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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Glavni elementi predloga

Predlog posebnih programov temelji na naslovu XVIII Pogodbe, na členih 163 do 171 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 „Zmogljivosti“ bo pospešil raziskave in evropske inovacijske zmogljivosti. 
Nadaljeval in dopolnil naj bi ukrepe prejšnjih okvirnih programov, prinaša pa tudi pomembne 
novosti.

Najpomembnejša novost je strateški pristop k podpori za vzpostavitev nove raziskovalne 
infrastrukture, ki bo dopolnila podporo, namenjeno čim boljši uporabi obstoječe raziskovalne 
infrastrukture. Podpora za gradnjo nove infrastrukture se bo uresničevala na podlagi 
dvofaznega pristopa: pripravljalne faze in faze gradnje. Komisija bo na podlagi dela 
Evropskega strateškega foruma za raziskovalno infrastrukturo (ESFRI ), ki je oblikoval 
evropske smernice za razvoj novih raziskovalnih infrastruktur, opredelila prednostne projekte, 
ki bodo lahko prejeli podporo ES v okviru sedmega okvirnega programa. Pri teh projektih bo 
Komisija zagotavljala predvsem mehanizme finančnega inženiringa v fazi gradnje, vključno z 
lajšanjem dostopa do posojil EIB v okviru Sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja. 
V Prilogi 1 je predstavljen „seznam možnosti“ ESFRI, na katerem so dejanski primeri novih, 
obsežnih raziskovalnih infrastruktur, ki jih bo znanstvena skupnost v Evropi potrebovala v 
prihajajočem desetletju. Obema shemama za podporo raziskavam, namenjenim malim in 
srednje velikim podjetjem ter njihovim združenjem, bodo dodeljena večja proračunska 
sredstva, da bi se tako odzvali na naraščajoče potrebe teh podjetij, da raziskave prepustijo 
zunanjim sodelavcem.

Ukrepi v programu regij znanja bodo temeljili na uspešnih pilotnih ukrepih. Z njimi naj bi 
omogočili, da mednacionalne mreže regij v celoti izkoristijo raziskovalne moči in uporabijo 
znanje, pridobljeno z raziskavami, hkrati pa olajšali nastanek “raziskovalno usmerjenih 
skupin”, ki bodo združevale univerze, raziskovalne centre, podjetja in regionalne oblasti.

Pomembna novost so tudi ukrepi za sprostitev celotnega raziskovalnega potenciala v 
„konvergenčnih“ in najbolj oddaljenih regijah EU. Na znanju temelječe gospodarstvo in 
družbo bo mogoče vzpostaviti samo s krepitvijo odličnosti evropskih raziskav in boljšo izrabo 
„neizkoriščenega“ raziskovalnega potenciala, ki obstaja povsod v EU. Različni ukrepi bodo 
omogočili najemanje raziskovalcev iz drugih držav EU, premeščanje zaposlenih na področju 
raziskav in upravljanja, organizacijo mehanizmov ovrednotenja ter pridobivanje in razvoj 
raziskovalne opreme. Ti ukrepi bodo dopolnjevali krepitev raziskovalnih zmogljivosti 
obstoječih in nastajajočih centrov odličnosti v teh regijah, ki bi jo bilo mogoče financirati s 
sredstvi strukturnih skladov.

Pomemben cilj sedmega okvirnega programa je oblikovati močno in celovito mednarodno 
znanstveno in tehnološko politiko; dejavnosti v programu „Zmogljivosti“ bodo podpirale ta 
pristop, zlasti pa bodo pomagale opredeliti prednostne naloge sodelovanja.
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Zaradi celovitega razvoja politik bo večji poudarek namenjen usklajevanju nacionalnih in 
regionalnih raziskovalnih politik prek posebnega podpornega mehanizma za pobude držav 
članic in regij v okviru nadnacionalnega političnega sodelovanja. To bo utrdilo uporabo 
odprte metode usklajevanja za raziskovalne politike in pospešilo usklajene ali skupne pobude 
med skupinami držav in regij na področjih z izrazito nadnacionalno razsežnostjo.

2. Priporočila pripravljavke mnenja

Zaradi skladnosti pripravljavka za vseh sedem posebnih raziskovalnih programov predlaga 
enak sklop predlogov sprememb. Enotni predlog spremembe se nanaša na večletni finančni 
okvir in upoštevanje zgornje meje 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 v splošnem proračunu.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko, da kot pristojni odbor 
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

  
1 UL C 49, 28.2.2006, str. 37.
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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 
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 
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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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