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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Nejdůležitější prvky návrhu

Tento návrh pravidel pro účast v sedmém rámcovém programu je založen na článcích 7 a 10 
Smlouvy o Evropském společenství pro atomovou energii. Tato pravidla definují práva a 
povinnosti právních subjektů, které se chtějí účastnit rámcového programu, a stanoví zásady 
pro využívání a šíření výsledků jejich práce v rámci tohoto programu.

Návrh se skládá ze čtyř kapitol:

 úvodní ustanovení (předmět, definice a důvěrnost);

 účast na nepřímých akcích (minimální podmínky pro účast, procedurální hlediska, 
včetně minimálního počtu účastníků, místa jejich usazení, podávání návrhů a jejich 
hodnocení, provádění a grantových dohod, sledování projektů a programů, finanční 
příspěvek Společenství: způsobilost pro financování a formy grantů, sazby pro 
náhradu nákladů, vyplacení, rozdělení, zpětné vymáhání částek a záruky);

 pravidla pro šíření a využívání a přístupová práva (vlastnictví, ochrana, zveřejnění, 
šíření a využívání a přístupová práva k podkladům);

 specifická pravidla pro účast na činnostech v rámci tematické oblasti „výzkum energie 
z jaderné syntézy“.

2. Připomínky navrhovatelky

 Je důležité, aby tento návrh byl v souladu s ustanoveními finančního nařízení a jeho 
prováděcích pravidel a s pravidly pro státní podporu na výzkum a vývoj. Finanční 
nařízení a také jakákoli další odvětvová regulace jsou nařízeními, a proto jsou 
z právního hlediska na stejné úrovni.

 V rámci současného rámcového programu je nutno se co nejvíce vyhnout průtahům 
při financování. Podle zvláštní zprávy č. 1/2004 o správě nepřímých opatření 
týkajících se VTR v rámci pátého rámcového programu (1998–2002), kterou vydal 
Evropský účetní dvůr, uplynulo v průměru 263 kalendářních dní od data přijetí 
dokumentů do data podpisu dohody. To rovněž zpochybňuje zásadu ročního 
rozpočtu1.

 Ve všech případech, kdy je to možné, je nutno se vyhnout nadměrně dlouhé době 
předběžného financování ze strany účastníků. Zejména malé a střední vysoké školy 
často nejsou schopny překonat tuto překážku.

1 Viz pracovní dokument č. 5 o postupu podávání žádostí o granty a finančním nařízení v souvislosti se šestým 
rámcovým programem pro výzkum, který předložili Ingeborg Gräßle and Borut Pahor dne 2. června 2005 (DT 
569074).
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Je naprosto nutné tento postup zjednodušit. Navrhovatelka proto navrhuje vytvořit databázi 
pro předkládání žádostí.

Návrh nařízení

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) Komise musí provádět sedmý 
rámcový program v souladu se zásadami 
integrovaného rámce vnitřní kontroly.

Odůvodnění

Kontroly by měly být uplatňovány podle běžných standardů a měly by být koordinovány, aby 
nedocházelo ke zbytečné duplicitě. Celkové náklady na kontroly by měly být v poměru 
k celkovým přínosům, které z nich vyplývají, a to jak z finančního, tak i z politického hlediska.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 15a (nový)

(15a) Platby budou prováděny co 
nejrychleji, aby bylo na co nejnižší míru 
omezeno předběžné financování ze strany 
účastníků.

Odůvodnění

Vzhledem k dlouhé době, která uplyne od podání žádosti do provedení platby, což sama 
Komise uznává, jsou ústavy často nuceny zajistit si předběžné financování řady výdajových 
položek na úkor rozpočtu projektu. Zejména malé a střední vysoké školy často nejsou schopny 
předběžně si financovat výdaje.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 13 úvodní část

Výzvu k podávání návrhů Komise nevydá v 
případě:

V souladu s finančním nařízením a jeho 
prováděcími pravidly Komise výzvu k 
podávání návrhů nevydá v případě:

1 Úř. věst. C 104, 3.5.2006, s. 21.
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Odůvodnění

Je důležité, aby ustanovení stanovená v nařízení byla v souladu s finančním nařízením.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 15 odst. 1a (nový)

1a. Přístup k financování bude usnadněn 
uplatňováním zásady proporcionality, 
pokud jde o poskytování dokumentů, a 
vytvořením databáze pro předkládání 
žádostí.

Odůvodnění

Metody a postup je nutno zjednodušit s cílem zvýšit transparentnost výběrového řízení a 
usnadnit přístup k tomuto programu.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 15 odst. 1b (nový)

1b. Komise přijme náležitá opatření 
k zajištění toho, aby byly údaje týkající se 
všech nepřímých akcí financovaných 
v rámci 7. rámcového programu 
zaznamenávány a zpracovávány 
v integrovaných databázích a s použitím 
společného počítačového systému.

Odůvodnění

Metody a postup je nutno zjednodušit s cílem zvýšit transparentnost výběrového řízení a 
usnadnit přístup k tomuto programu.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 15 odst. 3a (nový)

3a. Komise dokončí postup hodnocení, 
výběru a udělování v přiměřené lhůtě, jež je 
úměrná danému financování. Účastníci 
dostanou předem informace o datu, kdy lze 
očekávat rozhodnutí.
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Odůvodnění

Zdlouhavé postupy způsobují výzkumným ústavům celou řadu potíží a jsou zdrojem závažných 
rizik ve vztahu k jejich rozpočtu. Z rozpočtového hlediska je výsledkem velmi zdlouhavý 
předběžný postup, který zpochybňuje zásadu ročního rozpočtu.

Pozměňovací návrh 7
Článek 15a (nový)

Článek 15a
S cílem zamezit dvojímu ověřování Komise 
potvrdí úspěšné ověření, které až do 
odvolání bude považováno za postačující 
pro všechny návrhy, které předloží tentýž 
účastník. Komise zřídí k tomuto účelu 
jednotný systém pro ověřování a 
vystavování potvrzení a přijme a zveřejní 
specifická pravidla tohoto systému.

Odůvodnění

Navrhovaná změna zajistí konzistentní přístup v rámci Komise, a pokud jde o účastníky, 
zamezí zbytečným byrokratickým průtahům a urychlí jednání o vybraných návrzích.
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