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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souhrnné cíle nového finančního nařízení jsou obecně v souladu s celkovými cíli, pokud jde 
o provádění politik EU, a zároveň zajišťují zásadu řádného finančního řízení.
Finanční nařízení má spolu s prováděcími předpisy, víceletým finančním rámcem (VFR) 
a ročními rozpočty přímý dopad na evropskou politiku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 
Jedním z hlavních cílů finančního nařízení by mělo být dosažení řádné rovnováhy mezi 
zásadami finanční odpovědnosti a flexibility pro příjemce.
Navrhovatel ITRE proto vítá rostoucí úsilí o zjednodušení pravidel RP z hlediska 
administrativy a financování v průběhu jednotlivých programových a projektových fází 
(podání žádosti, vyhodnocení a řízení), z něhož by měly přednostně těžit zúčastněné strany. 
Výzkum je nejistý proces zahrnující určité neodmyslitelné riziko a financování založené na 
výsledcích může zúžit zaměření výzkumných projektů na méně riskantní projekty a výzkum 
orientovaný na trh, což by EU bránilo v prosazování špičkové kvality a hraničního výzkumu.
Příliš přísný výklad finančního nařízení v minulých letech bohužel vedl k obecné snaze 
vyhýbat se rizikům a k nulové důvěře vůči účastníkům výzkumných programů, čímž se 
snížila účinnost jeho provádění. Tato obava byla vyjádřena v několika prohlášeních 
a usneseních, jako je prohlášení iniciativy Trust Researchers a usnesení EP ze dne 
11. listopadu 2011 o zjednodušení (2010/2079(INI)), a je proto naléhavě nutné přistoupit ke 
zjednodušení finančních a administrativních ustanovení týkajících se rámcového programu 
a dalších evropských nástrojů financování.

Financování evropského výzkumu by mělo být více založeno na vzájemné důvěře 
a odpovědném partnerství, mělo by tolerovat rizika, pokud jde o účastníky ve všech fázích, 
a mít pružná pravidla EU uplatňovaná v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy. 
Hodnocení financování v oblasti výzkumu by mělo být založeno na povaze výzkumu 
a zaměřeno na špičkovou kvalitu, důležitost a dopad.
Zjednodušení

Navrhovatel vítá návrhy na další zjednodušení a harmonizaci pravidel a postupů. V tomto 
ohledu je důležité připomenout, že zjednodušení není odděleným cílem, ale spíše prostředkem 
k zajištění přitažlivosti a dostupnosti finančních prostředků EU určených na výzkum, a že 
opatření na zjednodušení by měla také umožnit lépe zamezit chybám. Navrhovatel souhlasí, 
že požadavky na kontroly a záruky jsou nezbytné k udržení rozpočtové kázně a kultury 
dobrého finančního řízení, na druhé straně by však takováto administrativní zátěž měla být 
úměrnější souvisejícím finančním rizikům a zohledňovat zvláštní rysy některých politik, jako 
je např. politika v oblasti výzkumu.

Pokud jde o provozní granty v podobě jednorázových částek nebo paušálního financování, 
navrhovatel z důvodu zjednodušení zdůrazňuje, že pravidlo, že se granty mají postupně 
snižovat, by mělo být zrušeno, a vyzývá Komisi, aby dále vyjasnila terminologii v souvislosti 
s používáním paušálních plateb a jednorázových částek a aby zjednodušila jejich využívání. 
Je toho názoru, že jednorázové částky a paušální platby by měly být výjimečné a měly by být 
používány na dobrovolném základě a pouze v odůvodněných případech.

Pravidla pro úroky z plateb předběžného financování
Navrhovatel podporuje okamžité zrušení povinnosti vymáhat úroky z plateb předběžného 
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financování i povinnosti otevírat oddělené úročené účty. Administrativní zátěž spojená 
s vymáháním těchto úroků není úměrná sledovanému cíli a bylo by účinnější umožnit 
opětovné využití vzniklých úroků na programy spravované příjemci. 
Granty

Je třeba vyjasnit definici grantů a snížit administrativní zátěž. Za účelem zlepšení správy 
grantů a zjednodušení postupů by mělo být možné udělovat granty buď na základě rozhodnutí 
daného orgánu, nebo na základě písemné dohody s příjemcem.
Přijatelná míra rizika chyby

Výzkum a inovace jsou ze své podstaty činnostmi zahrnujícími riziko a stanovení přijatelné 
míry rizika je pro úspěšnou politiku v oblasti výzkumu a inovací na úrovni EU klíčové. Návrh 
zavést do finančního nařízení pojem „přijatelná míra rizika chyby“ je pozitivním krokem 
vpřed a mohl by napomoci ke zjednodušení i snížení počtu auditů ex-post, zajistit vhodnou 
rovnováhu mezi řádným finančním řízením a přiměřenými kontrolami a vést ke zjednodušení 
finančního řízení. Dále musí Komise také zajistit, aby byla přijata veškerá opatření na snížení 
těchto rizik.
Je velmi důležité zajistit, aby pravidla pro účast byla vykládána a uplatňována jednotně a aby 
zohledňovala specifickou situaci v oblasti výzkumu a vývoje. Navrhovatel tedy vyzývá 
k tomu, aby chyby i možná opatření k jejich nápravě byly důkladně analyzovány a byly o nich 
poskytovány informace. Dále se domnívá, že je do znění finančního nařízení nezbytné zavést 
jasnější definici „chyb“.

Navrhovatel souhlasí s tím, aby do finančního nařízení byla začleněna oddělená ustanovení 
týkající se udělování cen. Využití cen je třeba podporovat, avšak nikoli jako náhradu za řádné 
strukturované financování.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Pokud jde o rámcové výzkumné 
programy Unie, mělo by dojít k dalšímu 
zjednodušení a harmonizaci předpisů a 
postupů, jak je uvedeno v usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 11. 
listopadu 2010 o zjednodušení provádění 
rámcových programů pro výzkum1 a 
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v konečné zprávě skupiny odborníků o 
průběžném hodnocení sedmého 
rámcového programu, která byla 
zveřejněna dne 12. listopadu 2010 na 
základě čl. 7 odst. 2 rozhodnutí č. 
1982/2006/ES;
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0401.

Or. en

Odůvodnění

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2010 o zjednodušení provádění 
rámcových programů pro výzkum (2010/2079 (INI)) vyzývá ke zjednodušení a harmonizaci 
pravidel a postupů ve finančním nařízení.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přesných, soudržných a 
transparentních pravidel pro audity 
zohledňujících práva zúčastněných stran;

Or. en

Odůvodnění

Parlament ve své zprávě ze dne 11. listopadu 2010 o zjednodušení výzkumu (2010/2079(INI)) 
v bodě 29 žádal, aby byla předložena přesná, soudržná a transparentní pravidla pro audity 
zohledňující práva zúčastněných stran, a tyto zásady by měly být nedílnou součástí vnitřní 
kontroly provádění rozpočtu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Legislativní orgán rozhodne postupem 
uvedeným v článku 322 SFEU o 
přijatelné míře rizika chyby v jednotlivých 

Při předkládání revidovaných nebo 
nových návrhů na výdaje Komise 
analyzuje, odhaduje a případně upraví 
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částech rozpočtu. Toto rozhodnutí se 
zohlední při každoročním udílení 
absolutoria podle čl. 157 odst. 2.

systém řízení rizik. Na základě jasné 
metodiky Komise také posoudí míru rizika 
chyby nebo nesouladu s navrhovanými 
právními předpisy podle fondů a podle 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Výbor BUDG navrhl v článku 29 novou definici přijatelné míry rizika chyby. Toto znění může 
sloužit jako základ konceptu přijatelné míry rizika chyby, ale návrh dokumentu Komise by měl 
být dobře analyzován a případně modernizován. Koncept přijatelné míry rizika chyby by 
neměl být omezen pouze na nesoulad s předpisy, ale mělo by do něj být začleněno i související 
riziko, především v oblasti výzkumu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijatelná míra rizika chyby vychází z 
analýz nákladů na kontrolní opatření a 
přínosů těchto opatření. Členské státy, 
subjekty a osoby uvedené v čl. 55 odst. 1 
písm. b) poskytnou Komisi na její žádost 
údaje o nákladech na kontrolní opatření, 
které hradí, jakož i o počtu a rozsahu 
činností financovaných z rozpočtu.

Pokud je při provádění programu 
chybovost nebo úroveň nedodržování 
předpisů dlouhodobě vyšší než míra rizika 
uvedená v návrhu výdajů, zjistí Komise 
nedostatky v kontrolních systémech, 
analyzuje náklady a přínosy případných 
nápravných opatření a přijme vhodná 
opatření, jako je například zjednodušení 
platných ustanovení, přepracování 
programu, zpřísnění kontrol nebo 
případně ukončení činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně specifikovat, co znamená dlouhodobě vysoká úroveň nedodržování pravidel 
nebo chybovosti.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijatelná míra rizika chyby se důkladně 
sleduje, a změní-li se zásadním způsobem 
kontrolní prostředí, dojde k jejímu 
přezkumu.

vypouští se

Or. en


