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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecné ciele nového nariadenia o rozpočtových pravidlách (NRP) sú v podstate v súlade 
s celkovými cieľmi, pokiaľ ide o vykonávanie politík EÚ, a zároveň zaručujú dodržiavanie 
zásady riadneho finančného hospodárenia.

NRP a jeho vykonávacie pravidlá, ako aj viacročný finančný rámec (VFR) a jeho ročné 
rozpočty majú priamy dosah na európsku politiku v oblasti výskumu, rozvoja a inovácií. 
Jedným z hlavných cieľov NRP by malo byť dosiahnutie náležitej rovnováhy medzi zásadou 
finančnej zodpovednosti a zásadou flexibility pre príjemcov.

Spravodajca výboru ITRE preto víta, že sa zvyšuje úsilie zamerané na administratívne a 
finančné zjednodušenie pravidiel pre rámcové programy v rámci celého životného cyklu 
programov a projektov (podanie žiadosti, vyhodnotenie a riadenie), čo by malo v prvom rade 
prinášať výhody zúčastneným stranám. Výskum predstavuje neistý proces s určitým 
množstvom rizík a financovanie založené na dosahovaní výsledkov môže spôsobiť, že sa 
zameranie výskumných projektov zúži na menej rizikové projekty a trhovo orientovaný 
výskum, čo by bolo prekážkou k tomu, aby EÚ napredovala v špičkovom a hraničnom 
výskume.

V dôsledku príliš rigidného výkladu NRP sa v posledných rokoch vytvorila kultúra vyhýbania 
sa rizikám a úplnej nedôvery voči stranám zapojeným do výskumných programov, čím sa 
znížila účinnosť jeho implementácie. Táto obava bola výslovne vyjadrená vo viacerých 
vyhláseniach a uzneseniach, napríklad vo vyhlásení iniciatívy Trust Researchers a v uznesení 
Európskeho parlamentu z 11. novembra 2011 o zjednodušení realizácie rámcových 
programov pre výskum (2010/2079(INI) a je naliehavo potrebné primerane reagovať, aby sa 
zjednodušili finančné a administratívne ustanovenia týkajúce sa rámcového programu a iných 
európskych nástrojov financovania.

Financovanie výskumu v Európe by sa malo zmeniť tak, aby sa zabezpečila vzájomná dôvera 
a partnerstvo založené na zodpovednosti, ako aj tolerantnosť rizika vo vzťahu k zúčastneným 
stranám vo všetkých fázach, a aby sa zároveň uplatňovali pružné pravidlá EÚ v súlade 
s národnými právnymi predpismi a postupmi. Posudzovanie financovania v oblasti výskumu 
by malo byť založené na tom, o aký druh výskumu ide, pričom by sa malo sústrediť na 
excelentnosť, relevantnosť a dosah.

Zjednodušenie
Spravodajca víta návrhy na ďalšie zjednodušenie a harmonizáciu pravidiel a postupov. V tejto 
súvislosti je potrebné pripomenúť, že zjednodušenie nie je cieľ sám osebe, ale skôr spôsob, 
ako zaručiť príťažlivosť a dostupnosť finančných prostriedkov EÚ pre oblasť výskumu, a že 
opatrenia v rámci zjednodušenia by mali zabezpečiť aj väčší potenciál vyhýbať sa chybám. 
Spravodajca súhlasí s tým, že požiadavky týkajúce sa kontrol a záruk sú potrebné na 
zachovanie rozpočtovej disciplíny a kultúry riadneho finančného hospodárenia. Na druhej 
strane by však takáto administratívna záťaž mala byť úmernejšia k/viac v súlade so 
súvisiacim/súvisiacimi finančným rizikám/finančnými rizikami, a to s ohľadom na osobitné 
črty niektorých politík, napríklad v oblasti výskumu.

V prípade grantov na prevádzku, ktoré sa poskytujú ako jednorazové alebo paušálne platby, 
spravodajca v záujme zjednodušenia zdôrazňuje, že pravidlo postupného znižovania výšky 
grantov by sa malo zrušiť, a vyzýva Komisiu, aby lepšie objasnila terminológiu, pokiaľ ide o 
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uplatňovanie paušálnych a jednorazových platieb, a uľahčila ich používanie; domnieva sa, že 
jednorazové a paušálne sumy by mali byť výnimočné a mali by sa používať na základe 
dobrovoľnosti a iba v odôvodnených prípadoch.
Pravidlá upravujúce úroky plynúce z predbežného financovania

Spravodajca podporuje okamžité upustenie od povinnosti vymáhania úrokov z predbežného 
financovania, ako aj zrušenie povinnosti otvoriť samostatný úročený bankový účet. 
Administratívna záťaž spojená s vymáhaním týchto úrokov je neúmerná sledovanému cieľu a 
bolo by efektívnejšie umožniť opätovné použitie vzniknutých úrokov na programy riadené 
príjemcami. 
Granty

Je potrebné vyjasniť definíciu grantov a znížiť administratívnu záťaž. Na účely zlepšenia 
riadenia grantov a zjednodušenia postupov by malo byť možné udeľovať granty buď na 
základe rozhodnutia príslušnej inštitúcie, alebo písomnej dohody s príjemcom.
Prípustné riziko chyby

Výskum a inovácie sú vo svojej podstate činnosti spojené s rizikom a pre úspešnú politiku 
v oblasti výskumu a inovácií na úrovni EÚ je kľúčové stanovenie primeranej úrovne 
prípustného rizika. Návrh zaviesť do NRP pojem prípustného rizika chyby (PRCH) je 
pozitívny krok vpred, ktorý by mohol pomôcť znížiť tak komplexnosť, ako aj audity ex post, 
zaručiť primeranú rovnováhu medzi riadnym finančným hospodárením a náležitými 
kontrolami a viesť k zjednodušeniu finančného hospodárenia. Okrem toho musí Komisia 
zaručiť prijatie všetkých opatrení potrebných na obmedzenie inherentného rizika chyby.
Veľmi dôležité je zaručiť, aby sa pravidlá účasti vykladali a uplatňovali jednotným spôsobom
a aby sa v nich zohľadnila osobitná situácia postupov v oblasti výskumu a rozvoja. 
Spravodajca preto žiada, aby sa uskutočnila dôkladná analýza chýb, aby sa tieto chyby 
oznamovali a aby sa prijali možné nápravné kroky; taktiež považuje za potrebné vytvoriť 
v texte NRP jasnejšiu definíciu chýb.

Spravodajca súhlasí s tým, aby sa do NRP začlenili oddelené ustanovenia o udeľovaní cien. 
Využívanie cien treba podporovať, avšak nie ako náhradu riadne štruktúrovaného 
financovania.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) pokiaľ ide o rámcové programy Únie 
pre výskum, malo by sa zaviesť väčšie 
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zjednodušenie a zosúladenie pravidiel 
a postupov, ako je uvedené v uznesení 
Európskeho parlamentu z 11. novembra 
2010 o zjednodušení realizácie rámcových 
programov pre výskum1 a v záverečnej 
správe skupiny expertov o priebežnom 
hodnotení 7. rámcového programu, ktorá 
bola uverejnená 12. novembra 2010 na 
základe článku 7 ods. 2 rozhodnutia 
č. 1982/2006/ES;
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0401.

Or. en

Odôvodnenie

V uznesení Európskeho parlamentu z 11. novembra 2010 o zjednodušení realizácie 
rámcových programov pre výskum (2010/2079(INI)) sa žiada zjednodušenie a harmonizácia 
pravidiel a postupov v nariadení o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) presné, ucelené a transparentné 
pravidlá auditu v súlade s právami 
zúčastnených strán;

Or. en

Odôvodnenie

V ods. 29 svojej správy z 11. novembra 2010 o zjednodušení realizácie rámcových programov 
pre výskum Parlament žiada o predloženie presnejších, ucelenejších a transparentnejších 
pravidiel postupov auditu, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie práv zúčastnených strán. Tieto 
zásady sa stanú neoddeliteľnou súčasťou interného auditu plnenia rozpočtu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Legislatívny orgán rozhodne v súlade s 
postupom stanoveným v článku 322 
ZFEÚ o úrovni prípustného rizika chyby 
na príslušnom stupni agregácie rozpočtu. 
Toto rozhodnutie sa zohľadní pri ročnom 
postupe udelenia absolutória v súlade s 
článkom 157 ods. 2.

Pri predkladaní revidovaných alebo 
nových návrhov o výdavkoch Komisia 
preskúma, posúdi a v prípade potreby 
zmení systém riadenia rizika. Na základe 
jasnej metodiky Komisia tiež vyhodnotí 
úroveň rizika chyby alebo nesúladu 
s navrhnutým právnym predpisom podľa 
výšky finančných prostriedkov a podľa 
jednotlivých členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Výbor BUDG navrhol v článku 29 nový text o prípustnom riziku chyby (PRCH). Tento text 
môže slúžiť ako základ konceptu prípustného rizika chyby, avšak okrem toho by sa mal návrh 
Komisie riadne preskúmať a v prípade potreby modernizovať. Koncept prípustného rizika 
chyby by sa nemal obmedzovať len na nesúlad. Malo by sa sem začleniť aj inherentné riziko, 
najmä v oblasti výskumu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úroveň prípustného rizika chyby 
vychádza z analýzy nákladov a prínosov 
súvisiacich s kontrolami. Členské štáty, 
subjekty a osoby uvedené v článku 55 ods. 
písm. b) predložia Komisii na požiadanie 
správu o nákladoch, ktoré vynaložili na 
kontrolu, ako aj o počte a rozsahu 
činností financovaných z rozpočtu.

Ak je počas plnenia programu chybovosť 
alebo úroveň nesúladu opakovane vyššia 
ako miera rizika stanovená v návrhu 
o výdavkoch, Komisia zistí nedostatky 
kontrolných systémov, vykoná analýzu 
nákladov a prínosov prípadných 
nápravných opatrení a prijme vhodné 
opatrenia, ako je zjednodušenie platných 
ustanovení, prepracovanie programu, 
sprísnenie kontrol alebo prípadné 
ukončenie činnosti.

Or. en



PA\861451SK.doc 7/7 PE460.955v01-00

SK

Odôvodnenie

Miera opakovane veľkého nesúladu alebo chybovosť by mali byť jasne vymedzené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úroveň prípustného rizika chyby sa 
pozorne sleduje a v prípade väčších zmien 
v oblasti kontroly sa upravuje.

vypúšťa sa

Or. en


