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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Hlavné prvky návrhu

Základom návrhu osobitných programov je hlava XVIII Zmluvy, články 163 až 173 a najmä 
článok 166 ods. 3 týkajúci sa uskutočňovania rámcového programu osobitnými programami.

Komisia má v úmysle zriadiť výkonnú agentúru, ktorej sa zveria určité úlohy nevyhnutné na 
realizáciu programov Spolupráca, Ľudia a Kapacity. Rovnaký prístup sa bude uplatňovať aj 
pri realizácii programu Myšlienky.

Program Myšlienky poskytne paneurópsky mechanizmus na podporu skutočne kreatívnych 
vedeckých pracovníkov, odborníkov v oblasti techniky a akademických pracovníkov, ktorých 
zvedavosť a smäd po vedomostiach sú veľmi pravdepodobnou zárukou nepredvídaných 
a veľkolepých objavov, ktoré môžu zmeniť spôsob ľudského chápania.
Program Myšlienky zavádza pojem hraničný výskum, ktorý odráža nové ponímanie 
základného výskumu. V popredí vytvárania nových poznatkov je hraničný výskum vo svojej 
podstate riskantným úsilím, ktoré sa vzťahuje na sledovanie zásadného pokroku vo vede, 
technológiách a inžinierstve bez ohľadu na tradičné hranice medzi disciplínami alebo štátmi.

Program bude uplatňovať tzv. prístup riadenia výskumnými pracovníkmi, ktorý 
výskumníkom poskytuje priestor na navrhovanie vlastných tém. Granty sa budú poskytovať 
jednotlivým tímom, čo im ponechá pružnosť rozhodnúť o akomkoľvek zložení výskumnej 
skupiny potrebnom na uskutočnenie projektu, či už budú pochádzať z jedného alebo 
viacerých inštitútov či krajín. V každom prípade by zostavovanie tímov malo závisieť od 
vysokej vedeckej úrovne a nie od administratívnych požiadaviek. Program zabezpečí 
odlíšenie od národných opatrení na financovanie základného výskumu prostredníctvom 
svojich strategických cieľov a európskeho zamerania.

Zriadenie Európskej rady pre výskum (ERC) na uskutočňovanie programu Myšlienky 
predstavuje nový odrazový mostík. Budú vytvorené dve štrukturálne zložky ERC - nezávislá 
vedecká rada a špecializovaná realizačná štruktúra, ktoré budú zodpovedné za uskutočňovanie 
programu, ako sa uvádza v ročnom pracovnom programe.
Obsahom mandátu vedeckej rady bude vedecká stratégia, monitorovanie a kontrola kvality, 
informovanie a šírenie výsledkov.

Komisia prijme pracovný program navrhnutý vedeckou radou. Ak Komisia nemôže prijať 
pracovný program v navrhovanej podobe, napríklad preto, že nezodpovedá cieľom programu 
alebo nie je v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, bude Komisia musieť verejne 
oznámiť svoje dôvody. Tento postup je navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo úplné rešpektovanie 
činnosti ERC v súlade so zásadami nezávislosti a integrity.
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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.

Návrh rozhodnutia

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

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

  
1 Ú. v. EÚ C 49, 28.2.2006, s. 37.
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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 2 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 2 odsek 1c (nový)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 7a (nový)

Článok 7a
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.
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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 doplňujúci návrh 6
Článok 8 odsek 6a (nový)

6a. Hodnotiaca správa obsahuje 
hodnotenie spoľahlivosti finančného 
hospodárenia. Obsahuje tiež hodnotenie 
účinnosti a správnosti rozpočtového 
a hospodárskeho riadenia programu.
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