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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Hlavné prvky návrhu

Návrh pravidiel účasti na siedmom rámcovom programe je založený na článku 7 a článku 10 
Zmluvy o Európskom spoločenstve pre atómovú energiu. Tieto pravidlá ustanovujú práva a 
povinnosti právnických osôb, ktoré si želajú účasť na rámcovom programe a určujú zásady, 
ktoré sa majú dodržiavať pri využívaní a šírení výsledkov ich práce, ktoré dosiahli vďaka 
účasti na tomto programe.

Návrh má štyri kapitoly:

 úvodné ustanovenia (účel, vymedzenia pojmov a dôvernosť);

 účasť na nepriamych akciách (minimálne podmienky účasti, otázky postupu vrátane 
minimálneho počtu účastníkov, ich sídla, vyhodnocovania predložených návrhov, 
implementačných dohôd a dohôd o grantoch, monitorovania projektov a programov, 
finančného príspevku Spoločenstva: oprávnenosť na finančnú podporu a formy 
grantov, miery uhrádzania, platby, rozdeľovanie, vymáhanie a záruky) 

 pravidlá pre šírenie a využívanie prístupových práv (vlastníctvo, ochrana, 
publikovanie, šírenie a využívanie, a prístupové práva k základným údajom a k 
prioritným údajom).

 špecifické pravidlá účasti v tematickej oblasti Výskum energie jadrovej syntézy.

2. Pripomienky spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

 Je dôležité, aby bol súčasný návrh zladený s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a jeho vykonávacích predpisov a s pravidlami poskytovania štátnej pomoci 
pre výskum a vývoj. Nariadenie o rozpočtových pravidlách a iné sektorové právne 
predpisy sú nariadeniami a preto sú z právneho hľadiska rovnocenné. 

 Je potrebné sa v čo najväčšej miere vyhnúť dlhotrvajúcim postupom financovania 
podľa súčasného rámcového programu. Podľa osobitnej správy č. 1/2004 o riadení 
nepriamych akcií RTD v rámci 5. RP (1998 – 2002) vydanej Európskym dvorom 
audítorov uplynie v priemere 263 kalendárnych dní od prijatia dokumentov zo strany 
Komisie do podpísania zmluvy. Tento fakt tiež spochybňuje zásadu zročnosti1. 

 Podľa možnosti sa treba vyhnúť aj dlhému predfinancovaniu zo strany účastníkov. 
Najmä MSP sa často nedokážu vysporiadať s touto prekážkou.

Uvedený postup je nutné čo najskôr zjednodušiť. Spravodajkyňa požiadaná o stanovisko preto 
navrhuje zriadenie databázy na predkladanie prihlášok.

1 Pozri pracovný dokument 5 o postupoch na uchádzanie sa o granty a o nariadení o rozpočtových pravidlách v 
spojení so 6. RP pre výskum (Ingeborg Gräßle a Borut Pahor, 2. 6. 2005 (DT 569074)) 
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Návrh nariadenia

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 13a (nové)

(13a) Komisia musí vykonávať siedmy 
rámcový program v súlade so zásadami 
integrovaného vnútorného kontrolného 
rámca.

Odôvodnenie

Kontroly by sa mali vykonávať podľa spoločnej normy a koordinovať, aby sa tak predišlo 
zbytočnému zdvojeniu práce. Celkové náklady na kontroly by mali byť proporčné k ich 
celkovým prínosom z finančného a politického hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 15a (nové)

(15a) Platby sa uskutočnia čo najskôr s 
cieľom minimalizovať predfinancovanie zo 
strany účastníkov. 

Odôvodnenie

Keďže  platby trvajú dlho, čo uznáva aj samotná Komisia, inštitúty sú často nútené 
predfinancovať mnohé výdavkové položky. Toto nepriaznivo ovplyvňuje rozpočet projektu. 
Najmä MSP často nedokážu predfinancovať výdavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 13 úvodná časť

Komisia nevydáva výzvy na predkladanie V súlade s nariadením o rozpočtových 

1 Ú. v. EÚ C 104, 3.5.2006, s. 21.
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návrhov na tieto akcie: pravidlách a jeho vykonávacími predpismi 
Komisia nevydáva výzvy na predkladanie 
návrhov na tieto akcie:

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli ustanovenia tohto nariadenia zladené s nariadením o rozpočtových 
pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 15 odsek 1a (nový)

1a. Prístup k financovaniu sa uľahčí 
uplatnením zásady proporcionality, čo sa 
týka predkladaných dokumentov a 
vytvorením databázy na predkladanie 
žiadostí.

Odôvodnenie

Metódy a postup treba zjednodušiť, aby sa zvýšila transparentnosť výberového konania a 
uľahčil sa prístup k programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 15 odsek 1b (nový)

1b. Komisia prijme vhodné opatrenia, aby 
zabezpečila, že údaje týkajúce sa všetkých 
nepriamych akcií financovaných zo 
siedmeho rámcového programu sú 
zaznamenané a spracované v 
integrovaných databázach a s použitím 
spoločného počítačového systému.

Odôvodnenie

Metódy a postup treba zjednodušiť, aby sa zvýšila transparentnosť výberového konania a 
uľahčil sa prístup k programu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 15 odsek 3a (nový)

3a. Komisia vykonáva postupy 
vyhodnocovania, výberu a udeľovania vo 
vhodnom čase, ktorý je primeraný výške 
finančných prostriedkov. Účastníci budú 
informovaní včas o očakávanom dátume 
rozhodnutia. 

Odôvodnenie

Dlhotrvajúce postupy spôsobujú výskumným inštitútom mnohé problémy a vážne rozpočtové 
riziká. Z hľadiska rozpočtu je výsledkom mimoriadne dlhé predbežné konanie, ktoré 
spochybňuje zásadu zročnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 15a (nový)

Článok 15a
Na zamedzenie dvojitého overovania 
potvrdí Komisia úspešné overenie, ktoré sa 
až do nasledujúceho oznámenia bude 
považovať za dostatočné pre všetky návrhy, 
ktoré predkladá ten istý účastník. Komisia 
na tento účel zriadi spoločný systém 
overovania a potvrdzovania a príjme a 
uverejní špecifické predpisy.

Odôvodnenie

Navrhovanou zmenou sa zabezpečí koherentný prístup v rámci Komisie, čím sa pre účastníkov 
odstráni zbytočná byrokracia a urýchlia sa rokovania o vybraných návrhoch.
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