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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Kluczowe elementy wniosku

Niniejszy wniosek, dotyczący zasad uczestnictwa w działaniach prowadzonych w ramach 
siódmego programu ramowego, oparty jest na art. 7 i 10 Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej. Określa on prawa i obowiązki podmiotów prawnych, które 
chcą uczestniczyć w programie ramowym, oraz zasady wykorzystania i upowszechniania 
wyników prac badawczych. 

Wniosek składa się z czterech rozdziałów:

 przepisy wstępne (przedmiot, definicje, kwestia poufności);

 udział w działaniach pośrednich (wymagania minimalne dotyczące uczestnictwa, 
aspekty proceduralne, w tym minimalna liczba uczestników oraz ich siedziba, 
składanie i ocena wniosków, realizacja działań, umowy o grant, monitorowanie 
projektów i programów, wkład finansowy Wspólnoty: kryteria finansowania i formy 
grantów, stawki zwrotu kosztów, wypłaty, podział, zwrot i zabezpieczenia);

 zasady dotyczące upowszechniania, wykorzystania oraz praw dostępu (własność, 
ochrona, publikacja, upowszechnianie i wykorzystanie oraz dostęp do istniejącej 
wiedzy);

 szczególne zasady uczestnictwa w działaniach w ramach obszaru tematycznego 
„Badania energii syntezy jądrowej”.

2. Komentarz sprawozdawczyni

 Ważne jest, aby obecny wniosek był spójny z przepisami określonymi w 
rozporządzeniu finansowym i jego przepisach wykonawczych, a także z zasadami 
udzielania pomocy państwowej w zakresie badań i rozwoju. Rozporządzenie 
finansowe oraz wszelkie inne rozporządzenia sektorowe znajdują się na takim samym 
poziomie pod względem prawnym.

 Należy jak najbardziej unikać długotrwałych procedur przyznawania finansowania, 
które mają miejsce w ramach obecnego programu ramowego. Ze sprawozdania 
specjalnego nr 1/2004 w sprawie zarządzania pośrednimi działaniami badawczymi, 
rozwoju technicznego i demonstracji w ramach piątego programu ramowego w 
zakresie badań i rozwoju technicznego (1998-2002) wydanego przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy wynika, że średni okres pomiędzy otrzymaniem 
dokumentów przez Komisję a podpisaniem umowy wynosi 263 dni kalendarzowe. 
Poddaje to również w wątpliwość zasadę jednoroczności1. 

1 Patrz dokument roboczy nr 5 w sprawie procedury przyznawania dotacji oraz ustawy budżetowej w Szóstym 
Ramowym Programie Badań z dnia 2 czerwca 2005 r., który przygotowali Ingeborg Gräßle i Borut Pahor (DT 
569074).  
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 Należy w miarę możliwości unikać długich okresów prefinansowania przez 
uczestników. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą nie być w stanie 
poradzić sobie z tym utrudnieniem.

Istnieje ogromna potrzeba uproszczenia procedury. Sprawozdawczyni proponuje w związku z 
tym stworzenie bazy danych dla składanych wniosków.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

(13a) Komisja musi wdrożyć siódmy 
program ramowy zgodnie z zasadami 
określonymi w zintegrowanych ramach 
kontroli wewnętrznej.

Uzasadnienie

Środki kontroli należy stosować w odniesieniu do wspólnej normy i koordynować w celu 
uniknięcia zbędnych powtórzeń. Całkowity koszt tych środków powinien być proporcjonalny 
do ogólnych korzyści, jakie one przynoszą, zarówno pod względem finansowym, jak i 
politycznym.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 15 a (nowy)

(15a) Wypłaty będą dokonywane jak 
najszybciej w celu minimalizacji 
prefinansowania przez uczestników.

1 Dz.U. C 104 z 3.5.2006, str. 21.
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Uzasadnienie

Jak przyznaje sama Komisja, długie okresy oczekiwania na wypłaty powodują, że instytucje 
często zmuszone są do prefinansowania wielu wydatków ze szkodą dla budżetu projektu. 
Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa często nie są w stanie prefinansować wydatków.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 13 część wprowadzająca

Komisja nie publikuje zaproszeń do 
składania wniosków w przypadku:

Zgodnie z rozporządzeniem finansowym i 
jego przepisami wykonawczymi Komisja nie 
publikuje zaproszeń do składania wniosków 
w przypadku:

Uzasadnienie

Ważne jest, aby przepisy określone w niniejszym rozporządzeniu były spójne z 
rozporządzeniem finansowym.

Poprawka 4
Artykuł 15 ustęp 1 a (nowy)

1a. Dostęp do finansowania jest ułatwiony 
przez zastosowanie zasady 
proporcjonalności w odniesieniu do 
dostarczanych dokumentów oraz stworzenie 
bazy danych dla składanych wniosków.

Uzasadnienie

Należy uprościć metody i procedurę w celu przyspieszenia przejrzystości procedury selekcji 
oraz ułatwienia dostępu do programu.

Poprawka 5
Artykuł 15 ustęp 1 b (nowy)

1b. Komisja podejmie odpowiednie środki w 
celu zagwarantowania, że dane dotyczące 
wszystkich działań pośrednich 
finansowanych w ramach siódmego 
programu ramowego są zapisywane i 
przetwarzane w zintegrowanych bazach 
danych z wykorzystaniem wspólnego 
systemu komputerowego.
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Uzasadnienie

Należy uprościć metody i procedurę w celu przyspieszenia przejrzystości procedury selekcji 
oraz ułatwienia dostępu do programu.

Poprawka 6
Artykuł 15 ustęp 3 a (nowy)

3a. Komisja zakończy procedurę oceny, 
selekcji i przyznawania finansowania w 
odpowiednim czasie, proporcjonalnie do 
kwoty, której dana sprawa dotyczy. 
Uczestnicy informowani są wcześniej o 
dniu, w którym można oczekiwać decyzji.

Uzasadnienie

Zbyt długie procedury nakładają szereg ograniczeń i stwarzają poważne ryzyko budżetowe 
dla instytucji badawczych. Jeżeli chodzi o budżet, wynikiem jest bardzo długa procedura 
wstępna, która poddaje w wątpliwość budżetową zasadę jednoroczności.

Poprawka 7
Artykuł 15 a (nowy)

Artykuł 15a
Aby uniknąć podwójnej weryfikacji 
Komisja potwierdzi pozytywną weryfikację, 
która będzie traktowana jako wystarczająca 
dla wszystkich wniosków składanych przez 
tego samego uczestnika do momentu 
uzyskania dalszych informacji. W tym celu 
Komisja stworzy jeden system weryfikacji i 
certyfikacji, a także przyjmie i opublikuje 
szczegółowe zasady.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana zagwarantuje spójne podejście w ramach Komisji, co pozwoli na 
uniknięcie niepotrzebnej biurokracji dla uczestników i przyspieszy proces negocjacji 
dotyczący wybranych wniosków.
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