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Įvadas

Nuo 1984 m. Europos bendrijos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) veikla 
vykdoma pasitelkiant daugiametes bendrąsias programas. Pagal Europos bendrijos šeštąją 
bendrąją programą, kurios biudžetas 2002–2006 m. siekė apie 17 mlrd. EUR, iki 2008 m. 
pabaigos buvo finansuojama „netiesioginė“ MTTP veikla, į kurią iš viso planuojama 
investuoti 25 mlrd. EUR.

6-ojoje bendrojoje programoje buvo įdiegtos dvi naujos priemonės, kuriomis visų pirma 
siekta integruoti ir stiprinti Europos mokslinių tyrimų erdvę:

– kompetencijos tinklais (finansuoti 167 projektai pagal 6-ąją bendrąją programą, ES indėlis –
1,2 mlrd. EUR) pirmiausia buvo siekiama iš esmės ir ilgam integruoti tinklo partnerių 
mokslinių tyrimų veiklą ir taip tiesiogiai spręsti Europos mokslinių tyrimų veiklos 
susiskaidymo atitinkamoje teminėje srityje problemą; 

– integruotais projektais (finansuota beveik 700 projektų, ES indėlis – 6,5 mlrd. EUR) buvo 
siekiama kurti žinias, būtinas teminiams prioritetams įgyvendinti, plataus užmojo, aiškiai 
apibrėžtiems mokslo ir technologijų tikslams Europos mastu pasiekti.

1) Audito Rūmų atliktas auditas (apimtis, nustatyti faktai ir rekomendacijos)

a) Audito apimtis 

Audito Rūmų atliktu auditu buvo siekiama nustatyti: 

 kiek kompetencijos tinklai ir integruoti projektai padėjo siekti Sutartyje nustatytų 
mokslinių tyrimų politikos tikslų ir jų pačių užsibrėžtų konkrečių tikslų; 

 kiek Komisija veiksmingai rėmė projektų įgyvendinimą teikdama naudos gavėjams 
reikiamas konsultacijas, valdydama sutartis ir stebėdama pasiektą pažangą;

 kiek 6-ojoje bendrojoje programoje skatintos investicijos į MTTP.

b) Audito Rūmų nustatyti faktai

Aiškios intervencijos logikos nebuvimas

Audito Rūmai nustatė, kad 6-osios bendrosios programos priemonės įgyvendintos sėkmingai 
– skatintas bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje ir pakankamai kokybiški projektai. 
Tačiau šios priemonės vykdytos be aiškios intervencijos logikos, neįgyvendinant SMART 
tikslų1 ir veiklos rodiklių. 
                                               
1 Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį santrumpa SMART reiškia konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, 
svarbūs ir datuoti tiksliai (angl. specific, measurable, achievable, relevant and timed).
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Konkretūs tikslai įgyvendinti tik iš dalies

Konkretūs naujųjų priemonių tikslai buvo įgyvendinti tik iš dalies. Tik nedaugelyje 
kompetencijos tinklų buvo pasiekta laipsniška ir savaime tvari tinklo partnerių mokslinių 
tyrimų veiklos integracija. Įgyvendinant integruotus projektus, kurių auditas atliktas, 
nepavyko pritraukti daugiau išteklių iš pavienių dalyvių ar papildomų viešojo ar privačiojo 
finansavimo lėšų. 

Silpnosios Komisijos valdymo vietos

Remiantis Audito Rūmų nustatytais faktais, atlikus Komisijos valdymo auditą atskleista 
nemažai silpnųjų vietų, turėjusių įtakos veiklos veiksmingumui. 

Investicijų į MTTP skatinimo tikslai nepasiekti

Palyginti su 5-ąja bendrąja programa, įgyvendinant 6-ąją bendrąją programą nepavyko 
gerokai padidinti dalyvių investicijų į MTTP. Privačiojo sektoriaus dalis netgi santykinai 
sumažėjo. Iš tiesų privačioms įmonėms skirta mažesnė (10 proc.) viso biudžeto dalis, 
palyginti su 5-osios bendrosios programos teminėmis programomis (12 proc.), o pirmieji 7-
osios bendrosios programos rezultatai rodo, kad MVĮ dalyvavimas ir toliau mažėja. 

c) Audito Rūmų rekomendacijos

Apibendrindami tai, kas pasakyta, Audito Rūmai pateikia tokias rekomendacijas:

1. Išlaidų programos turi būti pagrįstos aiškia intervencijos logika, sujungiat priemones ir 
tikroviškus tikslus. Reikėtų išnagrinėti galimybę kiekvienai priemonei nustatyti vieną tikslą. 
Kiekvienai programai turėtų būti nustatyti atitinkami veiklos rodikliai, leidžiantys vertinti 
laimėjimus, rezultatus ir poveikį

2. Komisija turėtų išnagrinėti, ar kompetencijos tinklams ir integruotiems projektams nustatyti 
tikroviški tikslai ir ar šios priemonės turi reikšmingų pranašumų, palyginti su įprastinėmis 
mokslinių tyrimų srities bendradarbiavimo priemonėmis. Komisija turėtų išnagrinėti, ar 
anksčiau pasiekti laimėjimai, potenciali ES pridėtinė vertė ir savaiminio tvarumo 
perspektyvos pateisina jų tolesnį finansavimą pagal 7-ąją bendrąją programą. 

3. Komisija turėtų išnagrinėti, kokios priežastys lėmė mažą, palyginti su iškeltais tikslais, 
dalyvių investicijų į MTTP dydį, ir pasiūlyti konkrečias priemones. 

4. Komisija turėtų laiku teikti aiškias konsultacijas, paspartinti sutarčių sudarymo procesą ir 
patobulinti projektų priežiūrą. 

2. Komisijos atsakymai
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Komisijos nuomone, bendrosios programos visada buvo grindžiamos rimta intervencine 
logika. Esminiai SMART metodo aspektai pradėti naudoti Komisijos darbo programose pagal 
6-ąją bendrąją programą, nepaisant to, kad šis metodas nebuvo aiškiai išdėstytas tuo metu 
galiojusiame finansiniame reglamente. Pagal 7-ąją bendrąją programą visose darbo 
programose nurodytas numatomas poveikis. Be to, Komisijos nuomone, 6-oji bendroji 
programa buvo tinkamai prižiūrima ir vertinama.

Komisija laikėsi nuomonės, kad daugelyje kompetencijos tinklų buvo pasiekta ilgalaikė 
partnerių integracija, o projektų kokybė buvo aukšta.

Komisija pažymėjo, kad, jeigu atsižvelgiama į komercinę veiklą vykdančias viešąsias ir 
privačias organizacijas, dalyvavimo pagal 6-ąją bendrąją programą rodikliai yra panašūs į 
dalyvavimo pagal 5-osios bendrosios programos rodiklius, ir manė, kad buvo dar per anksti 
vertinti MVĮ dalyvavimą pagal 7-ąją bendrąją programą. 

Galiausiai Komisija laikėsi nuomonės, kad vykdant 6-ąją bendrąją programą gerokai 
sustiprintos mokslinių tyrimų pastangos. 

3. Biudžeto kontrolės komiteto pastabos ir rekomendacijos, kurias galima įtraukti į 
pranešimo dėl Komisijos 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo projektą

Europos Parlamentas:

Bendrosios pastabos

1. palankiai vertina Audito Rūmų konstruktyvias rekomendacijas ir apskritai teigiamą 
nuomonę apie bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje ir pakankamos kokybės projektų 
skatinimą, įgyvendinant Bendrijos mokslinių tyrimų politiką pasitelkiant kompetencijos 
tinklus ir integruotus projektus; 

2. suvokia, kad, Audito Rūmų nuomone, audite nagrinėtomis 6-osios bendrosios programos 
priemonėmis buvo skatinamas kokybiškas ir veiksmingas projekto dalyvių bendradarbiavimas 
mokslinių tyrimų srityje; 

Pradinis proceso etapas

3. pažymi, kad yra nemažai nepatenkintų lūkesčių – mažiau nei 55 proc. ex post vertintų 
projektų išlaikė savo pradinį puikų įvertinimą; prašo Komisijos persvarstyti savo vertinimo 
procedūras; 

4. primena, kad puikų įvertinimą gauna tik mažuma paraiškų (15–20 proc.), o paraiškos 
pateikimo išlaidas (kurios kai kada siekia 300 000 EUR) padengia paraiškų teikėjai; šiuo 
atžvilgiu primygtinai ragina Komisiją nuosekliai, veiksmingai ir apgalvotai naudotis pagrįsta 
veiksmų laisve (t. y. daugiaetapėmis procedūromis), kad būtų kuo veiksmingiau naudojamos 
lėšos, skirtos moksliniams tyrimams, o ne moksliniams tyrimams administruoti; 
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5. apgailestauja, kad, atsižvelgiant į paraiškų nagrinėjimo proceso baigtį, tik 53–86 proc. visų 
suinteresuotųjų šalių visiškai suprato 6-ojoje bendrojoje programoje taikytų priemonių 
pobūdį; apgailestauja, kad tam tikrais atvejais priemonės pasirinkimą aiškiai lėmė mokesčių, o 
ne esminiai sumetimai; pažymi, kad kompetencijos tinklų partnerių gausa, taip pat Komisijos 
išskirtinis dėmesys teisinei integracijai yra ypatingas sunkumas, ir pažymi, kad ekspertų grupė 
kompetencijos tinklų ateities klausimais rekomendavo, kad didesnės partnerystės 
organizacijos turėtų būti sudaromos tik išimtiniais atvejais, kai tai tinkamai pagrįsta1; 

Kompetencijos tinklų kūrimas

6. apgailestauja, kad, nepaisant Parlamento reikalavimų įgyvendinti labiau į paslaugas ir 
vartotojus orientuotas mokslinių tyrimų programas, labai nedidelė pažanga pasiekta 
įgyvendinant „vieno langelio“ principą visuose su moksliniais tyrimais susijusiuose 
generaliniuose direktoratuose ir standartizuojant paraiškų teikimo procedūras, būtinus 
dokumentus ir nuolatinius ryšius; pabrėžia, kad visuomenė laiko Komisiją vienu subjektu; 

7. dėl to reikalauja, kad Komisija pagaliau imtųsi tinkamų veiksmų užtikrinti iniciatyvų 
požiūrį į pagalbą vartotojams ir įgyvendinti vidaus kokybės kontrolę, įskaitant antrojo 
lygmens standartizaciją ir nuoseklų valdymą; prašo Komisijos internete paskelbti visus teisės 
aktus, kuriomis grindžiamos sutartys dėl dotacijų, taip pat, jei reikia, nuorodas į Belgijos teisę; 

8. primena nuolatinius Parlamento raginimus mažinti administracinę naštą, ypač dotacijų 
procedūrų2; apgailestaudamas pažymi, kad sutarties sudarymas trunka vidutiniškai 13 mėn. –
4 mėn. ilgiau, palyginti su 5-ąja bendrąja programa; dėl 7-osios bendrosios programos 
reikalauja, kad Komisija pasinaudotų esamomis administracinėmis priemonėms (pvz., asmens 
tapatybės kodais (angl. Personal Identification Codes – PIC, juridinio asmens įgaliotais 
atstovais (angl. Legal Entity Appointed Representatives – LEARs);

9. reiškia nepasitenkinimą, kad 6-ojoje bendrojoje programoje nebuvo pasiektas tikslas 
įtraukti daugiau privačiojo sektoriaus dalyvių, ypač MVĮ; pritaria Audito Rūmų nuomonei, 
kad kai kurios nuostatos buvo nepalankios jiems dalyvauti; apskritai laikosi nuomonės, kad 
teisės nuostatos ir taisyklės (taip pat ir pavyzdinės sutartys bei rekomendacijos) yra pernelyg 
sudėtingos ir trukdo veiksmingai ir efektyviai įgyvendinti mokslinių tyrimų politiką;  

10. pažymi, kad vertinant dėmesys sutelkiamas į sąnaudų tikrinimą, o ne į rezultato vertinimą; 
kaip ir Audito Rūmai, mano, kad pradedant vykdyti projektą labai svarbu tinkamai apibrėžti 
SMART tikslus, norint įvertinti jo pažangą ir galiausiai sėkmę; pabrėžia, kad ataskaitų 
teikimo reikalavimai turi būti nustatomi kaip tikslinga integracijos pažangos ir esminės 
pažangos3 stebėjimo ir vertinimo priemonė ir neturi būti naudojama skiriant nuobaudas ar 
kišantis į kitą savarankišką vadybinę koordinatoriaus veiklą, jei ji neprieštarauja teisės 
nuostatoms.
                                               
1 plg. Ekspertų grupės galutinės ataskaitos dėl kompetencijos tinklų ateities (2008 m. rugsėjo mėn., „GA“), p. 21. 

2 SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS).

3 GA, p. 26. 
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Tvarumas ir būsimoji plėtra

11. apgailestauja sužinojęs, kad dažniausiai nepavykdavo pasiekti tvarios integracijos po 
pradinio finansavimo laikotarpio ir kad, Teisingumo Teismo vertinimu, penkerių metų 
pradinio finansavimo laikotarpis nebuvo realus tikslas; pritaria pasiūlymui taikyti 
konkurencingus atrankos kriterijus, skiriant ilgalaikį finansavimą kompetencijos tinklams, 
kurie pretenduoja į savaiminį tvarumą (GA, p. 28); 

12. susidomėjęs atkreipia dėmesį ekspertų grupės pasiūlymą išnagrinėti galimybę skelbti 
suderintus ERA-NET ir 7-osios bendrosios programos kvietimus teikti paraiškas dėl 
nacionalinių ir Bendrijos lėšų gavimo1, taip pat visas priemones, kuriomis siekiama didinti 
CORDIS duomenų bazės skaidrumą ir prieinamumą, kad būtų užtikrintas keitimasis 
mokslinių tyrimų rezultatais Europos mokslinių tyrimų erdvėje (keitimasis gerosios patirties 
pavyzdžiais); 

13. yra labai susirūpinęs tuo, kad dėl Komisijos audito strategijos taikymo vertinant 6-ąją 
bendrąją programą jau iškeltos dvi bylos buvusiems dalyviams; pabrėžia, kad patikimumas 
yra bet kokio ilgalaikio bendradarbiavimo pagrindas, dar kartą ragina Komisiją teisinio 
tikrumo labui iš naujo neperskaičiuoti (naujai aiškinant 6-osios bendrosios programos tipinės 
sutarties specifikacijose (II priedas) numatytų išlaidų kompensavimo kriterijus) pagal 6-ąją 
bendrąją programą vykdomų projektų finansinių ataskaitų, kurias Komisija jau patvirtino ir 
apmokėjo2; ragina Komisiją dėti daugiau pastangų ieškant sprendimo ir reiškia norą vesti 
sprendimu grindžiamą dialogą;

14. prašo Komisijos priimti sprendimus, kuriais būtų užtikrinamas bendrųjų programų 
įgyvendinimo ir planavimo patikimumas ir laikotarpio vidurio tęstinumas, ypač 8-osios 
bendrosios programos atveju, ir, svarbiausia, nuosekliai taikyti nustatytus terminus ir griežtas 
darbo tvarkos taisykles.

                                               
1 GA, p. 27.

2 SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC).


