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RÖVID INDOKOLÁS

1. A javaslat fő elemei

Ez a hetedik keretprogramra vonatkozó részvételi szabályzatról szóló javaslat az Európai 
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 7. és 10. cikkén alapszik. E szabályzat 
meghatározza a keretprogramban részt venni kívánó jogi személyek jogait és kötelességeit, és 
megállapítja a részvételből eredő munkásságuk felhasználására és terjesztésére vonatkozó 
elveket.

A javaslat négy fejezetből áll:

 bevezető rendelkezések (tárgy, meghatározások és titkosság)

 közvetett tevékenységekben való részvétel (a részvétel minimális feltételei, eljárási 
szempontok, beleértve a résztvevők minimális számát, telephelyét, a javaslat 
benyújtásának értékelését, végrehajtási és támogatási megállapodásokat, a projektek és 
programok nyomon követését és a Közösség pénzügyi hozzájárulását: a támogatásra 
való jogosultságot és a támogatások formáját, a visszatérítési arányokat, kifizetést, 
szétosztást, kárpótlást és biztosítékokat);

 a terjesztés szabályai, alkalmazási és hozzáférési jogok (tulajdonlás, védelem, 
közzététel, terjesztés és alkalmazás, háttérinformációkhoz való hozzáférés joga);

 a „fúziósenergia-kutatás” tematikus területen végzett tevékenységekben való részvétel 
sajátos szabályai.

2. A vélemény előadójának megjegyzései

 Fontos, hogy e javaslat összhangban áll a költségvetési rendelet és végrehajtási 
szabályai, a kutatási és fejlesztési célú állami támogatás szabályai meghatározta 
rendelkezésekkel. A költségvetési rendelet és más ágazati rendeletek is rendeletek, 
ezért azonos szinten állnak.

 A jelenlegi keretprogram szerinti támogatási eljárások hosszadalmasságát lehetőség 
szerint el kell kerülni. Az Európai Számvevőszék az ötödik keretprogram (1998–2002) 
közvetett kutatási, technológiai és fejlesztési intézkedéseiről szóló 1/2004. sz. 
különjelentése szerint átlagosan 263 naptári nap telt el a dokumentumok Bizottság 
általi átvétele és a szerződés aláírása között. Ez megkérdőjelezi az évenkéntiség elvét 
is1. 

 Amennyire lehetséges, kerülni kell azt, hogy a résztvevők kénytelenek legyenek 
hosszasan előfinanszírozni a projektjüket. Különösen a KKV-k nem képesek 
megbirkózni e teherrel.

1 Ld. az Ingeborg Gräßle és Borut Pahor által készített 2005. június 2-i 5. sz. munkadokumentumot a támogatási 
pályázati eljárásokról és a költségvetési rendeletről a hatodik kutatási keretprogramra vonatkozóan (DT 569074). 
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Az eljárás egyszerűsítésére égető szükség van. A vélemény előadója ezért a pályázatok 
benyújtására vonatkozó adatbázis létrehozását javasolja.

MÓDOSÍTÁSOK

 a Költségvetési Bizottság felhívja  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

Rendeletre irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) A Bizottságnak végre kell hajtania a 
hetedik keretprogramot az egységes belső 
ellenőrzési keretprogram elveivel 
összhangban.

Indokolás

Az ellenőrzéseket egységes előírások szerint kell elvégezni és oly módon kell koordinálni, 
hogy elkerülhetők legyen a felesleges átfedések. Az ellenőrzések összköltségének arányban 
kell állnia az általuk biztosított előnyök összességével mind pénzügyi, mind politikai 
tekintetben.

Módosítás: 2
(15a) preambulumbekezdés (új)

(15a) A kifizetéseket a lehető leghamarabb 
eszközölni kell a résztvevők általi 
előfinanszírozás minimalizálása érdekében. 

Indokolás
A kifizetésekig eltelő hosszú idő miatt – amit a Bizottság maga is elismer – az intézmények 
gyakran arra kényszerülnek, hogy maguk előfinanszírozzák a költségeket a projekt 
költségvetése terhére. Különösen a KKV-kra igaz, hogy gyakran nincsenek abban a 
helyzetben, hogy képesek legyenek előfinanszírozni a költségeket.

1 HL C 104 2006.5.3., 21. o.
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Módosítás: 3
13. cikk bevezető rész

A Bizottság nem ír ki pályázati felhívást: A költségvetési rendelet és végrehajtási 
szabályai értelmében a Bizottság nem ír ki 
pályázati felhívást:

Indokolás

Fontos, hogy a rendeletben megállapított rendelkezések összhangban legyenek a költségvetési 
rendelettel.

Módosítás: 4
15. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A finanszírozáshoz való hozzájutást 
meg kell könnyíteni az arányosság elvével a 
benyújtandó dokumentumok tekintetében 
és a pályázatok benyújtására vonatkozó 
adatbázis létrehozásával.

Indokolás

A módszerek és az eljárás egyszerűsítésre szorulnak a kiválasztási eljárás átláthatóságának 
fokozása és a programhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében.

Módosítás: 5
15. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) A Bizottságnak megfelelő 
intézkedéseket kell hoznia annak 
biztosítására, hogy a hetedik 
keretprogramban finanszírozott valamennyi 
közvetett cselekvéssel kapcsolatos adatot 
integrált adatbázisban rögzítik és dolgozzák 
fel, közös számítógépes rendszert 
használva.

Indokolás

A módszerek és az eljárás egyszerűsítésre szorulnak a kiválasztási eljárás átláthatóságának 
fokozása és a programhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében.
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Módosítás: 6
15. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A Bizottságnak a vonatkozó 
finanszírozással arányos, ésszerű 
időtartamon belül be kell fejeznie az 
értékelési, kiválasztási és támogatási 
eljárást. A résztvevőket előre értesíteni kell 
a döntés várható dátumáról. 

Indokolás

A hosszadalmas eljárások számos akadályt támasztanak és komoly költségvetési kockázatot 
jelentenek a kutatóintézetek számára. Költségvetési szempontból mindez különösen hosszú 
előzetes eljárást eredményez, amely megkérdőjelezi az évenkéntiség költségvetési elvét.

Módosítás: 7
15a. cikk (új)

15a. cikk
A dupla ellenőrzést elkerülendő a Bizottság 
hitelesíti a sikeres ellenőrzést, amelyet 
további értesítésig elégségesnek tekintenek 
az ugyanazon résztvevő által benyújtott 
valamennyi ajánlathoz. E célból a Bizottság 
egyetlen ellenőrzési és hitelesítési rendszert 
vezet be, és specifikus szabályokat fogad el 
és tesz közzé.

Indokolás

A javasolt módosítás egységes megközelítést biztosít a Bizottságon belül, a résztvevők 
számára felesleges bürokrácia elkerülésével és a kiválasztott pályázatokról való tárgyalás 
felgyorsításával. 
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