
nākamajā desmitgadē. Divas shēmas, kas paredzētas, lai atbalstītu pētniecību MVU un MVU 
apvienību labā, tiks īstenotas ar lielāku budžetu, lai reaģētu uz aizvien augošo MVU 
nepieciešamību uzticēt pētniecības darbību veikšanu citiem.

„Zināšanu reģionu” darbības pamatojas uz veiksmīgu izmēģinājuma darbību. Darbības mērķis 
ir starpvalstu reģionu sadarbības tīkliem nodrošināt iespēju pilnībā izmantot to pētniecības 
stiprās puses, uzkrāt jaunas zināšanas, kas iegūtas pētniecības gaitā, un veicināt jaunu, uz 
„pētniecību vērstu kopu” izveidi, kurās apvieno universitātes, pētniecības centrus, 
uzņēmumus un reģionālās iestādes.

Nozīmīgs jauns elements ir darbība pilna pētniecības potenciāla atklāšanai ES "konverģences" 
reģionos un attālākajos reģionos. Uz zināšanām balstītas ekonomikas un sabiedrības 
realizēšana balstīta uz Eiropas pētniecības stiprināšanu, kā arī labāku „neskarta” augsta 
pētniecības potenciāla izmantošanu, kas pastāv visur ES. Darbības ļaus pieņemt darbā 
pētniekus no citām ES valstīm, nosūtīt darbā pētniecības un vadības darbiniekus, organizēt 
novērtēšanas iespējas, kā arī iegūt un attīstīt pētniecības aprīkojumu. Šādas darbības 
papildinās vajadzības un iespējas stiprināt esošo un jauno izcilības centru pētniecības iespējas 
šajos reģionos, saņemot arī struktūrfondu finansējumu.

Svarīgs Septītās pamatprogrammas mērķis ir veidot spēcīgu un saskanīgu starptautisko 
zinātnes un tehnoloģiju politiku, un programmas „Iespējas” darbības šādu pieeju atbalstīs, jo 
īpaši palīdzot noteikt sadarbības prioritātes.
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Saskanīga politiku veidošana vēl vairāk uzsvērs valstu un reģionālo pētniecības politiku 
koordinēšanu, izmantojot īpašas shēmas, lai atbalstītu dalībvalstu un reģionu ierosinātas 
iniciatīvas starpvalstu sadarbībai politikas jomā. Tas vēl vairāk stiprinās atklātu koordinēšanas 
metožu integrēšanu pētniecības politikās un veicinās saskaņotas vai kopīgas iniciatīvas starp 
valstu un reģionu grupām zonās, kur nepieciešama spēcīga starpvalstu dimensija.

2. Atzinuma sagatavotājas ieteikumi

Konsekvences labad atzinuma sagatavotāja ierosina veikt vienādus grozījumus visās septiņās 
īpašajās pētniecības programmās.

Standarta grozījumā ir atsauce uz daudzgadu finanšu shēmu un nepieciešamību ievērot 1.a 
izdevumu kategorijas maksimālo apjomu.

Pārējie ierosinātie grozījumi attiecas uz pareizu finanšu pārvaldību un īpašās programmas 
finansēto darbību efektīvu īstenošanu.

Lai uzlabotu Kopienas finansēto pētniecības pasākumu finansiālo uzraudzību, atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka Komisijai ir regulāri jāinformē budžeta lēmējinstitūcija par īpašo 
programmu īstenošanu un laikus jāsniedz tai informācija ikreiz, kad tā ir paredzējusi atkāpties 
no vispārējā budžetā noteiktā izdevumu sadalījuma.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums Nr. 1
1.a punkts (jauns)

1.a uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītajam finansējumam jāatbilst jaunās 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 1.a izdevumu kategorijas maksimālajam apjomam, 
un norāda, ka par ikgadējo summu lems ikgadējā budžeta procedūrā saskaņā ar 
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 38. punkta noteikumiem;

Pamatojums

Standarta grozījums.

Lēmuma priekšlikums

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

  
1 OV C 49, 28.2.2006., 37. lpp.
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Grozījums Nr. 2
3. panta 1.a daļa (jauna)

Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai pārliecinātos, ka finansētās darbības ir 
veiktas efektīvi un atbilstoši Finanšu 
regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 3
3. panta 1.b daļa (jauna)

Programmas kopējie administratīvie 
izdevumi, tostarp izpildaģentūras iekšējie 
un pārvaldības izdevumi, atbilst attiecīgajā 
programmā paredzētajiem uzdevumiem, un 
par tiem lemj budžeta lēmējinstitūcija, kā 
arī likumdevēja iestāde.

Pamatojums

Izpildaģentūrai piešķirtajām apropriācijām jābūt saskaņā ar noteikumiem Rīcības kodeksā 
par izpildaģentūras izveidi un Padomes Regulu Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus 
izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus. Tas 
nodrošinās pienācīgu finansējumu programmas darbībām.

Grozījums Nr. 4
3. panta 1.c daļa (jauna)

Budžeta apropriācijas izlieto atbilstoši 
pareizas finanšu pārvaldības principam, 
proti, ievērojot gan ekonomijas, gan 
lietderības un efektivitātes, gan arī 
proporcionalitātes principu.

Grozījums Nr. 5
5.a pants (jauns)

5.a pants
Komisija laikus informē budžeta 
lēmējinstitūciju ikreiz, kad tā ir paredzējusi 
atkāpties no izdevumu sadalījuma, kas 
noteikts gada budžeta piezīmēs un 
pielikumā.
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Pamatojums

Šo procedūru ieviesa 1999. gada oktobrī, kad Budžeta komiteja un Komisija panāca 
vienošanos. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka procedūra jāsaglabā, lai uzlabotu 
7. pamatprogrammas īpašajām programmām piešķirto līdzekļu izlietojuma uzraudzību.

Grozījums Nr. 6
8. panta 5.a punkts (jauns)

5.a Novērtējuma ziņojumā novērtē, vai 
finanšu pārvaldība ir pareiza. Tajā izvērtē 
programmas pārvaldības efektivitāti un 
pareizību budžeta un ekonomijas aspektā.
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