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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Pagrindiniai pasiūlymo elementai

Šis pasiūlymas dėl dalyvavimo Septintojoje pagrindų programoje taisyklių grindžiamas 
Europos atominės energijos bendrijos sutarties 7 ir 10 straipsniais. Taisyklėse nustatytos 
pagrindų programoje norinčių dalyvauti teisės subjektų teisės ir pareigos ir numatyti jų darbo 
rezultatų pritaikymo ir sklaidos principai.

Pasiūlymą sudaro keturi skyriai:

 įžanginės nuostatos (dalykas, sąvokų apibrėžtys ir konfidencialumas);

 dalyvavimas netiesioginėje veikloje (minimalūs dalyvavimo reikalavimai, 
procedūriniai aspektai, įskaitant mažiausią dalyvių skaičių, jų įsisteigimo vietą, 
paraiškos pateikimą ir vertinimą, įgyvendinimą ir finansavimo susitarimus, projektų ir 
programų stebėjimą, Bendrijos finansinį įnašą: reikalavimai gauti finansavimą ir 
subsidijų formos, padengimo normos, mokėjimai, paskirstymas, susigrąžinimas ir 
garantijos);

 sklaidos ir pritaikymo taisyklės bei naudojimosi teisės (nuosavybės, apsaugos, 
skelbimo, sklaidos ir pritaikymo bei teisės naudotis pradiniais ir galutiniais 
intelektiniais ištekliais);

 specialios dalyvavimo veikloje pagal teminę sritį „Branduolio sintezės energijos 
moksliniai tyrimai“ taisyklės.

2. Nuomonės referentės pastabos

 Svarbu, kad šis pasiūlymas būtų suderintas su Finansinio reglamento nuostatomis ir 
atitiktų jo įgyvendinimo taisykles ir valstybės paramos teikimo moksliniams tyrimams 
ir plėtrai taisykles. Finansinis reglamentas, kaip ir bet kurios kitos srities reglamentas, 
yra reglamentas ir turi tokią pačią teisinę galią.

 Reikėtų kuo labiau vengti ilgos trukmės finansavimo pagal dabartinę Pagrindų 
programą procedūrų. Atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų parengtą specialiąją 
ataskaitą Nr. 1/2004 dėl netiesioginių mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo veiklos priemonių pagal Penktąją pagrindų programą (1998–2002) 
valdymo, nuo to momento, kai Komisija gauna dokumentus, iki sutarties pasirašymo, 
vidutiniškai praeina 263 kalendorinės dienos. Tai taip pat kelia abejonių ir dėl metinio 
periodiškumo principo1. 

 Jei įmanoma, reikėtų vengti to, kad dalyviai patys ilgą laiką finansuotų projektus. Su 
šiais sunkumais ypač dažnai nepajėgia susidoroti MVĮ.

Ypač reikia supaprastinti procedūras. Todėl nuomonės referentė siūlo sukurti prašymų 
pateikimo duomenų bazę.



PE 374.185v02-00 4/7 AD\621400LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Komisija turi įgyvendinti Septintąją 
pagrindų programą vadovaudamasi 
bendros vidaus kontrolės sistemos 
principais. 

Pagrindimas

Kontrolė turėtų būti atliekama laikantis bendrų normų ir suderinta, siekiant išvengti 
nereikalingo dubliavimo. Bendros kontrolės išlaidos turėtų būti proporcingos jos teikiamai 
naudai piniginiu ir politiniu požiūriu.

Pakeitimas 2
15a konstatuojamoji dalis (nauja) 

(15a) Mokėjimai turi būti atliekami kuo 
greičiau, siekiant sumažinti pačių dalyvių 
skiriamą išankstinį finansavimą. 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ilgą laukimo, kol bus išmokėtos lėšos, laiką – tai pripažįsta ir pati Komisija – 
įstaigos dažnai priverstos pačios apmokėti daugelį išlaidų, taip pakenkdamos projekto 
biudžetui. Ypač MVĮ dažnai negali pačios iš anksto apmokėti išlaidų.

Pakeitimas 3
13 straipsnio įvadinė dalis

Komisija neskelbia kvietimų teikti paraiškas 
šiai veiklai:

Vadovaudamasi Finansiniu reglamentu ir 
jo įgyvendinimo taisyklėmis, Komisija 
neskelbia kvietimų teikti paraiškas šiai 
veiklai:

1 OL C 104, 2006 5 3, p. 21.
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Pagrindimas

Svarbu, kad šio reglamento nuostatos būtų suderintos su Finansiniu reglamentu.

Pakeitimas 4
15 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Galimybė naudotis lėšomis tu būti 
palengvinama taikant proporcingumo 
principą dokumentų pateikimui ir 
sukuriant prašymų pateikimo duomenų 
bazę.

Pagrindimas

Siekiant padidinti atrankos procedūros skaidrumą ir palengvinti galimybę naudotis 
programa, reikia supaprastinti metodus ir procedūras. 

Pakeitimas 5
15 straipsnio 1b dalis (nauja)

1b. Komisija privalo imtis atitinkamų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad 
duomenys, susiję su visais netiesioginiais 
veiksmais, finansuojamais pagal Septintąją 
pagrindų programą, būtų įrašomi ir 
tvarkomi bendrose duomenų bazėse, 
naudojant bendrą kompiuterizuotą sistemą.

Pagrindimas

Siekiant padidinti atrankos procedūros skaidrumą ir palengvinti galimybę naudotis 
programa, reikia supaprastinti metodus ir procedūras.

Pakeitimas 6
15 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Komisija užbaigia vertinimo, atrankos 
ir patvirtinimo procedūrą per tam tikrą 
laikotarpį, trunkantį proporcingai skiriamų 
lėšų dydžiui. Dalyviams iš anksto 
pranešama data, kurią galima tikėtis 
sprendimo. 
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Pagrindimas

Ilgos procedūros mokslinių tyrimų įstaigoms kelia daug sunkumų ir didelį pavojų jų biudžetui. 
To rezultatas biudžeto požiūriu yra itin ilga išankstinė procedūra, kuri verčia abejoti biudžeto 
metinio periodiškumo principu.

Pakeitimas 7
15a straipsnis (naujas)

15a straipsnis
Siekdama išvengti dvigubo patikrinimo, 
Komisija turi patvirtinti teigiamą 
patikrinimo rezultatą, kuris iki atskiro 
pranešimo bus laikomas pakankamu, 
atsižvelgiant į visus to paties dalyvio 
pateiktus pasiūlymus. Šiuo tikslu Komisija 
turi nustatyti bendrą patikrinimo ir 
sertifikavimo sistemą ir priimti bei paskelbti 
specialias taisykles. 

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas padės užtikrinti suderintą Komisijos požiūrį, dalyviams – išvengti 
nereikalingos biurokratijos ir pagreitinti derybas dėl atrinktų projektų.
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