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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 „Możliwości” służy zwiększeniu możliwości badawczych i 
innowacyjnych w całej Europie. Program łączy kontynuację i wzmocnienie działań 
poprzednich programów ramowych oraz oferuje ponadto ważne nowości.

Istotnym nowym elementem jest planowana strategiczna koncepcja wspierania budowy nowej 
infrastruktury badawczej, która uzupełnia kontynuowaną pomoc w optymalnym 
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury badawczej. Wspieranie budowy nowej infrastruktury 
zostanie zrealizowane w dwóch fazach, przygotowania oraz budowy. Wykorzystując prace 
ESFRI (Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych) dotyczące opracowania 
europejskiego planu rozwoju nowych infrastruktur badawczych, Komisja określi projekty 
priorytetowe, które mogą ewentualnie otrzymać wsparcie WE w ramach siódmego programu 
ramowego. W przypadku tych projektów Komisja pełnić będzie rolę pomocniczą, w 
szczególności w drodze ułatwiania mechanizmów finansowania w fazie budowy, łącznie z 
ułatwianiem dostępu do pożyczek EBI poprzez mechanizm finansowania oparty na podziale 
ryzyka. Załącznik I przedstawia „Wykaz możliwości” ESFRI, w którym wymienione są 
konkretne przykłady nowych, dużych infrastruktur potrzebnych europejskiemu środowisku 
naukowemu w nadchodzącym dziesięcioleciu. Obydwu systemom wspierania badań na 
korzyść MŚP oraz stowarzyszeń MŚP zostaną przydzielone większe środki, tak by 
uwzględnić rosnące potrzeby MŚP w zakresie outsourcingu prac badawczych.

„Regiony wiedzy” opierają się na akcji pilotażowej, która przyniosła pozytywne wyniki. 
Celem jest umożliwienie transgranicznym sieciom regionów pełnego wykorzystania ich 
atutów badawczych, umożliwienie im wchłaniania nowej wiedzy będącej efektem badań, oraz 
ułatwienie rozwoju ukierunkowanych na badania „klastrów” (clusters), skupiających 
uniwersytety, ośrodki naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa i władze regionalne.

Ważnym nowym elementem jest działanie na rzecz uwolnienia pełnego potencjału 
badawczego w regionach konwergencji UE i w regionach najbardziej oddalonych. 
Osiągnięcie gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy zależy od wzmocnienia 
możliwości osiągania doskonałych wyników przez europejskie badania, oraz od lepszego 
wykorzystania dużego niewykorzystanego potencjału badawczego istniejącego w całej UE. 
Działania umożliwią zatrudnienie naukowców z innych krajów UE, oddelegowanie personelu 
naukowego i zarządzającego, stworzenie mechanizmów oceny oraz pozyskanie i rozwijanie 
aparatury badawczej. Takie działania uzupełnią potrzeby i możliwości wzmocnienia 
potencjału badawczego istniejących i powstających ośrodków doskonałości w tych regionach, 
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które mogą być finansowane przez fundusze strukturalne.

Ważnym celem siódmego programu ramowego jest budowa silnej i spójnej międzynarodowej 
polityki w dziedzinie nauki i technologii. Działania w ramach programu „Możliwości” 
wspierają to podejście, w szczególności poprzez pomoc w określeniu priorytetów dla 
współpracy.

Przy spójnym opracowaniu polityk większy nacisk zostanie położony na kwestię koordynacji 
krajowych i regionalnych polityk badawczych przy pomocy specjalnego modelu wspierania 
inicjatyw Państw Członkowskich i regionów w zakresie ponadnarodowej współpracy 
politycznej. Wzmocni to wdrożenie otwartej metody koordynacji w zakresie polityk 
badawczych oraz wspomaga uzgodnione lub wspólne inicjatywy między grupami państw i 
regionów w obszarach o silnym wymiarze ponadnarodowym.

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 
budżetową o wykonaniu poszczególnych programów oraz z góry informować o 
każdorazowym zamiarze odejścia od podziału.

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 1 a (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.
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Wniosek dotyczący 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)

Ogólne wydatki administracyjne programu, 
w tym koszty wewnętrzne i zarządzania 
Agencji Wykonawczej, powinny być 
proporcjonalne do zadań przewidzianych w 
danym programie i podlegają decyzji władz 
budżetowych i legislacyjnych.

Uzasadnienie

Środki przyznane Agencji Wykonawczej powinny odpowiadać postanowieniom Kodeksu 
postępowania dotyczącego powoływania agencji wykonawczej oraz rozporządzeniu Rady nr 
58/2003 ustanawiającemu statut agencji wykonawczych, którym przekazuje się niektóre 
zadania związane z zarządzaniem programami Wspólnoty. Przyczyni się to do zapewnienia 
właściwego finansowania działań zapisanych w programie.

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.

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

Artykuł 5 a
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)

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