
AD\621393SK.doc PE 374.077v03-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre rozpočet

2005/0184(CNS)

23.6.2006

STANOVISKO
Výboru pre rozpočet

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorý sa má vykonávať 
prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra v rámci 
siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, 
technického rozvoja a demonštračných činností (2007–2013)
(KOM(2005)0439 – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marilisa 
Xenogiannakopoulou



PE 374.077v03-00 2/6 AD\621393SK.doc

SK

PA_Leg



AD\621393SK.doc 3/6 PE 374.077v03-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Hlavné prvky návrhu

Tento osobitný program stanoví činnosti pre opatrenia Spoločného výskumného centra, ktoré 
sa netýkajú jadrovej energie, a v rámci procesu tvorby politiky EÚ poskytne vedecko-
technickú podporu vychádzajúcu z potrieb zákazníkov, pričom zabezpečí podporu 
vykonávania a monitorovania existujúcich politík a bude reagovať na nové politické 
požiadavky.

2. Odporúčania spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

Aby sa zachovala súvislosť, spravodajkyňa navrhuje rovnaký súbor pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov pre všetkých sedem osobitných výskumných programov.
Štandardný PDN sa týka viacročného finančného rámca a potreby dodržiavať strop okruhu 
1 a.

Nasledujúce navrhované PDN obsahujú myšlienku riadneho finančného hospodárenia 
a účinného vykonávania činností financovaných v rámci osobitného programu.

S cieľom zlepšiť finančné monitorovanie výskumných činností financovaných Spoločenstvom 
spravodajkyňa zastáva názor, že Komisia by mala pravidelne informovať rozpočtový orgán 
o uskutočňovaní osobitných programov a poskytnúť informácie vždy pred tým, ako bude mať 
v úmysle odchýliť sa od rozdelenia výdavkov uvedeného vo všeobecnom rozpočte.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odsek 1a (nový)

1a. domnieva sa, že smerná finančná referenčná suma uvedená v legislatívnom návrhu 
musí byť zlučiteľná so stropom okruhu 1a nového viacročného finančného rámca 
(VFR), a poukazuje na to, že o ročnej sume sa rozhodne v rámci ročného rozpočtového 
postupu v súlade s ustanoveniami bodu 38 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
2006.

Odôvodnenie

Štandardný PDN.
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Návrh rozhodnutia

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 3 odsek 1a (nový)

Komisia prijme všetky kroky potrebné na 
overenie toho, že financované opatrenia sú 
vykonávané účinne a v súlade 
s ustanoveniami finančného nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3
Článok 3 odsek 1b (nový)

Celkové administratívne výdavky programu 
vrátane vnútorných výdavkov a výdavkov 
na riadenie, ktoré sa týkajú výkonnej 
agentúry, by mali byť primerané úlohám 
ustanoveným v príslušnom programe a 
vzťahuje sa na ne rozhodnutie 
rozpočtových a legislatívnych orgánov.

Odôvodnenie

Rozpočtové prostriedky vyčlenené pre výkonnú agentúru by mali byť v súlade s ustanoveniami 
kódexu správania o zriadení výkonnej agentúry a nariadenia Rady č. 58/2003, ktoré 
ustanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci 
riadenia programov Spoločenstva. Zabezpečí sa tým náležité financovanie činností programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 odsek 1c (nový)

Rozpočtové prostriedky sa používajú 
v súlade so zásadou riadneho finančného 
hospodárenia, konkrétne v súlade so 
zásadami hospodárnosti, účinnosti, 
efektívnosti a proporcionality.

  
1 Ú. v. EÚ C 49, 28.2.2006, s. 37.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 5a (nový)

Článok 5a
Komisia poskytne rozpočtovému orgánu 
informácie vždy pred tým, ako bude mať 
v úmysle odchýliť sa od rozdelenia 
výdavkov uvedeného v poznámkach 
a prílohe k ročnému rozpočtu.

Odôvodnenie

Zavedenie tohto postupu bolo výsledkom dohody Výboru pre rozpočet a Komisie v októbri 
1999. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že tento postup by sa 
mal zachovať, aby sa zlepšila kontrola využívania finančných prostriedkov v rámci osobitných 
programov 7. RP.

Pozmeňujúci a do,plňujúci návrh 6
Článok 7 odsek 1a (nový)

Hodnotiaca správa obsahuje hodnotenie 
spoľahlivosti finančného hospodárenia.
Obsahuje tiež hodnotenie účinnosti 
a správnosti rozpočtového a hospodárskeho 
riadenia programu.



PE 374.077v03-00 6/6 AD\621393SK.doc

SK

POSTUP

Názov Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorý sa má 
vykonávať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného 
centra v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho 
spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a 
demonštračných činností (2007–2013)

Referenčné čísla KOM(2005)0439 – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS)
Gestorský výbor ITRE
Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi
BUDG
17.11.2005

Rozšírená spolupráca – dátum 
oznámenia na schôdzi

0.0.0000

Spravodajkyňa výboru požiadaného o 
stanovisko

dátum menovania

Marilisa Xenogiannakopoulou
20.9.2004

Predchádzajúci spravodajca výboru 
požiadaného o stanovisko
Prerokovanie vo výbore 22.6.2006
Dátum prijatia 22.6.2006
Výsledok záverečného hlasovania +:

–:
0:

16
0
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus 
Ferber, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, 
Wies³aw Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maòka, Antonis 
Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Yannick 
Vaugrenard, Ralf Walter

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní
Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní
Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii 
iba v jednej jazykovej verzii)

...


