
PA\587901EL.doc PE 364.930v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2005/0043(COD)

20.12.2005

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-
2013)
(COM(2005)0119 – C6-0099/2005 –2005/0043 (COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου



PE 364.930v01-00 2/9 PA\587901EL.doc

EL

PA_Leg



PA\587901EL.doc 3/9 PE 364.930v01-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Γενική παρουσίαση του 7ου προγράμματος πλαισίου

Όπως επεσήμανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Ιουνίου1, η επιστημονική έρευνα, η 
τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία ευρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομίας της 
γνώσης και είναι καίριοι παράγοντες για την οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών, την απασχόληση και την επίτευξη των 
στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας2. Ήδη το 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε 
υποστηρίξει ότι πρέπει να ενισχυθούν και να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την 
έρευνα προς επίτευξη του στόχου που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το 
2002, ήτοι αύξηση των δαπανών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο 3% του ΑΕΠ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 20103. Αν και η σύνοδος κορυφής της Βαρκελώνης το 2002
επαναβεβαίωσε τη δέσμευση που αναλήφθηκε στη Λισσαβόνα, το Συμβούλιο, σε όλες τις 
μετέπειτα ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού, προσπάθησε διαρκώς να περικόψει τις 
δαπάνες για την έρευνα.

1. Πλαίσιο της πρότασης

Το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη καλύπτει την περίοδο 2007-
2013 και προτείνει τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού του 6ου προγράμματος πλαισίου, 
αυξάνοντας την χρηματοδότηση σε 72.726 δισ. ευρώ κατά την επταετή περίοδο εφαρμογής 
του προγράμματος, συν 3.092 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα πλαίσιο Ευρατόμ (περίοδος 2007-
2011).

Ευτυχώς, κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μπόρεσε να υποστηρίξει τις προτάσεις που είχε διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
προσχέδιο προϋπολογισμού κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του 6ου προγράμματος 
πλαισίου. Οι συνολικές περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού 
αφορούσαν ειδικά τις πληρωμές και αντιπροσώπευαν 40 έως 45% του συνόλου των σχετικών 
θέσεων. Οι περικοπές αυτές δεν ήταν δικαιολογημένες, δεδομένου ότι το ποσοστό εκτέλεσης 
του 6ου προγράμματος πλαισίου κατά τα παρελθόντα έτη ανήρχετο συνεχώς στο 98%.

2. Νομικοί περιορισμοί

Σύμφωνα με τα άρθρα 166 και 164 των Συνθηκών, τα πολυετή προγράμματα πλαίσια 
αποσκοπούν στην επίτευξη δύο σημαντικών στρατηγικών στόχων: ενίσχυση των 
επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων της βιομηχανίας και διευκόλυνση της ανάπτυξης 
της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της, με ταυτόχρονη προώθηση των δραστηριοτήτων 
έρευνας που κρίνονται αναγκαίες για τη στήριξη άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτοί οι δύο στόχοι αποτελούν βασικά κριτήρια για την επιλογή προτεραιοτήτων και μέσων. 
Δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν καλύτερα σε εθνικό ή 

  
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της 
διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 (2004/2209(INI)), P6_TA-PROV(2005)0224, σημείο 16.
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου P6_TA-PROV(2005)0069 της 9ης Μαρτίου 2005.  
3 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας του 7ου προγράμματος πλαισίου της 
18ης Νοεμβρίου 2003 «Επενδύοντας στην έρευνα: το πρόγραμμα δράσης για την Ευρώπη» (COM(2003) 226 -
2003/2148(INI)), )), P5_TA(2003)0495.
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περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή χωρίς διασυνοριακή συνεργασία, δεν είναι επιλέξιμες για 
ενίσχυση.  Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο προσφέρει επίσης δυνατότητες και χρηματοδότηση για 
οργανισμούς τρίτων χωρών ("διεθνής συνεργασία").

Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει μόνον ορισμένο ποσοστό 
του συνολικού κόστους ενός σχεδίου· το ποσοστό συγχρηματοδότησης κυμαίνεται από 35 
έως 100%, αναλόγως του τύπου της δραστηριότητας, κανονικά όμως καλύπτει το 50%. 
Επομένως, οι συμμετέχοντες πρέπει να κινητοποιήσουν και ιδίους πόρους. Το 7ο πρόγραμμα 
πλαίσιο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των τίτλων 02, 06, 08, 09, 10 και 11 του κοινοτικού 
προϋπολογισμού. Πέντε γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής διαχειρίζονται από κοινού τον 
προϋπολογισμό: Έρευνα, Επιχειρήσεις, Κοινωνία της Πληροφορίας, Ενέργεια και Μεταφορές 
και Κοινό Κέντρο Ερευνών.

3. Διάρθρωση και χρονοδιάγραμμα

Το COM(2005)119 περιλαμβάνει δύο νομοθετικές προτάσεις: η μια αφορά την Κοινότητα 
(απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας
συναπόφασης) και η άλλη την Ευρατόμ (απόφαση του Συμβουλίου στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διαβούλευσης). Το τμήμα του 7ου προγράμματος πλαισίου που αφορά την 
Κοινότητα περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες: "Συνεργασία"(44.432 δισ.), "Ιδέες" 
(11.862 δισ.), "Άνθρωποι" (7.129 δισ.), "Ικανότητες" (7.486 δισ.), καθώς και έναν άξονα για 
τις μη πυρηνικές δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (1.817 δισ.).

Θεματικοί τομείς 1 σε εκατ. ευρώ

Υγεία 8317

Τρόφιμα, Γεωργία και Βιοτεχνολογία 2455

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 12670

Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής 4832

Ενέργεια 2931

Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) 2535

Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής) 5940

Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 792

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ασφάλεια και Διάστημα 3960

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σύνολο 44432

ΙΔΕΕΣ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 11862

ΑΝΘΡΩΠΟΙ Δράσεις "Μαρία Κιουρί" 7129

Υποδομές έρευνας 3961

Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ 1901

Περιφέρειες της γνώσης 158

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ερευνητικό δυναμικό 554

  
1 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά επιμέρους προγράμματα, πβλ. 
http://www.cordis.lu/fp7/faq.htm#1.
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Επιστήμη στον κοινωνικό ιστό 554

Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας 358

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο 7486

Μη πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών 1817

ΕΚ Σύνολο 72726

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2005 η Επιτροπή πρότεινε επτά ειδικά προγράμματα, δυνάμει του 
άρθρου 166, παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ, τα οποία θα εγκριθούν από το Συμβούλιο 
κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 166, παράγραφος 4 της 
Συνθήκης ΕΚ). Κάθε δραστηριότητα που προβλέπεται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο θα 
υλοποιηθεί μέσω αυτών των ειδικών προγραμμάτων τα οποία ορίζουν τις λεπτομερείς 
διατάξεις εφαρμογής, καθορίζουν τη διάρκεια και προβλέπουν τα μέσα που θεωρούνται 
απαραίτητα. Το σύνολο των ποσών που θεωρούνται απαραίτητα και ορίζονται στα ειδικά 
προγράμματα δεν υπερβαίνει το συνολικό μέγιστο ποσόν που έχει καθορισθεί για το 
πρόγραμμα πλαίσιο και για κάθε δραστηριότητα.

Βάσει αυτών των προτάσεων η Επιτροπή θα παρουσιάσει στις αρχές του 2006, σύμφωνα με 
τα άρθρα 167, 172 και 251 της Συνθήκης ΕΚ, δύο νομοθετικές προτάσεις, προκειμένου να 
καθοριστούν οι κανόνες για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, των κέντρων ερευνών και των 
πανεπιστημίων καθώς και οι κανόνες για την διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
(συναπόφαση).

4. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Οι ΜΜΕ έχουν περισσότερες δυσκολίες να έχουν πρόσβαση στους πόρους των κοινοτικών 
προγραμμάτων πλαισίων λόγω των συχνά χρονοβόρων διαδικασιών και της μεγάλης
γραφειοκρατικής επιβάρυνσης που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Πρέπει, επομένως, να 
διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ όχι μόνον με διεπιστημονικές πρωτοβουλίες στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων "Συνεργασία", "Άνθρωποι" και "Ικανότητες", αλλά και με την 
απλοποίηση της εφαρμογής των προγραμμάτων, ιδιαίτερα με τη μείωση των υποχρεώσεων 
των δικαιούχων, π.χ. με την υποβολή και αξιολόγηση των φακέλων σε δύο φάσεις (δηλαδή 
απλοποίηση της πρώτης φάσης) και κοινούς κανόνες ελέγχου και εναρμόνιση των 
εσωτερικών δραστηριοτήτων ελέγχου της Επιτροπής.

5. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα μιας αποτελεσματικής 
στρατηγικής για την προστασία του κλίματος· συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του 
Κιότο· δεν σπαταλούν πόρους· μειώνουν τις εκπομπές επιβλαβών ουσιών στον αέρα· 
προσφέρουν δε τη δυνατότητα βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης και νέες προοπτικές 
απασχόλησης.

II. Συστάσεις της εισηγήτριας

1. Αν και το Συμβούλιο επαναλαμβάνει τακτικά την δέσμευσή του στην προώθηση της
επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, τις οποίες θεωρεί 
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ότι ευρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομίας της γνώσης και ότι είναι καίριοι παράγοντες 
για την οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στο σχέδιο προϋπολογισμού του για 
το 2006 περικόπτει και πάλι κατά 40% περίπου τις πιστώσεις πληρωμών των σχετικών 
θέσεων του προϋπολογισμού του 6ου προγράμματος πλαισίου. Το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να 
υιοθετήσει αυτήν την προσέγγιση.

2. Το γεγονός ότι δεν έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα (Δεκέμβριος του 2005) σοβαρές 
διαπραγματεύσεις για ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 δείχνει ότι τα κράτη μέλη 
δεν ενδιαφέρονται να χορηγήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερα χρήματα για την 
έρευνα ως απολύτως απαραίτητα. Προκειμένου να αποφευχθεί η παρεμπόδιση της συνέχισης 
των νομοθετικών εργασιών για τα νέα προγράμματα, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η 
Επιτροπή, κατά τον τριμερή διάλογο της 18ης Οκτωβρίου, συμφώνησαν σε κοινή δήλωση: 
"Κατευθυντήριες γραμμές για νομοθετικές προτάσεις που αφορούν το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013". Ή δήλωση αυτή επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο να συνεχίσουν τις νομοθετικές τους δραστηριότητες, εν αναμονή της 
λήψεως αποφάσεως επί της διοργανικής συμφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει 
να σταματά το νομοθετικό του έργο, οσάκις μια νομοθετική πράξη έχει δημοσιονομικές 
επιπτώσεις. Πρέπει να συνεχίσει τις "κανονικές" πρώτες αναγνώσεις, και στην περίπτωση του 
7ου προγράμματος πλαισίου, σύμφωνα με τη νομοθετική διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 
251 της Συνθήκης, και λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία πλειοψηφία του ψηφίσματος της 8ης 
Ιουνίου 2005. Για το λόγο αυτό, η εισηγήτρια συστήνει να διατηρηθούν τα ποσά που 
περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέπεια με 
τη διαπραγματευτική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2005.

3. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισσαβόνας, η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι 
πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να βελτιωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ΜΜΕ 
και την πρόσβασή τους στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Η επιτελούμενη αναθεώρηση του 
δημοσιονομικού κανονισμού1 και των διατάξεων εκτέλεσής του παρέχει επίσης την ευκαιρία, 
στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να 
διευκολυνθούν οι δικαιούχοι, όπως είναι οι ΜΜΕ, που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τόσο 
μεγάλη διοικητική επιβάρυνση.

4. Η συνεχιζόμενη αστάθεια των τιμών πετρελαίου κατά τα τελευταία δύο χρόνια και οι 
πρόσφατες φυσικές καταστροφές που συνδέονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου δείχνουν 
με μεγάλη σαφήνεια ότι η Ευρώπη πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο. Η 
εισηγήτρια επιδοκιμάζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επικεντρωθεί η προσοχή 
σε δραστηριότητες που συνδέονται με σύγχρονες τεχνολογίες ανανεώσιμων μορφών
ενέργειας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  
1 Πρόταση COM(2005)0181, έκθεση Grässle.
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία 7
Σημείο 1 α (νέο)

1α. υπογραμμίζει ότι οι πιστώσεις που προβλέπονται στη νομοθετική πρόταση για την 
περίοδο μετά το 2006 υπόκεινται στην απόφαση σχετικά με το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

Τροπολογία 2
Σημείο 1 β (νέο)

1β. καλεί την Επιτροπή, ευθύως ως εγκριθεί το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο, να υποβάλει, εάν είναι απαραίτητο, πρόταση για την προσαρμογή του 
δημοσιονομικού ποσού αναφοράς του προγράμματος·

Αιτιολόγηση

Στερεότυπη τροπολογία με την οποία υπογραμμίζεται ότι τα προτεινόμενα ποσά πρέπει να 
επιβεβαιωθούν από ενδεχόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Πρόταση απόφασης 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Η συμμετοχή των λιγότερο ανεπτυγμένων 
περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
η ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης έχουν ζωτική σημασία για την 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, τη 
γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος και 
την κοινωνική συνοχή.

Τροπολογία 4
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (ε)

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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(ε) ενέργεια, ανανεώσιμη ενέργεια, 
ενεργειακή απόδοση

Αιτιολόγηση

Ο όρος "ενέργεια" δεν προσδιορίζει επαρκώς τον τομέα. Ο όρος "ανανεώσιμη ενέργεια" πρέπει 
να αναφέρεται ήδη στη βασική νομοθετική πράξη. 

Τροπολογία 5
Άρθρο 2, παράγραφος 7 (νέα)

Το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο δίνει 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην έρευνα 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (άνεμος, 
ήλιος, βιομάζα) και στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών με ενεργειακή απόδοση.
Το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο 
εξακολουθεί να δίνει έμφαση στις ΜΜΕ. 
Οι εν λόγω πιστώσεις χρησιμοποιούνται για 
τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, οι 
οποίες, μέσω αυτού του προγράμματος, 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάθε 
σχέδιο σύμφωνα με τις ικανότητές τους.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να συμπληρωθεί και να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών με ενεργειακή απόδοση καθώς και στις ΜΜΕ.

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, παράγραφος 2 (νέα)

Κάθε ειδικό πρόγραμμα έχει τη δική του 
θέση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 
τίτλου 3 του γενικού προϋπολογισμού, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
παρακολούθηση της δημοσιονομικής 
εκτέλεσης καθώς και η καλύτερη ροή των 
πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και 
της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής σχετικά με τις δραστηριότητες που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο.
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η μείωση των θεματικών προτεραιοτήτων και η συγκέντρωσή τους σε 
ένα τίτλο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη διαφάνεια αυτών των σχεδίων και την υποχρέωση 
λογοδοσίας γι' αυτά. Προκειμένου να διασφαλισθεί η παρακολούθηση αυτών δραστηριοτήτων, 
είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί χωριστή θέση του προϋπολογισμού για κάθε ειδικό 
πρόγραμμα.

Τροπολογία 7
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Το μέγιστο συνολικό ύψος της 
χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας 
στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο ανέρχεται 
σε 72 726 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό 
κατανέμεται μεταξύ των δραστηριοτήτων 
και δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 
παράγραφοι 2 έως 6, ως εξής (σε 
εκατομμύρια ευρώ):

1. Το μέγιστο ενδεικτικό συνολικό ύψος της 
χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας 
στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο ανέρχεται 
σε 72 726 εκατομμύρια ευρώ για περίοδο 7 
ετών από 1ης Ιανουαρίου 2007. Το ποσό 
αυτό κατανέμεται μεταξύ των 
δραστηριοτήτων και δράσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 
έως 6, ως εξής (σε εκατομμύρια ευρώ):

Αιτιολόγηση

Στερεότυπη τροπολογία με την οποία υπογραμμίζεται ότι τα προτεινόμενα ποσά πρέπει να 
επιβεβαιωθούν από ενδεχόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, παράγραφος 4α (νέα)

Η Επιτροπή ενημερώνει προηγουμένως 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, 
οσάκις προτίθεται να αποκλίνει από την 
κατανομή των δαπανών που αναφέρονται 
στις παρατηρήσεις και στο παράρτημα του 
ετήσιου προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί ο δημοσιονομικός έλεγχος των δραστηριοτήτων έρευνας που 
χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την εφαρμογή των 
ειδικών προγραμμάτων και να την πληροφορεί εκ των προτέρων, οσάκις προτίθεται να 
αποκλίνει από την κατανομή των δαπανών που αναφέρεται στον γενικό προϋπολογισμό.


