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NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil následující návrhy:

1. vítá opatření ke zjednodušení, která již Komise přijala v rámci provádění sedmého 
rámcového programu, a podporuje úsilí Komise o výrazné zjednodušení a vyjasnění 
pravidel, která by neumožňovala rozdílný výklad a snížila by riziko chyb, čímž by rovněž 
snížila náklady na kontrolu; vyzývá však Komisi, aby upřesnila opatření, která hodlá 
přijmout v rámci zjednodušování a vyjasňování stávajících pravidel;

2. s politováním konstatuje, že velké množství výzkumných institucí, způsobů spolupráce 
a správních mechanismů spolu se složitostí situace, která tak vzniká, vyvolávají problémy 
v oblasti transparentnosti vůči rozpočtovému orgánu a jsou příčinou rozdílného zacházení 
s příjemci;

3. opět vyzývá Komisi, aby se s cílem zvýšit právní jistotu ohledně požadavků auditu zdržela 
jakékoli zpětné změny, aby audity neopakovala zbytečně nebo proto, že uplatňuje odlišná 
kritéria v určité oblasti, aby respektovala oprávněná očekávání příjemců podpory 
jednotným výkladem pravidel a aby urychlila přijímání osvědčení o metodě uplatňované 
v oblasti průměrných osobních nákladů, což je oblast, kde zřejmě nebylo dosaženo 
žádného pokroku;

4. podporuje zjednodušení pravidel pro výpočet předkládaných nákladů; požaduje jasnou 
definici nezbytných kritérií pro posouzení, zda metody příjemců pro výpočet nákladů 
splňují požadavky stanovené v pravidlech; 

5. zdůrazňuje potřebu zjednodušit pravidla, aniž by se snížila kvalita výdajů, a zlepšit 
účinnost a efektivitu provádění; domnívá se, že transparentní, spolehlivý a administrativně 
nenáročný systém financování by měl být vyvážen systémem důsledné kontroly; žádá 
Komisi, aby vypracovala návrhy metody pro kontrolu účinnosti a racionálnosti výdajů na 
výzkum;

6. trvá na tom, aby při přípravě příštího rámcového programu Komise předložila ambiciózní 
návrhy zaměřené na zavedení systému financování založeného na výsledcích a vědeckých 
výkonech spíše než na vstupech a nákladech, a zároveň zajistila, aby nebyly odrazovány 
inovativní žádosti; zdůrazňuje, že tento přístup zaměřený na vědecké hledisko není 
v rozporu s požadavky rozpočtové kontroly;

7. vyzývá Komisi, aby zajistila, že se všem žadatelům dostane pomoci při hledání vhodného 
partnera;

8. vyzývá Komisi, aby zvážila svůj přechod k paušálním platbám a jednorázovým částkám, 
které by mohly mít negativní vliv na schopnost příjemců náležitě plnit požadavky auditu.
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