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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že oznámenia Komisie týkajúce sa siedmeho rámcového 
programu a finančného nástroja s rozdelením rizika (RSFF) boli prijaté príliš neskoro 
a nezostal takmer žiadny čas na zmeny;

2. zdôrazňuje, že hodnotenie v polovici trvania poukazuje na nedostatky, a žiada Komisiu, 
aby sa nimi dôkladne zaoberala a vykonávanie siedmeho rámcového programu 
zodpovedajúcim spôsobom urýchlila;

3. zdôrazňuje, že príprava a vykonávanie súčasného siedmeho rámcového programu 
a budúcich rámcových programov musí vychádzať zo zásady jednoduchosti, stability, 
právnej istoty, konzistentnosti, excelentnosti a dôvery;

4. víta finančný nástroj s rozdelením rizika a ďalšie inovačné finančné nástroje, ktoré 
posilňujú účinnosť rozpočtu EÚ, pričom v plnej miere rešpektuje práva rozpočtových 
orgánov a orgánov udeľujúcich absolutórium; zdôrazňuje, že tieto nástroje si vyžadujú 
fungujúce mechanizmy vykonávania; žiada Komisiu, aby zlepšila prístup pre hlavné 
cieľové skupiny, napr. MSP a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania;

5. vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsoby, akými posilniť prepojenie medzi výskumnými 
inštitúciami a priemyslom ako spôsob vytvárania pracovných príležitostí a zvyšovania 
produktivity tým, že sa v plnej miere využije potenciál financovania výskumu a rozvoja;

6. je presvedčený, že jednou z najväčších priorít v nadväznosti na hodnotenie siedmeho 
rámcového programu v polovici trvania by malo byť zjednodušenie; zdôrazňuje potrebu 
zjednodušiť administratívne postupy v záujme podpory účasti menších organizácií a MSP 
a zvýšenia počtu ich žiadostí;

7. zdôrazňuje, že treba vyvíjať ďalšie úsilie v oblasti výskumnej infraštruktúry, čo by malo 
byť prínosné aj pre MSP a priemysel;

8. zdôrazňuje, že všeobecná nevôľa podstupovať riziko, ktorá charakterizuje financovanie 
výskumu v EÚ, by mohla brzdiť financovanie vysokorizikových výskumných zámerov 
s najvyšším potenciálom dosiahnutia významného prelomového objavu, a preto navrhuje, 
aby sa uplatňoval prístup založený na dôvere, ktorý bude vo vyššej miere tolerovať riziko 
a možnosť neúspechu, v protiklade k prístupu založenému iba na výsledkoch, ktorý by 
mohol brzdiť inovačný výskum;

9. víta zjednodušenia v oblasti prijateľnosti nákladov na zamestnancov a žiada Komisiu, aby 
preskúmala ďalšie opatrenia zamerané na zjednodušenie, a to aj so zreteľom na podobný 
prínos v prípade žiadateľov; opätovne potvrdzuje svoj záväzok, že bude ďalej 
zjednodušovať pravidlá vzťahujúce sa na plnenie rozpočtu EÚ, najmä pokiaľ ide 
o výdavky na výskum; vyzýva Komisiu, aby ďalej zjednodušila aplikačný postup, a to aj 
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prostredníctvom poskytovania pomoci výskumníkom pri hľadaní projektových partnerov; 
žiada Komisiu, aby za hlavné body svojej agendy stanovila otázky výmeny a spolupráce 
medzi jednotlivými programami a programami členských štátov, ako aj transparentnosť;

10. odporúča zjednodušiť výklad oprávnených nákladov a ďalej objasniť vymedzenie tohto 
pojmu; požaduje presnejšie, konzistentnejšie a transparentnejšie procesné pravidlá auditu;

11. žiada Komisiu, aby urýchlene vyriešila minulé prípady, ktoré vyplynuli z prebiehajúcich 
kontrol, a aby pritom konala taktne a dodržiavala zásady riadneho finančného 
hospodárenia;

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby ďalej zosúladila siedmy rámcový program s cieľmi 
stratégie Európa 2020, pričom je potrebné zachovať celkovú úroveň financovania 
siedmeho rámcového programu;

13. opätovne zdôrazňuje, že všetky zlepšenia siedmeho rámcového programu by sa mali 
uskutočniť so zreteľom na budúci rámcový program.
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