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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.

Osobitný program Kapacity zveľadí výskumné a inovačné kapacity v celej Európe. Tento 
program je pokračovaním a upevnením činností z predchádzajúcich rámcových programov 
a navyše obsahuje dôležité novinky.

Najvýznamnejším novým prvkom je plánovaný strategický prístup k podpore budovania 
novej výskumnej infraštruktúry, ktorá doplní pokračujúcu podporu optimálneho využívania 
existujúcej výskumnej infraštruktúry. Podpora budovania novej infraštruktúry sa bude 
uskutočňovať prostredníctvom dvojfázového prístupu: prípravná fáza a fáza budovania.
Komisia nadviaže na prácu ESFRI (Európskeho strategického fóra o výskumných 
infraštruktúrach) týkajúcu sa vypracovania európskeho plánu pre novú výskumnú 
infraštruktúru a určí prioritné projekty, na ktoré by sa mohla vyčleniť možná podpora ES 
v rámci 7. rámcového programu. V súvislosti s týmito projektmi bude Komisia vystupovať 
ako urýchľujúci prvok, najmä pokiaľ ide o uľahčovanie mechanizmov finančného inžinierstva 
vo fáze budovania infraštruktúry vrátane uľahčovania prístupu k pôžičkám EIB 
prostredníctvom finančného nástroja na nesenie spoločného rizika. V prílohe 1 sa uvádza tzv. 
zoznam príležitostí, zostavený ESFRI, ktorý obsahuje konkrétne príklady nových 
výskumných infraštruktúr veľkého rozsahu, potrebných pre vedeckú obec v Európe 
v nasledujúcom desaťročí. Dva systémy podpory výskumu v prospech MSP a združení MSP 
sa budú realizovať s navýšeným rozpočtom s cieľom reagovať na rastúcu potrebu MSP 
externalizovať výskum.

Opatrenia v rámci programu Znalostné regióny budú nadväzovať na úspešné pilotné 
opatrenie. Cieľom bude umožniť nadnárodným sieťam regiónov naplno využiť ich výskumný 
potenciál, umožniť im vstrebávať nové výskumné poznatky a uľahčiť vznik výskumných 
zoskupení, ktoré združujú univerzity, výskumné strediská, podniky a regionálne orgány.

Dôležitým novým prvkom je opatrenie na uvoľnenie úplného vedeckého potenciálu 
v konvergenčných a najvzdialenejších regiónoch EÚ. Uskutočňovanie znalostnej ekonomiky 
a spoločnosti závisí od posilňovania vysokej úrovne európskeho výskumu, ale aj od lepšieho 
využívania „nedotknutého“ významného vedeckého potenciálu, ktorý je prítomný v celej EÚ.
Opatrenia umožnia nábor výskumných pracovníkov z ďalších krajín EÚ, stáže vedeckých 
a riadiacich pracovníkov, organizáciu hodnotiacich mechanizmov a získavanie a vývoj 
výskumného zariadenia. Takéto opatrenia budú doplnkom potrieb a príležitostí na zveľadenie 
výskumných kapacít v existujúcich a vznikajúcich centrách najvyššej úrovne v týchto 
regiónoch a bude ich možné financovať zo štrukturálnych fondov.

Významným cieľom 7. rámcového programu je vybudovať silnú a súdržnú medzinárodnú 
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vedecko-technickú politiku, pričom činnosti programu Kapacity budú tento prístup 
podporovať, a to najmä pomocou pri vytyčovaní prioritných oblastí spolupráce.

Súdržný rozvoj politík bude klásť väčší dôraz na koordináciu národných a regionálnych 
výskumných politík prostredníctvom osobitného systému podpory pre iniciatívy v oblasti 
nadnárodnej politickej spolupráce medzi členskými štátmi a regiónmi. Tým sa posilní 
uskutočňovanie otvorenej metódy koordinácie výskumných politík a podporia sa samostatné 
či spoločné iniciatívy medzi skupinami krajín a regiónov v oblastiach so silným nadnárodným 
rozmerom.

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.

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 1 b (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 

  
1 Ú. v. EÚ C 49, 28.2.2006, s. 37.
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zásadami hospodárnosti, účinnosti, 
efektívnosti a 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)

5a. Hodnotiaca správa obsahuje 
hodnotenie spoľahlivosti finančného 
hospodárenia. Obsahuje tiež hodnotenie 
účinnosti a správnosti rozpočtového 
a hospodárskeho riadenia programu.
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