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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Nejdůležitější prvky návrhu

Právním základem návrhu specifických programů je hlava XVIII Smlouvy, články 163 až 
173, a zejména čl. 166 odst. 3 týkající se provádění rámcového programu specifickými 
programy.

Komise hodlá zřídit výkonnou agenturu, která bude pověřena některými úkoly nutnými 
k provedení specifických programů Spolupráce, Lidé a Kapacity. Tento přístup se rovněž 
uplatní pro provádění programu Myšlenky.

Specifický program Spolupráce je navržen tak, aby získal vedoucí pozici v klíčových 
vědeckých a technických oblastech, a to prostřednictvím podpory spolupráce mezi vysokými 
školami, průmyslem, výzkumnými středisky a orgány veřejné správy v Evropské unii i ve 
zbytku světa. Předchozí rámcové programy demonstrují dopad takových akcí na 
restrukturalizaci výzkumu v Evropě a na sjednocení a posílení zdrojů.

Sedmý rámcový program tyto dopady více rozšíří a devět navrhovaných témat odpovídá 
hlavním oblastem pokroku znalostí a techniky, kde musí být podporován výzkum na špičkové 
úrovni, aby byly řešeny úkoly v oblasti sociální, hospodářské, oblasti veřejného zdraví, 
životního prostředí a průmyslu, kterým Evropa čelí.

Ve specifickém programu jsou navíc důležité novinky, jejichž provádění vyžaduje zvláštní 
uvážení:

• Zahájení společných technologických iniciativ jako reakce na potřebu ambiciózních 
celoevropských partnerství veřejného a soukromého sektoru urychlit rozvoj hlavních 
technologií.

• Posílený přístup ke koordinaci vnitrostátních výzkumných programů (systém ERA-
NET);

• Iniciativy v oblasti asistovaného života v domácím prostředí, výzkumu Baltického 
moře a metrologie (tzv. článek 169 iniciativy);

• mezinárodní spolupráce (prostřednictvím politických dialogů a sítí s různými 
regiony a partnerskými zeměmi);

• Pružná reakce na vznikající potřeby a nepředvídané politické potřeby.

2. Doporučení navrhovatelky

Z důvodů zachování soudržnosti navrhovatelka navrhuje stejný soubor pozměňovacích 
návrhů ke všem sedmi specifickým výzkumným programům.
Standardní pozměňovací návrh se týká víceletého finančního rámce a potřeby dodržovat strop 
okruhu 1 a.
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Následující navrhované pozměňovací návrhy zahrnují koncept řádné finanční správy a 
úspěšného provádění činností financovaných z prostředků specifického programu.

Pro zlepšení sledování finančních prostředků na výzkumné činnosti financované
Společenstvím se navrhovatelka domnívá, že by Komise měla pravidelně informovat 
rozpočtový orgán o provádění specifických programů a včas mu oznámit, pokud bude mít 
v úmyslu odchýlit se od rozdělení výdajů stanoveného v souhrnném rozpočtu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

ozměňovací návrh 1
Odst. 1a (nový)

1a. Domnívá se, že orientační referenční finanční částka stanovená v legislativním návrhu 
musí být v souladu se stropem okruhu 1a nového víceletého finančního rámce, 
a zdůrazňuje, že roční částka bude stanovena v průběhu ročního rozpočtového procesu 
v souladu s ustanoveními bodu 38 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006;

Odůvodnění

Standardní pozměňovací návrh.

Návrh rozhodnutí

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 2
Čl. 3 odst. 1a (nový)

Komise přijme veškerá nezbytná opatření, 
aby ověřila, zda činnosti, na které jsou 
vynakládány finanční prostředky, probíhají 
účinně a v souladu s ustanoveními 
finančního nařízení.

  
1 Úř. věst. C 49, 28.2.2006, s. 37.
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Pozměňovací návrh 3
Čl. 3 odst. 1b (nový)

Celkové administrativní výdaje programu, 
včetně výdajů na externí a interní řízení 
výkonné agentury, by měly být úměrné 
úkolům poskytovaných v rámci příslušného 
programu a podléhat rozhodnutí 
rozpočtových a legislativních orgánů.

Odůvodnění

Prostředky přidělené výkonné agentuře by měly splňovat ustanovení kodexu jednání pro 
založení výkonné agentury a nařízení Rady č. 58/2003, kterým se stanoví statut výkonných 

agentur pověřených některými úkoly souvisejícími se správou programů Společenství. Bude 
tak zajištěno náležité financování činností uskutečňovaných v rámci programu.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 3 odst. 1c (nový)

Rozpočtové položky se použijí v souladu se 
zásadou řádného finančního řízení, 
konkrétně v souladu se zásadou úspornosti, 
hospodárnosti a účinnosti, a taktéž se 
zásadou proporcionality.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 5a (nový)

Článek 5a
Komise bude s předstihem informovat 
o provádění specifických programů 
rozpočtový orgán, kdykoli bude mít 
v úmyslu odchýlit se od rozdělení výdajů 
stanoveného v souhrnném rozpočtu.

Odůvodnění

Tento postup byl zaveden na základě dohody mezi Rozpočtovým výborem a Komisí v říjnu 
1999. Navrhovatelka se domnívá, že by postup měl být zachován, aby se zlepšila následná 
opatření v souvislosti s využíváním finančních prostředků ve specifických programech 
7. rámcového programu.
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Pozměňovací návrh 6
Čl. 8 odst. 5a (nový)

5a. Hodnotící zpráva obsahuje vyhodnocení 
řádnosti finančního řízení. Obsahuje 
hodnocení účinnosti a správnosti 
rozpočtového a hospodářského řízení 
programu.
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