
AD\621395SK.doc PE 374.071v03-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre rozpočet

2005/0187(CNS)

23.6.2006

STANOVISKO
Výboru pre rozpočet

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe „Ľudia”, ktorým sa realizuje 
siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, 
technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013)
(KOM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marilisa 
Xenogiannakopoulou



PE 374.071v03-00 2/7 AD\621395SK.doc

SK

PA_Leg



AD\621395SK.doc 3/7 PE 374.071v03-00

SK

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.

Osobitný program Ľudia bude pre ľudí podnetom k zvoleniu a nasledovaniu výskumnej 
kariéry, bude povzbudzovať výskumníkov, aby zostali v Európe, a lákať do Európy najlepších 
vedeckých pracovníkov.
Jeho činnosti sa opierajú o dlhoročné a úspešné skúsenosti s tzv. akciami Marie Curie, ktoré 
reagujú na potrebu odborného vzdelávania, mobility a profesijného rastu výskumníkov.
Program poskytuje značnú kontinuitu, popri tom sa však viac zameriava na tieto stránky:

• zvýšený efekt štruktúrovania, napríklad prostredníctvom zavedenia spoločného 
financovania regionálnych, národných a medzinárodných programov v rámci akčnej 
línie Celoživotné odborné vzdelávanie a profesijný rast, 

• účasť priemyslu: zatiaľ čo sa zachová vzostupný prístup, ktorý sa uplatňuje pri akciách 
Marie Curie, ťažiskom bude odborné vzdelávanie a profesijný rast pre rôzne odvetvia 
a v rôznych odvetviach, najmä v súkromnej sfére, tento prístup ešte zintenzívni 
podpora medziodvetvových skúseností prostredníctvom aktívnej účasti priemyslu na 
všetkých činnostiach a zavedením špecializovaného systému zdieľania vedomostí 
v partnerstvách verejného a súkromného sektora, najmä za účasti MSP,

• posilní sa medzinárodný rozmer: okrem zahraničných štipendií vedeckých 
pracovníkov s povinným návratom, zameraných na celoživotné odborné vzdelávanie 
a profesijný rast európskych výskumníkov, sa ďalej posilní medzinárodná spolupráca 
prostredníctvom výskumníkov z tretích krajín.

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.
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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, 
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 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 

  
1 Ú. v. EÚ C 49, 28.2.2006, s. 37.
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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 a 
efektívnosti, ako aj so zásadou
proporcionality.

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 doplňujúci návrh 6
Článok 8 odsek 5a (nový)
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5a. Hodnotiaca správa obsahuje 
hodnotenie spoľahlivosti finančného 
hospodárenia. Obsahuje tiež hodnotenie 
účinnosti a správnosti rozpočtového 
a hospodárskeho riadenia programu.
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