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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Naujojo Finansinio reglamento (FR) tikslai iš esmės atitinka bendrus tikslus vykdyti ES 
politiką tuo pat metu užtikrinant, kad būtų laikomasi patikimo finansų valdymo principo.
FR ir Įgyvendinimo taisyklės, tai pat daugiametė finansinė programa ir metiniai biudžetai 
daro tiesioginį poveikį Europos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijos 
politikai. Vienas pagrindinių FR tikslų turėtų būti pasiekti aiškią pusiausvyrą tarp finansinės 
atskaitomybės ir lankstumo užtikrinimo gavėjams.
Todėl Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) pranešėjas pritaria 
didėjančioms pastangoms administraciniu ir finansiniu požiūriu supaprastinti Bendrosios 
programos taisykles, taikomas visai programai ir jos gyvavimo ciklui (taikymui, vertinimui ir 
valdymui), nes tai suinteresuotiems dalyviams turėtų atnešti svarbių privalumų; Moksliniai 
tyrimai yra neužtikrintas procesas, susijęs su tam tikra rizika, o rezultatais pagrįstas 
finansavimas gali apriboti mokslinių tyrimų projektų apimtis iki mažiau rizikingų ir į rinką 
nukreiptų mokslinių tyrimų projektų, ir tai gali sutrukdyti ES siekiant meistriškumo ir dar 
neištirtų mokslinių sričių tyrimų.
Deja, dėl pernelyg nelankstaus FR aiškinimo pastaraisiais metais atsirado įprotis vengti 
rizikos ir visiškai nepasitikėti mokslinių tyrimų programų dalyviais, todėl sumažėjo jo 
įgyvendinimo veiksmingumas. Šis susirūpinimas buvo išreikštas keliuose pareiškimuose ir 
rezoliucijose, pvz., pasitikėjimo mokslininkais iniciatyvos pareiškime ir 2011 m. lapkričio 11 
d. EP rezoliucijoje dėl supaprastinamo (2010/2079(INI)), todėl būtina skubiai imtis reikiamų
priemonių siekiant supaprastinti finansinės ir administracines nuostatas, susijusias su 
Bendrąją programa ir kitomis Europos finansavimo priemonėmis.

Mokslinių tyrimų finansavimas Europoje turėtų būti grindžiamas abipusiu pasitikėjimu ir 
atsakinga partneryste, taip pat jį skiriant turėtų būti labiau toleruojama rizika dalyvių atžvilgiu 
visuose projektų etapuose, taikant lanksčias ES taisykles, jas derinant su nacionaliniais teisės 
aktais ir praktika. Finansavimo mokslinių tyrimų srityje vertinimas turėtų būti grindžiamas 
mokslinių tyrimų pobūdžiu, didžiausią dėmesį skiriant pažangai, aktualumui ir poveikiui.
Supaprastinimas

Pranešėjas pritaria pasiūlymui dar daugiau supaprastinti ir suderinti taisykles ir procedūras. 
Šiuo atžvilgiu svarbu atsiminti, kad supaprastinamas nėra atskiras tikslas, o būdas užtikrinti, 
kad ES mokslinių tyrimų finansavimas būtų patrauklus ir prieinamas, ir kad supaprastinamo 
priemonės turėtų sudaryti palankesnes sąlygas išvengti klaidų. Pranešėjas pritaria tam, kad 
tikrinimai ir garantijos būtini siekiant užtikrinti biudžetinę drausmę ir gero finansinio 
valdymo kultūrą, tačiau, antra vertus, ši administracinė našta turėtų būti proporcingesnė 
susijusiai finansinei rizikai, atsižvelgiant į tam tiktų politikos sričių, kaip antai mokslinių 
tyrimų, ypatumus.

Pranešėjas pabrėžia, kad supaprastinamo dėlei, skiriant dotacijas veiklai, kai jos skiriamos 
išmokant vienkartines išmokas ar nustatyto dydžio sumas, reikia panaikinti taisyklę, kad 
dotacijos turi būti palaipsniui mažinamos, ir ragina Komisiją geriau išaiškinti nustatyto dydžio 
arba vienkartinių išmokų naudojimo terminologiją; mano, kad vienodo dydžio arba 
vienkartinės išmokos turi būti naudojamos tik išimties tvarka ir savanorišku pagrindu, ir tik 
pagrįstais atvejais.

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamos iš išankstinio finansavimo gaunamos palūkanos
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Pranešėjas pritaria skubiam įsipareigojimo kompensuoti palūkanas už išankstinį finansavimą 
panaikinimui, taip pat įsipareigojimo atidaryti atskiras palūkanas duodančias banko sąskaitas 
panaikinimui. Su šių palūkanų susigrąžinimu susijusi administracinė našta yra neproporcinga 
siekiamam tikslui ir būtų veiksmingiau leisti gautas palūkanas panaudoti gavėjų valdomoms 
programoms. 
Dotacijos

Reikia išaiškinti dotacijų apibrėžtį ir sumažinti administracinę naštą. Siekiant pagerinti 
dotacijų valdymą ir supaprastinti procedūras, turėtų būti galima skirti dotacijas institucijos 
sprendimu arba pagal rašytinį susitarimą su gavėju.
Toleruotina klaidų rizika

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra su rizika susijusi veikla, todėl tam, kad mokslinių tyrimų 
ir inovacijos politika ES lygmeniu būtų įgyvendinama sėkmingai, itin svarbu apibrėžti 
tinkamą toleruotinų klaidų rizikos lygį. Pasiūlymas į FR įtraukti toleruotinos klaidų rizikos 
sąvoką yra teigiamas žingsnis, kuris galėtų padėti sumažinti sudėtingumą ir ex post auditus, 
užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp patikimo finansinio valdymo ir atitinkamos kontrolės ir 
taip būtų supaprastintas finansinis valdymas. Be to, Komisija turi užtikrinti, kad būtų imtasi 
visų priemonių būdingai klaidų rizikai sumažinti.
Ypač svarbu užtikrinti, kad dalyvavimo taisyklės būtų aiškinamos ir taikomos vienodai ir kad 
jas taikant būtų pripažįstama svarbiausia mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros praktikos 
realybė. Taigi pranešėjas ragina atidžiai išnagrinėti klaidas ir galimas taisomąsias priemones 
ir apie jas informuoti. Jis taip pat mano, kad FR tekste būtina nustatyti aiškesnę klaidų 
apibrėžtį.

Pranešėjas pritaria tam, kad į FR būtų įtrauktos atskiros nuostatos dėl prizų. Prizų naudojimas 
turi būti skatintinas, bet jis negali pakeisti tinkamai struktūrizuoto finansavimo.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

(4a) Turėtų būti labiau supaprastintos ir 
suderintos su Sąjungos mokslinių tyrimų 
bendrosiomis programomis susijusios 
taisyklės ir procedūros, kaip nurodyta 
2010 m. lapkričio 11 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl mokslinių 
tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimo 
paprastinimo1 ir 2010 m. lapkričio 12 d. 
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ekspertų grupės Septintosios bendrosios 
programos tarpinio vertinimo galutinėje 
ataskaitoje remiantis Sprendimo 
1982/2006/EB 7 straipsnio 2 dalimi;
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0401.

Or. en

Pagrindimas

2010 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl mokslinių tyrimų bendrųjų 
programų įgyvendinimo paprastinimo (2010/2079 (INI)) raginama supaprastinti ir suderinti 
Finansinio reglamento taisykles ir procedūras.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) tikslių, nuoseklių ir skaidrių 
kontrolės taisyklių, gerbiant susijusių 
šalių teises;

Or. en

Pagrindimas

Savo 2010 m. lapkričio 11 d. pranešimo dėl mokslinių tyrimų supaprastinamo 
(2010/2079(INI)) 29 dalyje Parlamentas paprašė pateikti tikslias, nuoseklias ir skaidrias 
kontrolės taisykles, taikomas gerbiant dalyvaujančių šalių teises, ir šie principai turi būti 
neatsiejama biudžeto įgyvendinimo vidaus kontrolės dalis.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasi SESV 322 straipsnyje 
nustatytos tvarkos, teisėkūros institucija 
priima sprendimą dėl toleruotinos klaidų 
rizikos lygio esant atitinkamam biudžeto 

Pateikdama persvarstytus arba naujus 
pasiūlymus dėl išlaidų, Komisija 
išnagrinėja, įvertina ir, prireikus, pakeičia 
rizikos valdymo sistemą. Remdamasi 
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sukaupimui. Į tą sprendimą atsižvelgiama 
metinės biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūros metu, laikantis 157 straipsnio 
2 dalies.

aiškia metodika Komisija taip pat įvertina 
klaidų rizikos ar rizikos, kad fondai ir 
valstybės narės gali nesilaikyti siūlomo 
teisės akto, lygį.

Or. en

Pagrindimas

BUDG komitetas pasiūlė naują tekstą dėl toleruotinos klaidų rizikos (29 straipsnis). Šis 
tekstas gali būti toleruotinos klaidų rizikos sąvokos pagrindu, tačiau Komisijos pasiūlymas 
taip pat turėtų būti atidžiai išnagrinėtas ir, jei reikia, patobulintas. Toleruotinos klaidų rizikos 
sąvoka neturėtų apsiriboti vien tik neatitikimu, reikia taip pat įtraukti būdingą riziką, ypač 
mokslinių tyrimų srityje.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toleruotinos klaidų rizikos lygis 
grindžiamas kontrolės sąnaudų ir naudos 
analize. Valstybės narės ir 55 straipsnio 1 
dalies b punkte nurodyti subjektai ir 
asmenys paprašyti pateikia Komisijai 
jiems tenkančių kontrolės sąnaudų 
ataskaitą ir nurodo iš biudžeto 
finansuojamos veiklos rūšių skaičių ir 
mastą.

Jei įgyvendinant programą klaidų arba 
neatitikimo lygis nuolat yra didesnis už 
pasiūlyme dėl išlaidų nustatytą rizikos 
lygį, Komisija nustato kontrolės sistemos 
trūkumus ir išnagrinėja galimų taisomųjų 
priemonių sąnaudas ir naudą bei imasi 
atitinkamų veiksmų, pvz., supaprastina 
taikymo nuostatas, pertvarko programą, 
sugriežtina kontrolę arba, jei reikia, 
baigia veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nurodytas nuolatinis didelis neatitikimo arba klaidų lygis.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toleruotinos klaidų rizikos lygis atidžiai 
stebimas, o esant dideliems su kontrole 
susijusiems pokyčiams, peržiūrimas.

Išbraukta.

Or. en


