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NÁVRHY

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

1. víta zjednodušujúce opatrenia, ktoré Komisia zaviedla už v rámci vykonávania siedmeho 
rámcového programu, a podporuje Komisiu v jej úsilí o zjednodušenie a výraznejšie 
objasnenie pravidiel, ktoré by neumožňovalo odlišné výklady a znížilo by riziko chýb, ako 
aj náklady na kontrolu; ďalej žiada Komisiu, aby stanovila opatrenia, ktoré by prijala 
v rámci zjednodušovania a objasňovania súčasných pravidiel;

2. vyjadruje poľutovanie nad výrazným zvýšením počtu výskumných inštitúcií, spôsobov 
spolupráce a mechanizmov riadenia, ako aj z toho vyplývajúcou zložitou situáciou, ktorá 
spôsobuje problémy z hľadiska transparentnosti vo vzťahu k rozpočtovému orgánu 
a rozdielnemu zaobchádzaniu s príjemcami;

3. opätovne vyzýva Komisiu, aby sa v záujme zvýšenia právnej istoty s ohľadom na 
požiadavky na audit zdržala akýchkoľvek retroaktívnych zmien, aby sa vyhýbala 
zbytočnému opakovaniu auditov alebo uplatňovaniu rôznych kritérií v tejto oblasti, aby 
rešpektovala oprávnené očakávania príjemcov jednotným výkladom pravidiel a urýchlila 
prijímanie osvedčení o metodike uplatňovanej v oblasti priemerných personálnych 
nákladov, kde zjavne nenastal žiaden pokrok;

4. podporuje zjednodušenie pravidiel pre výpočet priznaných nákladov; žiada jasné 
vymedzenie kritérií nevyhnutných na posúdenie toho, či sú metódy výpočtu používané 
príjemcami v súlade s požiadavkami stanovenými v pravidlách; 

5. zdôrazňuje potrebu zjednodušiť pravidlá bez toho, aby sa znížila kvalita výdavkov, ako aj 
potrebu zlepšiť účinnosť a efektívnosť vykonávania; domnieva sa, že transparentný, 
solídny a z hľadiska riadenia nenáročný systém financovania by mal byť vyvážený 
systémom dôslednej kontroly; žiada Komisiu, aby vypracovala návrhy na metodiku 
kontroly účinnosti a racionálnosti výdavkov na výskum;

6. trvá na tom, aby Komisia pri príprave budúceho rámcového programu predložila 
ambiciózne návrhy zamerané na zavedenie systému financovania založeného skôr na 
výsledkoch a vedeckých výkonoch než na vstupoch a nákladoch, a aby sa zároveň 
zaručilo, že sa nebudú obmedzovať inovačné žiadosti; zdôrazňuje, že tento prístup 
zameraný na vedecké hľadisko nie je v rozpore s požiadavkami kontroly rozpočtu;

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila podporu všetkým žiadateľom tým, že im poskytne 
pomoc pri hľadaní primeraného partnera;

8. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila prechod k paušálnym a jednorazovým platbám, ktoré 
by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť prijímateľov náležite spĺňať požiadavky na 
audit.
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