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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 provádění specifických programů Spolupráce, Lidé a Kapacity. Tento přístup se rovněž 
uplatní pro provádění programu Myšlenky.

Program Myšlenky poskytne takový celoevropský mechanismus, který podpoří skutečně 
tvůrčí vědce, inženýry a akademické pracovníky, jejichž zvídavost a touha po poznání 
nejspíše přinese nepředvídatelné a velkolepé objevy, které mohou změnit způsob lidského 
chápání.
Program Myšlenky zavádí termín „hraniční výzkum“, který odráží nové chápání základního 
výzkumu. „Hraniční výzkum“ je v čele vytváření nových znalostí a představuje úsilí, které je 
ze své podstaty rizikové a zahrnuje snahu o podstatný pokrok vědy a techniky, bez ohledu na 
ustavené hranice mezi disciplínami či státy.

Program bude uplatňovat přístup „řízení výzkumnými pracovníky“, kterým dá prostor, aby 
navrhli svá vlastní témata. Granty budou poskytovány jednotlivým týmům, kterým bude 
ponechána pružnost, pokud jde o jejich složení z výzkumných pracovníků vhodných pro 
provádění projektů – pocházejících z jedné i více institucí, v jedné zemi či přes státní hranice.
V každém případě by se formování týmů mělo odvíjet od vědecké excelence, nikoli od 
správních požadavků. Program zajistí odlišení od vnitrostátních akcí financování základního 
výzkumu svými strategickými cíli a evropským rozsahem.

Vytvoření Evropské rady pro výzkum (ERV) pro provádění programu Myšlenky představuje 
nový odrazový můstek. Budou zřízeny dvě klíčové složky struktury ERV - nezávislá vědecká 
rada a účelová struktura pro realizaci, které budou odpovídat za provádění programu, jak je 
stanoveno v ročním pracovním programu.
Mandát vědecké rady bude zahrnovat vědeckou strategii, sledování a kontrolu kvality, 
komunikaci a šíření výsledků.

Komise přijme pracovní program v podobě, v jaké jej navrhne vědecká rada. Nebude-li 
Komise schopna přijmout navrhovaný program, například proto, že neodpovídá cílům 
programu nebo není v souladu s právními předpisy Společenství, Komise musí veřejně uvést 
své důvody. Tento postup je navržen tak, aby se zajistilo úplné a transparentní respektování 
činnosti ERV podle zásad nezávislosti a integrity.

2. Doporučení navrhovatelky

Z důvodů zachování soudržnosti navrhovatelka navrhuje stejný soubor pozměňovacích 
návrhů ke všem sedmi specifickým výzkumným programům.
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Standardní pozměňovací návrh se týká víceletého finančního rámce a potřeby dodržovat strop 
okruhu 1 a.

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

Pozměňovací návrh 1
Bod 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. 2 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. 2 odst. 1b (nový)

Celkové administrativní náklady spojené 
s programem, včetně interních nákladů a 
nákladů na řízení výkonné agentury, by 
měly odpovídat úkolům stanoveným 
v rámci daného programu a jsou 
podmíněny rozhodnutím rozpočtových a 
legislativních orgánů.

Odůvodnění

Prostředky přidělené výkonné agentuře by měly být v souladu s ustanoveními kodexu chování 
týkajícími se vytvoření výkonné agentury a s nařízením Rady č. 58/2003 o statutu výkonných 
agentur, které jsou pověřeny některými úkoly při řízení programů Společenství. To zajistí 
dostatečné financování činností programu.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 2 odst. 1c (nový)

Rozpočtové prostředky se použijí v souladu 
se zásadou řádného finančního řízení, 
konkrétně v souladu se zásadou 
hospodárnosti, účinnosti a účelnosti a také 
se zásadou proporcionality.

Pozměňovací návrh 5
Článek 7a (nový)

Článek 7a
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. 6a (nový)

6a. Hodnotící zpráva obsahuje vyhodnocení 
řádnosti finančního řízení. Obsahuje 
hodnocení účinnosti a správnosti 
rozpočtového a hospodářského řízení 
programu.
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