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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyjadřuje politování nad skutečností, že sdělení Komise o 7. RP a finančním nástroji pro 
sdílení rizik byla přijata příliš pozdě a neponechala téměř žádný čas na změny;

2. zdůrazňuje, že průběžné hodnocení odhalilo nedostatky, a žádá Komisi, aby se jimi 
pečlivě zabývala a odpovídajícím způsobem urychlila provádění 7. RP;

3. zdůrazňuje, že příprava a provádění stávajícího 7. RP a budoucích rámcových programů 
musí vycházet ze zásad jednoduchosti, stability, právní jistoty, důslednosti, špičkové 
kvality a důvěry;

4. přestože plně respektuje práva rozpočtových orgánů a orgánu udělujícího absolutorium, 
vítá finanční nástroj pro sdílení rizik (RSFF) a další inovativní finanční nástroje na 
posílení účinnosti rozpočtu EU; zdůrazňuje, že to vyžaduje přijetí funkčních prováděcích 
mechanismů; žádá Komisi, aby zlepšila přístup primárních cílových skupin, jako jsou 
MSP a vysokoškolské instituce, k programu;

5. vyzývá Komisi, aby přezkoumala způsoby, jak posílit pouto mezi výzkumnými 
institucemi a průmyslem jako způsob vedoucí k vytváření pracovních příležitostí a 
zvyšování produktivity tím, že se využije plný potenciál financování výzkumu a vývoje;

6. je přesvědčen, že jednou z nejvyšších priorit po přezkumu 7. RP v polovině období by 
mělo být zjednodušení; zdůrazňuje, že je třeba zjednodušit administrativní postupy a 
podpořit účast a zvýšit množství přihlášek malých organizací a MSP.

7. zdůrazňuje, že je zapotřebí vyvinout další úsilí v oblasti výzkumné infrastruktury, z něhož 
by mohly těžit o MSP a průmysl;

8. zdůrazňuje, že kultura výzkumu v EU, jež není nakloněna rizikům, by mohla bránit 
financování vysoce rizikových výzkumných nápadů s nejvyšším potenciálem dosáhnout 
zásadních objevů, a proto vybízí k přijetí přístupu založenému na důvěře, který se bude 
vyznačovat větší tolerancí k riziku a možnosti neúspěchu, oproti přístupu založeného čistě 
na výsledcích, který by mohl bránit inovativnímu výzkumu;

9. vítá zjednodušení týkající se přijatelnosti osobních nákladů a žádá Komisi, aby 
prozkoumala další opatření za účelem zjednodušení, také s odkazem na přínosnost 
žadatelů; znovu potvrzuje svůj závazek dále zjednodušit pravidla vztahující se na plnění 
rozpočtu EU, a zejména na výzkumné výdaje; vyzývá Komisi, aby dále zjednodušila 
proces podávání návrhů, včetně toho, že bude pomáhat výzkumným pracovníkům při 
hledání partnerských subjektů pro projekty; žádá Komisi, aby zařadila výměnu a 
spolupráci mezi různými programy a programy členských států i transparentnost na čelné 
místo svého programu;
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10. doporučuje zjednodušenou interpretaci a další vyjasnění při stanovování způsobilých 
nákladů; vyzývá k tomu, aby byla přijata přesnější, konzistentnější a transparentnější 
procesní pravidla pro audity;

11. žádá Komisi, aby urychleně řešila situace z minulosti, které vyplynuly z probíhajících 
inspekcí, a aby jednala taktně a konzistentně se zásadami řádného finančního řízení;

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby dále sladila 7. RP s cíli Evropa 2020, avšak zachovala 
přitom celkovou úroveň financování 7. RP;

13. znovu opakuje, že veškerá zlepšení 7. RP by měla být prováděna již s ohledem na příští 
rámcový program.
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