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I. ÚVOD 

 

1. Komisia 15. apríla 2005 predložila Európskemu parlamentu a Rade svoj návrh rozhodnutia 

Európskeho parlamentu a Rady o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva 

v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) a návrh 

rozhodnutia Rady o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú 

energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávania (2007 – 2011)1. 

 

2. Tento návrh sa zakladá na článku 166 ods. 1 Zmluvy o ES. 

 

3. Európsky hospodársky a sociálny výbor zaujal stanovisko 15. decembra 2005.2 Výbor 

regiónov zaujal svoje stanovisko 17. novembra 2005.3 

 

4. Európsky parlament zaujal k návrhu stanovisko 15. júna 2006.4 

 

5. Rada prijala svoju spoločnú pozíciu k siedmemu rámcovému programu Európskeho 

spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 

2013) 25. septembra 2006 v súlade s článkom 251 zmluvy.5 

                                                 
1 Dokument 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 – KOM(2005) 119, 

konečné znenie. 
2 Ú. v. EÚ C 65, 17.03.06, s. 9. 
3 Ú. v. EÚ C 115, 16.5.2006, s. 20. 
4 Pozri dokument P6_TA-PROV(2006)0265 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). 
5 Rada tiež dosiahla politickú dohodu k zneniu rozhodnutia Rady o siedmom rámcovom 

programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového 
výskumu a odbornej prípravy (2007 – 2011). Ku konečnému prijatiu tohto rozhodnutia dôjde 
súčasne s konečným prijatím rozhodnutia o rámcovom programe ES. Návrh znenia sa zaslal 
Európskemu parlamentu pre informáciu. 
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II. POZADIE A CIEĽ NÁVRHU 

 

a) Podľa hlavy XVIII Zmluvy o ES (články 163 – 173) Spoločenstvo vykonáva činnosti 

v oblasti výskumu a technického rozvoja. Konkrétne: 

– podľa článku 163 ods. 1 Zmluvy o ES je cieľom Spoločenstva posilňovať vedeckú 

a technickú základňu priemyslu Spoločenstva, podporovať rozvoj jeho 

konkurencieschopnosti na medzinárodnej úrovni, ako aj všetky výskumné činnosti, 

ktoré sa pokladajú za nevyhnutné v iných kapitolách tejto zmluvy; 

– podľa článku 165 ods. 1 Zmluvy o ES Spoločenstvo a členské štáty koordinujú svoje 

činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja s cieľom zabezpečiť vzájomný súlad 

vnútroštátnych politík a politiky Spoločenstva; 

– podľa článku 166 ods. 1 Zmluvy o ES všetky činnosti Spoločenstva v oblasti výskumu 

a technického rozvoja sa uvedú vo viacročnom rámcovom programe (súčasný, šiesty 

rámcový program stratí účinnosť koncom roku 2006). 

 

b) Európska rada na svojich zasadnutiach v marci 2000 v Lisabone, v júni 2000 v Santa Maria 

de Feira a v marci 2001 v Štokholme prijala závery, ktoré žiadajú rýchle ustanovenie 

Európskeho výskumného a inovačného priestoru (ERA), aby sa EÚ do roku 2010 mohla 

stať najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou na svete 

schopnou zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast a zvyšovať počet a kvalitu 

pracovných miest, ako aj sociálnu súdržnosť. Obnovenie lisabonskej stratégie v roku 2005 

a správa skupiny nezávislých expertov na vysokej úrovni, ktorej predsedal Esko Aho 

a ktorá dostala mandát od európskych hláv štátov alebo predsedov vlád na stretnutí 

v Hampton Courte, potvrdili opodstatnenosť stratégie pre vedecký výskum, technický 

rozvoj a inováciu. 

 

Na základe toho Komisia navrhla, že siedmy rámcový program s cieľom plniť ciele 

stanovené v zmluve a prispievať k lisabonskému procesu tým, že pomôže zrealizovať ERA 

a umožní otvorenú koordináciu v záujme vhodnej spolupráce pri činnostiach v oblasti 

vedecko-technického výskumu na vnútroštátnej a európskej úrovni, by sa mal vyznačovať 

novými charakteristikami: 
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– sústrediť sa na vybraný počet tematických priorít, v ktorých môže činnosť Spoločenstva 

prispieť najväčšou možnou hodnotou a kde sa v riadne odôvodnených prípadoch môže 

v rámci spoločných technologických iniciatív podporiť dlhodobý strategický výskumný 

plán; 

– podporiť výskum na hraniciach poznania prostredníctvom základného výskumu 

iniciovaného výskumnými pracovníkmi, ktorému sa venujú najlepšie výskumné tímy 

v Európe, zriadením nezávislej Európskej výskumnej rady; 

– prispieť k lepšiemu vzdelávaniu a odbornej príprave vo výskume, lepšiemu prístupu 

k výskumným príležitostiam, ako aj k uznaniu príspevku výskumných pracovníkov 

k plneniu cieľov spoločnosti posilnením politiky v oblasti ľudských zdrojov v rámcovom 

programe využitím pozitívnych skúseností s akciami „Marie Curie“ z predchádzajúcich 

rámcových programov; 

– optimalizovať využívanie a rozvoj európskych výskumných infraštruktúr; posilniť 

inovačné kapacity MSP a ich schopnosť využívať prínosy výskumu; podporiť rozvoj 

zoskupení zameraných na výskum; využiť potenciál v konvergenčných a najvzdialenejších 

regiónoch EÚ; priblížiť vedu k spoločnosti a podporil ucelenú tvorbu výskumných politík 

na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni; 

– posilniť významnú úlohu Spoločného výskumného centra pri poskytovaní vedeckej 

a technickej podpory orientovanej na zákazníka pri koncipovaní, tvorbe, vykonávaní 

a monitorovaní politík Spoločenstva a v jeho funkcii nezávislého referenčného centra vedy 

a techniky v EÚ v oblastiach jeho osobitnej právomoci; 

– zjednodušiť a upraviť spôsoby vykonávania na základe zlepšených riadiacich postupov. 

 

III. ANALÝZA SPOLOČNEJ POZÍCIE 

 

A. Všeobecné poznámky 

 

Spoločná pozícia Rady do veľkej miery odráža návrh Komisie a stanovisko Európskeho 

parlamentu, pokiaľ ide o štruktúru, vedecko-technický obsah, prostriedky vykonávania 

rámcového programu, ako aj finančnú sumu a jej orientačné rozdelenie. 
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Počas skúmania návrhu Komisie sa Rada usilovala zohľadniť čo najviac pozmeňujúcich 

a doplňujúcich návrhov Európskeho parlamentu, aby sa dokázal výrazný konsenzus týchto 

dvoch zákonodarných orgánov, no zároveň sa snažila rešpektovať všeobecný cieľ návrhu 

Komisie. S týmto cieľom sa Rada držala niekoľkých usmerňujúcich zásad: 

 

(1) uznanie úlohy rámcového programu ako nástroja pre dosiahnutie hlavných cieľov 

Spoločenstva so zreteľom na to, že hlavnú časť úsilia v európskom výskume 

a technickom rozvoji financujú členské štáty na vnútroštátnej úrovni; 

 

(2) potreba cieleného úsilia Spoločenstva v oblasti výskumu, ktoré prináša významné 

odborné poznatky a prispieva európskou pridanou hodnotou, a zároveň zaručenie 

dostatočne podrobného pokrytia relevantných otázok v rámci tém vybraných 

pre výskum Spoločenstva; 

 

(3) potreba doplniť toto cielené úsilie v kľúčových tematických oblastiach výskumu 

flexibilnou podporou politík Spoločenstva a umožnením reakcie na vznikajúce vedecko-

technické potreby v rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí výskumu a zároveň stanovenie 

vhodných parametrov tejto flexibility, aby sa zaručila právna jasnosť; 

 

(4) potreba vykonávania rámcového programu za pomoci nástrojov, ktorými sa 

pri výskumných činnostiach dajú dosiahnuť významné odborné poznatky a európska 

pridaná hodnota, a zároveň zaručenie hladkého prechodu od šiesteho rámcového 

programu a zachovanie možnosti všetkých zainteresovaných strán/subjektov zúčastniť 

sa na výskume Spoločenstva, ak sa spĺňa kritérium vedeckej excelentnosti; 

 

(5) potreba klásť väčší dôraz na verejno-súkromné partnerstvá na všetkých úrovniach 

vrátane výrazne posilnenej podpory výskumu a technického rozvoja MSP, ako aj 

dlhodobých strategických výskumných plánov celých priemyselných odvetví, ako 

napr. tých, ktoré vymedzili – európske technologické platformy a – v niekoľkých 

starostlivo vybraných prípadoch – vytvorenie spoločných technologických iniciatív; 
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(6)  potreba zrozumiteľnosti predovšetkým vďaka dostatočnej podrobnosti, pokiaľ ide 

o vedecko-technický obsah a financovanie, so zreteľom na to, že rámcový program sa 

musí vykonávať prostredníctvom osobitných programov, ktoré prirodzene ustanovia 

podrobnejšie spôsoby vykonávania. 

 

 

B. Osobitné pripomienky 

 

1. Hlavné zmeny a doplnenia k návrhu Komisie 

 

a) Etické otázky 

 

V súvislosti s etickými otázkami Rada súhlasila s formuláciou navrhnutou 

v stanovisku Európskeho parlamentu v prvom čítaní: Pravidlá, ktoré sa vzťahujú 

na etické otázky siedmeho rámcového programu pre výskum, a najmä tie, ktoré sa 

týkajú výskumu embryonálnych kmeňových buniek, sa v súčasnosti jasne stanovujú 

v znení článku 6 rozhodnutia o rámcovom programe. Komisia okrem toho zaujala 

jednoznačné stanovisko, že zachová prax prijatú v rámci šiesteho rámcového 

programu a činnosti, pri ktorých sa ničia ľudské embryá vrátane činností 

zameraných na získavanie kmeňových buniek, vylúči spomedzi tých, ktoré 

dostávajú finančnú podporu Spoločenstva z rámcového programu v oblasti 

výskumu a technického rozvoja. 

 

b) Vedecký a technologický obsah 

 

i.  Spolupráca 

 

Rada sa vo všeobecnosti pridržiavala návrhu Komisie, pokiaľ ide o vedecký 

a technologický obsah tematických priorít, avšak zároveň s prihliadnutím 

na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu niektoré z priorít 

konkretizovala a rozšírila ich rozsah: 
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− počet priorít sa zvýšil z deväť na desať, pričom sa oddelil výskum v oblasti 
bezpečnosti od výskumu vesmíru, 

− osobitná pozornosť sa bude venovať zabezpečeniu účinnej koordinácie medzi 
tematickými oblasťami a prioritnými vedeckými oblasťami, ktoré zasahujú 
do viacerých tém, ako je napríklad lesohospodársky výskum, kultúrne dedičstvo, 
oceánológia a oceánotechnika, 

− podporu výskumu zameranému na identifikáciu alebo ďalšie preskúmanie nových 
vedeckých a technologických príležitostí v danej oblasti, ako aj ich kombinácii 
v ďalších príslušných oblastiach a disciplínach zabezpečí otvorený a pružný 
prístup k budúcim a vznikajúcim technológiám a reagovanie na nepredpokladané 
politické potreby prostredníctvom osobitnej podpory spontánnych návrhov 
na výskum vrátane spoločných výziev na predloženie ponúk, čo podnieti nové 
myšlienky a prevratné spôsoby využívania a skúmanie nových možností 
výskumných programov, najmä tých, ktoré majú potenciál priniesť významný 
prelom, 

− prioritné postavenie získajú šírenie a prenos znalostí, aby sa uľahčilo využívanie 
výsledkov priemyselnými odvetviami, tvorcami politík a spoločnosťou, pričom 
v rámci témy bezpečnosť sa budú kvôli dôvernému charakteru činností uplatňovať 
primerané obmedzenia, 

− osobitná pozornosť sa bude venovať zabezpečeniu primeranej účasti MSP. 
Na tento účel bude cieľom umožniť, aby aspoň 15 % finančných prostriedkov, 
ktoré sú k dispozícii v rámci časti programu „Spolupráca“, dostali MSP, čo je 
v plnom súlade so stanoviskom Európskeho parlamentu. Rada tiež uznala úlohu 
európskych technologických platforiem, pričom však nenavrhuje ich priame 
financovanie, pretože sa domnieva, že na dosiahnutie tohto cieľa je vhodnejší 
prístup založený na projektoch; 

− Rada prijala pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu týkajúci sa 
spoločných technologických iniciatív, ktorý dopĺňa ďalšie kritériá pre ich 
vytvorenie. Z tohto dôvodu je nutné jednoznačne vymedziť povahu spoločných 
technologických iniciatív, najmä pokiaľ ide o finančné záväzky, trvanie záväzku 
účastníkov, pravidlá vstupovania do zmluvných vzťahov a odstupovania od nich 
a práva duševného vlastníctva. Okrem toho sa vyvinie značné úsilie 
na zabezpečenie ich transparentného fungovania a toho, aby sa všetky finančné 
prostriedky Spoločenstva v rámci spoločných technologických iniciatív 
prideľovali na základe zásad excelentnosti a konkurencie, 
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− v rámci prvej priority (zdravie) sa v reakcii na obavy Európskeho parlamentu 
prijal širší záber výskumu, konkrétne sa zahrnul post-genómový výskum, nové 
preventívne nástroje regeneratívnej medicíny, nové prístupy k pôrodu, 
modelovanie komplexných systémov, choroby súvisiace s vekom vrátane 
demencie, hepatitída typu C a novovznikajúce potenciálne epidémie, ako 
napr. SARS, reumatické choroby a muskuloskeletálne choroby, aspekty 
paliatívnej medicíny, bezpečnosť pacienta a lepšie využívanie liekov vrátane 
aspektov farmakologickej ostražitosti a vedecky testovaných doplnkových 
a alternatívnych liekov, výskum v oblasti systémov zdravotnej starostlivosti 
vrátane stratégií domácej starostlivosti a posúdenia nákladov, efektívnosti 
a prínosov rozličných typov zákrokov, výskum životného štýlu 
a environmentálnych faktorov a ich interakcie s podávanými liekmi, 

− v rámci druhej priority (potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia) sa cieľ 
rozšíril o environmentálne výzvy, akvakultúru, situáciu v pobrežných oblastiach 
a reakciu na konkrétne výživové potreby spotrebiteľov. Činnosti sa rozšírili 
o bioinformatiku, trvalo udržateľné využívanie biodiverzity, pôdne biologické 
zdroje vrátane úrodnosti pôdy, zdravie rastlín, epidemiologické štúdie, choroby 
súvisiace s krmivami a iné hrozby trvalej udržateľnosti a bezpečnosti výroby 
potravín vrátane klimatickej zmeny, v odpovedi na stanovisko Parlamentu sa 
zdôraznila úloha rybného hospodárstva,  

− tretia priorita (informačné a komunikačné technológie) sa na základe 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Európskeho parlamentu posilnila 
o inovácie a tvorivosť v oblasti produktov, služieb a postupov, zmenšovanie 
digitálnej priepasti a sociálneho vylúčenia, požiadavky ľudí so zvláštnymi 
potrebami vrátane starnúceho obyvateľstva, podporu prístupnosti 
a transparentnosti správy a rozvojových procesov, riadenie a komunikáciu 
v oblasti výskumu a technického rozvoja, inovačné, vysokohodnotné produkty 
a služby založené na IKT, výskumnú činnosť v oblasti IKT založenú 
na rozvojovom modeli „otvoreného zdroja“, rôzne spôsoby využitia a obchodné 
modely, ako výsledok výskumu v oblasti IKT, fotoniku, voľný a otvorený softvér 
(FLOSS), otázky trvalej udržateľnosti v oblasti elektroniky, využitie kvantových 
efektov, uskladňovanie, matematiku, prirodzenú spoluprácu, zlepšenie ustanovení 
v oblasti zdravotnej starostlivosti, priestor pre informácie o zdraví na riadenie 
znalostí, ekologické aspekty mobility, prístup k interaktívnemu digitálnemu 
obsahu, 
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− prístupnosť a dlhodobé využívanie vedeckých zdrojov a kapacít 

v mnohokultúrnom prostredí; posilnenie malých a stredných organizácií 

a komunít; tradičné priemyselné odvetvia a optimalizácia. Okrem toho sa 

v rozpore s pôvodným návrhom Komisie výskum technológií budúcnosti 

a nových technológií stal neoddeliteľnou súčasťou všetkých činností tejto priority, 

nie iba jedinou činnosťou v rámci nej. 

− v rámci štvrtej priority (nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné 

technológie) sa odôvodnenie opodstatnenosti rozšírilo, aby sa zahrnula výroba 

energie, energetika, keramický priemysel a nanomedicína. Rozšíril sa aj zoznam 

činností, aby sa začlenila výroba základných materiálov a komponentov; presných 

komponentov na nanometer; monitorovanie a snímanie; nanokompozity; 

geotechnológie a optické technológie; obuvnícky a oceliarsky priemysel. 

− V rámci piatej priority (energetika) sa odôvodnenie opodstatnenosti a činnosti 

posilnili s cieľom zahrnúť primerané a včasné riešenia pre energetické systémy 

vzhľadom na obmedzenosť konvenčných zásob ropy a zemného plynu; cenovú 

dostupnosť energie pre občanov a priemysel; odkaz na zelené knihy z roku 2005 

a 20066; svetové prvenstvo Európy v mnohých technológiách v oblasti výroby 

energie a energetickej účinnosti; výrobu elektrickej energie z odpadu; výrobu 

palív z biomasy a odpadu; uskladňovanie, distribúciu a využívanie palív 

s neutrálnym obsahom uhlíka, najmä biopalív na výrobu elektrickej energie; 

vysoko účinné a nákladovo efektívne elektrárne a/alebo teplárne s takmer 

nulovými emisiami na základe najmä podzemného uskladňovania; vývoj 

a demonštráciu technológií premeny iných tuhých palív, ktoré produkujú aj 

druhotné nosiče energie a kvapalné a plynné palivá; vývoj možností 

uskladňovania energie; ďalšie úspory v konečnej a primárnej spotrebe energie 

v prípade budov a dopravy; využívanie technológií na výrobu novej 

a obnoviteľnej energie a opatrenia a nástroje na riadenie dopytu po energii; 

a vedeckú podporu rozvoja politík. Okrem toho sa vzhľadom na obmedzenosť 

zdrojov v tejto etape považovalo za primerané zaradiť polygeneráciu do činnosti 

„energetická účinnosť a úspora“, a nie ako osobitnú činnosť podľa návrhu 

Európskeho parlamentu. 

                                                 
6 Zelená kniha o energetickej účinnosti z roku 2005 (KOM (2005)265), 
 Zelená kniha o európskej stratégii pre udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu 

(KOM (2006) 105). 
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− v rámci šiestej priority (životné prostredie vrátane zmeny klímy) sa Rada 

stotožnila s postupom Európskeho parlamentu a rozšírila cieľ na klímu 

a prispôsobovanie environmentálnych tlakov a odôvodnenie opodstatnenosti 

na výstavbu a rybné hospodárstvo, odkazy na Rámcový dohovor OSN o zmene 

klímy (UNFCC), Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii a Štokholmský dohovor 

o perzistentných organických znečisťujúcich látkach; ako aj o príspevok 

environmentálnych technológií k trvalo udržateľnej spotrebe a výrobe; prírodné 

dedičstvo a väčšiu konkurencieschopnosť pri súčasnom zabezpečovaní 

udržateľnejšej budúcnosti pre ďalšie generácie. Objasnil sa aj rozsah činností, 

aby sa jednoznačnejšie zahrnuli polárne oblasti; globálne a regionálne interakcie; 

atmosféra, vplyv zvýšenia hladiny morí na pobrežné oblasti a vplyv 

na mimoriadne citlivé oblasti; zlepšenie predpovedania; suchá, lesné požiare, 

zosuvy pôdy, lavíny a iné mimoriadne udalosti v rámci prírodných katastrof; 

vplyv katastrof spôsobených geologickým nebezpečenstvom a klímou; zlepšenie 

stratégií riadenia okrem iného v rámci prístupu zohľadňujúceho viaceré riziká; 

kontrola invazívnych cudzokrajných druhov, lagún; ochrana krajiny; trvalo 

udržateľné výrobky; ochrana, zachovanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva 

vrátane ľudského habitatu; alternatívne stratégie testovania používajúce najmä 

metódy testovania priemyselných chemikálií bez využitia zvierat; hodnotiace 

nástroje tretích strán; posudzovanie, využívanie a riadenie prírodných zdrojov 

a rôzne úrovne pozorovania; 

− siedma priorita (doprava vrátane aeronautiky) sa skvalitnila tak, aby zahŕňala 

prospech pre všetkých občanov; dôležitosť dopravy pre životné prostredie; 

súčinnosť a intermodalitu vodnej dopravy; menšie vozidlá na rôzne účely; 

inovačnú údržbu; opravu a prestavbu; dostupné kombinácie technológií; trvalo 

udržateľnú pozemnú dopravu; dopravné aplikácie, ako napríklad vodíkové 

a palivové články, s prihliadnutím na otázky nákladovej efektívnosti 

a energetickej účinnosti; logistiku; dopravné prostriedky s nižšou hladinou 

znečisťovania; údržbu infraštruktúry a EGNOS; 

− ôsma priorita (socio-ekonomické a humanitné vedy) sa rozšírila o demografické 

zmeny; vymedzenie regulačných opatrení v oblasti kultúry, vedy a techniky, ako 

aj v oblasti rodovej rovnosti; 
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nehmotné statky; regionálnu súdržnosť; socio-ekonomický vplyv európskych 

politík a právnych predpisov; zosúladenie pracovného a rodinného života; otázky 

zdravotného postihnutia; prejavy nerovnosti; etnickú príslušnosť a náboženský 

pluralizmus; rozvojové regióny; podporu mieru; budúci vývoj rozšírenej EÚ; 

úlohu občianskej spoločnosti a šírenie znalostí; 

− v rámci deviatej priority (vesmír) sa odôvodnenie opodstatnenosti rozšírilo o lesné 

hospodárstvo; zdravie; vedľajšie vplyvy na technický pokrok a nenahraditeľnosť 

vesmírnych aplikácií vo svete najmodernejších technológií; efektívne využívanie 

vesmírnych kapacít v koordinácii s kapacitami in situ vrátane vzdušných kapacít 

a nákladovo-efektívne misie. K činnostiam sa pridali monitorovanie in situ; 

podpora integrácie a harmonizácie údajov Globálneho monitorovania pre životné 

prostredie a bezpečnosť (GMES) (satelitných a in situ vrátane komponentov 

umiestených na zemi, na mori a vo vzduchu); vývoj vesmírnych systémov 

na predchádzanie rizikám, riadenie rizík a pre všetky druhy núdzových situácií, 

čím sa posilní konvergencia so systémami, ktoré nie sú založené na vesmírnych 

technológiách; maximalizácia vedeckej pridanej hodnoty prostredníctvom 

súčinnosti s iniciatívami ESA alebo národných vesmírnych agentúr v oblasti 

prieskumu vesmíru; koordinácia úsilia pri vývoji vesmírnych teleskopov 

a detektorov a pri analýze údajov vo vede o vesmíre a biomedicína; 

− v rámci desiatej priority (bezpečnosť) sa skvalitnil cieľ, ktorý teraz zahŕňa aj 

prírodné katastrofy a súkromie. Rozšírené odôvodnenie opodstatnenosti zahŕňa 

podporu politiky Spoločenstva v oblasti zdravia a dôraz na európsku spôsobilosť 

v bezpečnostnom výskume v oblasti dohľadu, šírenia informácií a znalostí 

o hrozbách a nehodách, ako aj na systémy lepšieho posudzovania a zvládania 

situácií prostredníctvom lepšieho využívania spoločných systémov IKT v oblasti 

rôznych operácií. Činnosti sa rozšírili o metódy rýchlej identifikácie; obnovovanie 

ochrany a bezpečnosti v krízových situáciách; zabezpečenie prehľadu o rôznych 

operáciách riadenia mimoriadnych situácií a ich podpory; vzájomné prepojenie 

bezpečnostných systémov; spravodajské služby, zhromažďovanie informácií 

a bezpečnosť občanov; výskum orientovaný na misie a týkajúci sa kultúrneho, 

spoločenského, politického a hospodárskeho rozmeru bezpečnosti, úlohy 

ľudských hodnôt a tvorby politík, psychológie a sociálneho prostredia terorizmu. 
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(ii) Myšlienky 

Rada postupovala v súlade s Parlamentom, aby umožnila pohotovo vytvoriť 

Európsku radu pre výskum (ERC), ktorá pozostáva z nezávislej Vedeckej rady 

a osobitnej vykonávacej štruktúry. Na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich 

návrhov EP Rada naviac rozšírila znenie tak, aby zahŕňalo, že riadenie ERC budú 

vykonávať zamestnanci prijatí na tento účel; že Vedecká rada bude zastupovať 

rôznorodosť výskumných oblastí a že predstavitelia budú vymenovaní na funkčné 

obdobie štyroch rokov s možnosťou jedného obnovenia na základe rotačného 

systému; že Vedecká rada ustanoví celkovú vedeckú stratégiu, bude plne 

zodpovedná za rozhodnutia o druhu výskumu, ktorý sa má financovať, 

a vypracuje aj kódex, ktorý bude okrem iného riešiť predchádzanie stretom 

záujmov; náklady ERC na správu a zamestnancov budú v súlade s nenákladným 

a hospodárnym riadením; Európska komisia zabezpečí, aby ERC konala v súlade 

so zásadami vedeckej excelentnosti, nezávislosti, efektívnosti a transparentnosti 

a vypracuje výročnú správu o prevádzke ERC a plnení cieľov a predloží ju 

Európskemu parlamentu a Rade; ERC bude môcť uskutočňovať vlastné 

strategické štúdie na prípravu a podporu svojich operačných činností. 

 

Pokiaľ ide o štruktúru ERC, Rada však v porovnaní s Európskym parlamentom 

volila flexibilnejší prístup. Rozhodnutie o možnej úprave štruktúry ERC by sa 

malo prijať iba po priebežnom hodnotení rámcového programu, ktoré sa 

predpokladá najneskôr v roku 2010 a v kontexte ktorého sa uskutoční aj nezávislé 

preskúmanie štruktúr ERC, ktoré bude výslovne zamerané na výhody a nevýhody 

štruktúr, ako napr. výkonnej agentúry alebo článku 171 zmluvy, na základe 

kritérií vedeckej excelentnosti, nezávislosti, efektívnosti a transparentnosti. 
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iii. Ľudia 

Rada odsúhlasila veľkú väčšinu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 

Európskeho parlamentu. Tento program teraz zahŕňa odkaz na využívanie 

skúseností získaných v rámci akcií „Marie Curie“ počas predchádzajúcich 

rámcových programov a ich vplyvu na Európsky výskumný priestor; odbornú 

prípravu osobitne zameranú na mladých ľudí; zvýšenie účasti žien na výskume; 

otvorený európsky pracovný trh pre výskumných pracovníkov bez akejkoľvek 

formy diskriminácie; osobitné opatrenia na podporu začínajúcich výskumných 

pracovníkov a počiatočných fáz vedeckej kariéry, ako aj opatrenia na obmedzenie 

odlivu mozgov; podporu centier excelentnosti v celej Európskej únii; synergický 

účinok v spojení s ostatnými politikami Spoločenstva; a rozširovanie vedeckých 

a všeobecných zručností vrátane tých, ktoré súvisia s transferom technológií 

a podnikaním. 

 
iv) Kapacity 

 
Rada vo všeobecnosti zachovala návrh Komisie, rozhodla sa však začleniť 

do textu koherentný rozvoj politík ako samostatnú činnosť, ktorá sa bude 

vykonávať v tejto časti rámcového programu a neponechať ju ako horizontálnu 

súčasť iných činností v rámci programu Kapacity. 

 
Rada vzhľadom na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu 

dôkladnejšie objasnila rozsah niektorých činností: 

– cieľ činnosti „výskumné infraštruktúry“ sa teraz vzťahuje na rozvoj 

Európskeho výskumného priestoru. Rozsah činností týkajúcich sa 

existujúcich infraštruktúr sa objasnil tak, aby zahŕňal prístup k špičkovým 

výskumným infraštruktúram aj pre výskumných pracovníkov z priemyslu 

a MSP; rozvoj a vývoj globálnej prepojenosti; otvorené normy 

interoperability; Činnosti Spoločenstva týkajúce sa nových infraštruktúr 

by sa mali zameriavať najmä na prípravné fázy, keďže pri ich rozvoji 

a financovaní naďalej zohráva hlavnú úlohu členský štát. Pokiaľ ide 

o kritériá financovania, Rada zoznam rozšírila tak, aby zahŕňal príspevky 

k schopnosti technického rozvoja a príspevky k rozvoju „zoskupení 

excelentnosti zameraných na výskum“, ako aj možnosť využívať pôžičky 

z EIB a štrukturálnych fondov, 
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– pri činnosti „výskum v prospech MSP“ Rada postupovala v súlade 

s Európskym parlamentom a do textu začlenila: úsilie preklenúť rozdiel 

medzi výskumom a inováciou; zlepšenie využívania výskumu; 

poskytovateľov výskumných služieb; doplnkovosť s programom 

pre konkurencieschopnosť a inováciu, ako aj inými programami 

Spoločenstva; ako reakcia na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho 

parlamentu sa pridala podpora „národných výskumných ocenení“, pričom 

sa obmedzil jej rozsah na prípravu návrhov činností v rámci „výskumu 

v prospech MSP“, pretože Rada sa domnievala, že jasné zameranie by malo 

byť v prospech výskumných projektov; 

– pri činnosti „regióny znalostí“ Rada rozšírila jej rozsah tak, aby zahŕňal: 

uľahčovanie vzniku a tvorby regionálnych zoskupení excelentnosti, ktoré 

prispievajú k rozvoju Európskeho výskumného priestoru; podporu 

vznikajúcich regiónov sústreďujúcich využívanie najnovších poznatkov; 

vzťahy so štrukturálnymi fondmi; dosahovanie synergického účinku 

s programami Spoločenstva a relevantnými vnútroštátnymi a regionálnymi 

programami, 

– pri činnosti „výskumný potenciál“ sa činnosti objasnili tak, aby zahŕňali 

synergické účinky v spojení s programom pre konkurencieschopnosť 

a inováciu s cieľom podporiť regionálnu komercializáciu výskumu a vývoja 

v spolupráci s priemyslom, 

– pri činnosti „veda a spoločnosť“ Rada rozšírila činnosti tak, aby zahŕňali: 

opatrenia na sprístupnenie vedeckých publikácií verejnosti so záujmom 

o ich preštudovanie; podporu úlohy žien vo výskume a v rozhodovacích 

vedeckých orgánoch; tvorbu otvoreného prostredia podnecujúceho záujem 

mladých ľudí o vedu; podporu plného pôsobenia mladých ľudí vo vede; 

lepšiu vzájomnú komunikáciu a vzájomné porozumenie medzi vedeckým 

svetom a širším publikom; lepšiu prezentáciu vedeckej práce; podporu 

vedeckých publikácií, 
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– pri „činnostiach v rámci medzinárodnej spolupráce“ Rada ustanovila, že 

činnosti, ktoré v súčasnosti vykonáva INTAS a ktoré sa skončia do konca 

roku 2006, sa začlenia do tohto programu, ako aj do špecifických 

programov „Spolupráca“ a „Ľudia“. Takisto rozšírila cieľ tejto činnosti tak, 

aby zahŕňal uľahčovanie kontaktov s partnermi v tretích krajinách, čím sa 

im skvalitní prístup k výskumu uskutočňovanému v iných častiach sveta; 

činnosti zahrnú tiež osobitné akcie spolupráce obojstranného záujmu. 

 

v) Nejadrové akcie Spoločného výskumného centra 

Rada objasnila potrebu zahrnúť koordináciu akcií s výskumom uskutočňovaným 

v rámci tém osobitného programu „Spolupráca“ pod túto časť, aby sa zabránilo 

prekrývaniu a duplicite. Aktivity sa rozšírili o vedeckú/technickú podporu pri 

vývoji postupov posudzovania rizika a riadenia ako nástroja európskeho procesu 

rozhodovania; odborné znalosti a úlohu vo výskumných činnostiach v rámci 

Globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES) 

a vo vývoji nových aplikácií v tejto oblasti; a rozvoj a overovanie alternatívnych 

stratégií, a to najmä metód testovania bez využitia zvierat, vo všetkých dôležitých 

oblastiach výskumu. 

 

c) Celková suma a rozdelenie finančných prostriedkov 

 

Po uzavretí medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou 

a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení7 sa pôvodne 

navrhovaný rozpočet pre siedmy rámcový program vo výške 72 726 miliónov EUR, 

pri zachovaní vhodného zamerania a podstatného množstva prostriedkov, musel 

znížiť. Rada v súlade so stanoviskom Európskeho parlamentu podporovala 

zmenený a doplnený návrh Komisie o maximálnej celkovej sume 

50 521 miliónov EUR. Rada však navrhla úpravy na rozdelenie tejto sumy takto: 

                                                 
7 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006. 
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– Rada sa v časti „Spolupráca“ stotožnila s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi 

návrhmi Európskeho parlamentu na zvýšenie finančných prostriedkov pre témy 

tematických oblastí, ktoré majú veľký potenciál na zvýšenie európskej 

konkurencieschopnosti, najmä pokiaľ ide o prvú prioritu (zdravie), piatu prioritu 

(energetiku) a ôsmu prioritu (socio-ekonomické a humanitné vedy), ale nie 

v rovnakej miere. Po rozdelení témy “bezpečnosť a vesmír“ do dvoch 

oddelených priorít sa Rada rozhodla prideliť o 80 miliónov EUR menej 

pre bezpečnosť ako pre vesmír, pretože sa domnieva, že právomoc Spoločenstva 

v tejto oblasti ostáva obmedzená; 

 

– V časti „Kapacity“ sa Rada stotožnila s postupom Európskeho parlamentu 

na zníženie navrhovaných finančných prostriedkov pre „výskumné 

infraštruktúry“ náhradou za podstatné zvýšenie finančných prostriedkov 

pre „výskum v prospech MSP“. Rada sa však domnieva, že činnosti v časti 

„Kapacity“ predstavujú dôležitý prvok rámcového programu, keďže podporujú 

kľúčové aspekty európskeho výskumu a inovačných kapacít; preto sa ich dotklo 

značne menšie zníženie, ako to predpokladal Európsky parlament; 

 

– Pokiaľ ide o programy „Myšlienky“ a „Ľudia“, Rada ponechala finančné 

prostriedky tak, ako to navrhla Komisia, a teda nepostupovala v úplnom súlade 

s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Európskeho parlamentu, ktorý zvýšil 

finančné prostriedky pre obe tieto časti rámcového programu na úkor programu 

„Kapacity“. 

 

2. Stanovisko Rady k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentu 

 

Spoločná pozícia Rady zahŕňa úplne, v zásade alebo sčasti veľký počet pozmeňujúcich 

a doplňujúcich návrhov Európskeho parlamentu (232 z navrhovaných 326 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov), niekedy v upravenej forme alebo na inom 

mieste, a často vo forme, ako to navrhla Komisia vo svojom upravenom návrhu, ako 

sa uvádza vyššie. 
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a) Spoločná pozícia Rady zahŕňa úplne alebo v zásade tieto pozmeňujúce 

a doplňujúce návrhy: 

 

– 1, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 26, 32, 35, 39, 43, 44, 47, 52, 58, 59, 66, 76, 88, 

93, 95, 97, 121, 126, 130, 132, 137, 142, 146, 148, 149, 153, 162, 173, 174, 180, 

181, 182, 183, 189, 190, 192, 193, 198, 201, 209, 214, 215, 216, 221, 224, 225, 

226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 243, 245, 246, 251, 256, 262, 

264, 266, 273, 284, 288, 289, 294, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 309, 324; 

 

b) Rada zahrnula v zásade alebo sčasti tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 

 

– 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 50, 53, 60, 63, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 94, 96, 

98, 99, 101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 122, 

123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 136, 138, 140, 141, 154, 155, 156, 157, 158, 

159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 179, 184, 

185, 186, 187, 188, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 

210, 211, 213, 222, 223, 228, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 253, 255, 257, 

268, 269, 272, 274, 275, 276, 278, 280, 286, 287, 291, 293, 298, 299, 300, 313, 

315, 334, 350, 351, 359, 361, 362; 

 

c) Rada v súlade s Komisiou nezahrnula tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 

 

– 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 

62, 64, 65, 74, 83, 91, 92, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 118, 133, 134, 135, 

139, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 161, 164, 176, 191, 194, 212, 217, 218, 

219, 220, 229, 247, 249, 250, 252, 254, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 270, 

271, 277, 279, 281, 282, 283, 285, 290, 292, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 

312, 314, 320, 347, 349, 360. 
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IV. ZÁVER 

 

Rada pri ustanovení svojej spoločnej pozície v plnej miere zohľadnila návrh Komisie 

a stanovisko Európskeho parlamentu v prvom čítaní. Značný počet pozmeňujúcich 

a doplňujúcich návrhov bol úplne alebo sčasti zahrnutý do spoločnej pozície s cieľom 

reagovať na obavy Európskeho parlamentu. Rada je presvedčená, že jej spoločná pozícia 

predstavuje vyvážené znenie, a očakáva konštruktívne rokovania s Európskym parlamentom 

s cieľom prijať siedmy rámcový program, ako aj vykonávacie opatrenia (napr. pravidlá účasti, 

osobitné programy) čo najskôr. 

 

 

_______________________ 
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VYHLÁSENIE NEMECKA 

 

Nemecká delegácia víta 7. rámcový program v oblasti výskumu, ktorý považuje za dôležitý nástroj 

posilnenia vedecko-technickej základne Spoločenstva a podpory jeho konkurencieschopnosti v 

dôležitých tematických oblastiach. 

 

Ochrana ľudskej dôstojnosti a právo na život si vyžaduje komplexnú ochranu ľudského života 

od okamihu jeho vytvorenia. Podpora, ktorú Európska únia poskytuje výskumu, by preto nemala 

obsahovať žiadne stimuly na zabíjanie embryí. 
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Nemecko preto víta vyhlásenie Komisie o tom, že v administratívnych postupoch 6. rámcový 

program sa bude pokračovať a príslušnému regulačnému výboru sa v rámci 7. rámcový program sa 

nepredložia žiadne projekty na financovanie, ktoré by predpokladali zabíjanie ľudských embryí. 

 

RP nebudú navrhovať žiadne projekty financovania, v rámci ktorých sa predpokladá ničenie 

ľudských embryí. Napriek tomu, že sa nazdáva, že ustanovenia o výskume ľudských embryí a 

ľudských embryonálnych kmeňových buniek ešte stále nie sú postačujúce, Nemecko schvaľuje 

siedmy rámcový program kvôli jeho mimoriadnemu významu pre európsky výskum a sociálny 

rozvoj Európskej únie. 

Nemecko v tejto súvislosti predpokladá, že napriek plánovanému preskúmaniu tejto oblasti 

v polovici trvania siedmeho rámcového programu zostane súčasná dohoda o zákaze financovania 

získavania ľudských embryonálnych kmeňových buniek z ľudských embryí kvôli svojmu 

zásadnému významu v platnosti aj po tomto časovom období. 

 

VYHLÁSENIE RAKÚSKA 

 

Rakúsko v zásade podporuje 7. rámcový program pre výskum ako dôležitý nástroj posilnenia 

vedecko-technickej základne Spoločenstva a zlepšenia konkurencieschopnosti Európy. 

 

Pokiaľ ide o bioetické otázky 7. rámcového programu, Rakúsko bolo vždy zástancom financovania 

eticky prijateľného výskumu dospelých kmeňových buniek z finančných prostriedkov 

Spoločenstva. 

 

Rakúsko opätovne zdôrazňuje svoju častokrát vyjadrenú pozíciu, podľa ktorej sa prostredníctvom 7. 

rámcového programu pre výskum nesmú financovať činnosti, ktoré zahŕňajú využívanie ľudských 

embryí. Rakúsko je zo zásadných etických dôvodov jednoznačne proti takémuto druhu výskumu. 

 

Rakúsko vyjadruje poľutovanie nad tým, že článok 6 rozhodnutia o 7. rámcovom programe 

umožňuje financovanie výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Z tohto dôvodu 

Rakúsko nemôže súhlasiť s celým 7. rámcovým programom ES. 
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VYHLÁSENIE POĽSKA 

 

Poľsko plne uznáva, že 7. rámcový program je kľúčovým prvkom obnovenej lisabonskej stratégie, 

ktorá zahŕňa partnerstvo pre rast a zamestnanosť. Program predstavuje dôležitý krok smerom 

k vybudovaniu znalostnej spoločnosti, zvýšeniu konkurencieschopnosti a podpore sociálneho 

a hospodárskeho pokroku v rámci EÚ. 

 

Poľsko konkrétne považuje za veľmi hodnotné vytvorenie Európskej výskumnej rady, vyčlenenie 

významných zdrojov na základný výskum a prioritné financovanie najväčších mladých talentov. 

Vzhľadom na spoločný záujem Európy bude Poľsko naďalej podporovať zvýšenie zdrojov 

na výskum v rámci 7. rámcového programu. 

 

Poľsko vytrvalo prispieva k realizácii lisabonskej stratégie a vytvoreniu Európskeho výskumného 

priestoru. Naším cieľom je v takýchto činnostiach pokračovať a podporovať všetky kroky, ktoré 

v tejto súvislosti podniká Spoločenstvo. Poľsko si okrem toho vysoko cení úsilie, ktoré doposiaľ 

vyvinula Európska komisia, Európsky parlament a Rada pri príprave návrhu rozhodnutia o 7. 

rámcovom programe. Toto uznanie by sme chceli dôrazne prejaviť hlasovaním za uvedený návrh. 

 

Počas rokovaní o podrobnostiach vykonávania programu však Poľsko dôsledne naznačovalo, 

že výskumné činnosti zahŕňajúce využívanie ľudských embryonálnych kmeňových buniek alebo 

ľudských embryí predstavujú odchýlenie sa od základných morálnych noriem. Vzhľadom 

na nedostatočné poznatky o možných dlhodobých dôsledkoch takéhoto výskumu Poľsko 

pri mnohých príležitostiach naznačilo, že nemôže súhlasiť s financovaním takéhoto výskumu 

zo strany EÚ. Nanešťastie článok 6 rozhodnutia o 7. rámcovom programe vo svojej súčasnej 

podobe financovanie takéhoto výskumu umožňuje. 

 

Poľsko preto vzhľadom na základné etické zásady a iné uvedené argumenty nemôže súhlasiť s 

financovaním výskumných činností zahŕňajúcich akúkoľvek formu využívania embryonálnych 

kmeňových buniek alebo ľudských embryí zo strany EÚ. Dôrazne preto žiadame predsedníctvo a  
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Európsku komisiu, aby nechala toto hľadisko znenia návrhu rozhodnutia o 7. rámcovom programe 

na osobitné preskúmanie a diskusiu. Takýto krok by Poľsku umožnil podporiť vhodne zmenený a 

doplnený návrh. 

 

VYHLÁSENIE PORTUGALSKA 

 

Kompromisné znenie, ktoré bolo prijaté, prirodzene predstavuje pokrok smerom k prijatiu 7. 

rámcového programu. Musíme však odsúdiť obmedzenia, ktoré táto diskusia preukázala v súvislosti 

s vývojom biomedicínskeho výskumu v Európe. Vítame zahrnutie výskumu embryonálnych 

kmeňových buniek do 7. Rámcového programu pre výskum a technický rozvoj, musíme však 

vysloviť poľutovanie nad nedôslednosťou spočívajúcou v pokúsení sa o zakrytie potreby získavať 

uvedené kmeňové bunky. 

 

Vylúčenie podpory mechanizmov získavania embryonálnych kmeňových buniek z projektov 

výskumu a technického rozvoja zakrýva presne tú časť procesu výskumu a technického rozvoja, 

pri ktorej je prísna etická kontrola najviac potrebná. 

 

VYHLÁSENIE MALTY 

 

Malta v zásade podporuje 7. rámcový program pre výskum, technický rozvoj a demonštračné 

činnosti (2007 – 2013), pretože je dôležitým nástrojom, ktorý konkrétnym spôsobom posilňuje 

výskum EÚ, ktorý je účinnou hybnou silou pre inovácie a rast. 

 

Malta sa však domnieva, že ľudskej dôstojnosti a právu na život by sa mala poskytovať od začiatku 

najvyššia možná ochrana. V tejto súvislosti Malta zdôrazňuje, že činnosti, ktoré predpokladajú 

využívanie ľudských embryonálnych kmeňových buniek alebo embryí, by sa do rozsahu tohto 

verejne financovaného programu EÚ nemali zahrnúť. 

 

Hoci Malta oceňuje vyhlásenie Komisie, že bude pokračovať v súčasnom postupe a regulačnému 

výboru sa v rámci 7. rámcového programu nebudú navrhovať projekty, ktoré zahŕňajú výskumné  
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činnosti, v rámci ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí aj na získavanie kmeňových 

buniek, domnieva sa, že nejde dosť do hĺbky, pretože stále poskytuje možnosť financovania zo 

strany Spoločenstva následných krokov zahŕňajúcich ľudské embryonálne kmeňové bunky. 

 

V tejto súvislosti Malta vyjadruje poľutovanie nad tým, že 7. rámcový program zodpovedajúcim 

spôsobom nerieši etické obavy týkajúce sa výskumu s využitím ľudských embryí a ľudských 

embryonálnych buniek. Malta preto nemôže súhlasiť s celým 7. rámcovým programom a hlasuje 

preto proti spoločnej pozícii Rady. 

 

VYHLÁSENIE LITVY 

 

 

Litva uznáva význam a prínos 7. rámcového programu pre konkurencieschopnosť Európy a jej 

výskum a vývoj a program víta a podporuje ho. 

 

Litva však nemôže akceptovať jeho článok 6, ktorý umožňuje financovanie zo strany Spoločenstva 

výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek, nakoľko sa domnieva, že takýto výskum 

popiera základné etické hodnoty. 

 

Litva teda nemôže hlasovať za návrh 7. rámcového programu. 

 

VYHLÁSENIE KOMISIE 

 

V prípade 7. rámcového programu navrhuje Európska komisia pokračovať v tom istom etickom 

rámci pre rozhodovanie o financovaní výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek 

zo strany EÚ ako v 6. rámcovom programe. 

 

Európska komisia navrhuje pokračovať v tomto etickom rámci pretože na základe skúseností 

dospela k zodpovednému prístupu k veľmi sľubnej oblasti vedy, v ktorej sa dosiahli uspokojivé 

výsledky v kontexte výskumného programu, na ktorom sa zúčastňujú výskumní pracovníci 

z mnohých krajín s navzájom odlišnou situáciou v oblasti regulácie. 
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1) Rozhodnutie o 7. rámcovom programe výslovne vylučuje z financovania zo strany 

Spoločenstva tri oblasti výskumu: 

 

• výskumné činnosti zamerané na klonovanie človeka na reprodukčné účely, 

• výskumné činnosti určené na modifikáciu genetického dedičstva človeka, následkom 

ktorých by tieto zmeny mohli byť dedičné, 

• výskumné činnosti určené na vytváranie ľudských embryí výlučne na účely výskumu alebo 

na účely získania kmeňových buniek okrem iného aj prostredníctvom prenosu jadra 

somatických buniek. 

 

2) Nebude sa financovať žiadna činnosť, ktorá je zakázaná vo všetkých členských štátoch. 

Nebude sa financovať žiadna činnosť v členskom štáte, v ktorom je takáto činnosť zakázaná. 

 

3) Rozhodnutie o 7. RP a ustanovenia o etickom rámci, ktorým sa riadi financovanie výskumu 

ľudských embryonálnych kmeňových buniek zo strany Spoločenstva, nepredstavuje 

v žiadnom prípade hodnotiace rozhodnutie o etickom alebo regulačnom rámci, ktorým sa 

takýto výskum riadi v členských štátoch. 

 

4) Vo svojich výzvach na predkladanie ponúk Európska komisia výslovne nevyžaduje 

využívanie ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Využívanie ľudských kmeňových 

buniek, či už dospelých alebo embryonálnych, závisí od úsudku vedcov na základe cieľov, 

ktoré chcú dosiahnuť. V praxi sa zďaleka najväčšia časť finančných prostriedkov 

Spoločenstva na výskum kmeňových buniek venuje využívaniu dospelých kmeňových 

buniek. Neexistuje dôvod na to, aby sa to zásadne zmenilo v 7. RP. 

 

5) Každý projekt, ktorý navrhuje využívanie ľudských embryonálnych kmeňových buniek, 

musí úspešne prejsť vedeckým hodnotením, počas ktorého nezávislí vedeckí odborníci 

posudzujú potrebu využívania takýchto kmeňových buniek na dosiahnutie vedeckých 

cieľov. 
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6) Návrhy, ktoré úspešne prejdú vedeckým hodnotením, podstupujú prísne etické preskúmanie, 

ktoré organizuje Európska komisia. Pri tomto etickom preskúmaní sa prihliada na zásady 

obsiahnuté v Charte základných práv EÚ a na príslušné medzinárodné dohovory, 

ako napríklad Dohovor Rady Európy o ľudských právach a biomedicíne podpísaný v Oviede 

4. apríla 1997 a jeho dodatkové protokoly, ako aj na Všeobecnú deklaráciu o ľudskom 

genóme a ľudských právach, ktorú prijalo UNESCO. V rámci etického preskúmania 

sa kontroluje aj to, či návrhy dodržiavajú predpisy krajín, v ktorých sa bude výskum 

uskutočňovať. 

 

7) V zvláštnych prípadoch sa môže etické preskúmanie uskutočniť počas trvania projektu. 

 

8) Pred začatím každého projektu, v ktorom sa navrhuje využívanie ľudských embryonálnych 

kmeňových buniek, sa musí požiadať o schválenie príslušný vnútroštátny alebo miestny 

etický výbor. Je potrebné dodržiavať všetky vnútroštátne pravidlá a postupy vrátane 

pravidiel a postupov týkajúcich sa takých otázok, ako je súhlas rodičov, absencia finančného 

stimulu, atď. Budú sa uskutočňovať kontroly toho, či projekt obsahuje odkazy na licenčné a 

kontrolné opatrenia, ktoré majú prijať príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa bude 

uskutočňovať výskum. 

 

9) Návrh, ktorý úspešne prejde vedeckým hodnotením, vnútroštátnym alebo miestnym etickým 

preskúmaním a európskym etickým preskúmaním, sa predloží na individuálne schválenie 

členským štátom, ktoré sa schádzajú ako regulačný výbor. Nebude sa financovať žiadny 

projekt zahŕňajúci využívanie ľudských embryonálnych kmeňových buniek, ktorý nezíska 

súhlas členských štátov. 

 

10) Európska komisia bude naďalej pracovať na tom, aby výsledky výskumu kmeňových buniek 

financovaného Spoločenstvom sprístupnila všetkým výskumným pracovníkom tak, aby 

z neho mali konečný prospech pacienti vo všetkých krajinách. 
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11) Európska komisia bude podporovať akcie a iniciatívy, ktoré prispievajú ku koordinácii 

a racionalizácii výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek v rámci 

zodpovedného etického prístupu. Komisia bude konkrétne podporovať Európsky register 

línií ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Podpora takéhoto registra umožní 

monitorovať existujúce ľudské embryonálne kmeňové bunky v Európe, prispeje k tomu, aby 

ich vedci čo najviac využívali, a zároveň môže pomôcť zabrániť zbytočnému získavaniu 

nových línií kmeňových buniek. 

 

12) Európska komisia bude pokračovať vo svojej súčasnej praxi a nebude regulačnému výboru 

predkladať návrhy projektov zahŕňajúcich výskumné činnosti, ktoré ničia ľudské embryá 

vrátane činností zameraných na získavanie kmeňových buniek. Vylúčenie financovania tejto 

časti výskumu nezabráni financovaniu následných krokov zahŕňajúcich ľudské embryonálne 

kmeňové bunky zo strany Spoločenstva. 

 

VYHLÁSENIE KOMISIE K BODU 3 B 

 

Komisia považuje súčasnú úzku spoluprácu európskych účastníkov výskumu energie jadrovej 

syntézy za pridanú hodnotu pre EÚ. Pokúsi sa zabezpečiť, aby bola riadiaca štruktúra výskumu 

energie jadrovej syntézy v 7. RP navrhnutá v úzkej spolupráci s výskumnou obcou. Zabezpečí sa 

vhodná koordinácia činností európskeho spoločného podniku okrem iného a najmä pri realizácii 

projektu ITER a iných činností, ktoré v rámci tematickej oblasti Výskum energie jadrovej syntézy 7. 

rámcového programu vykonáva výskumná obec s cieľom rozšíriť vedecké a technické znalosti o 

energii jadrovej syntézy. 

 

________________________ 
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2005/0043 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE 
EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

 
podľa druhého pododseku článku 251 ods. 2 Zmluvy o ES, 

 
ktorého predmetom je 

spoločná pozícia Rady k prijatiu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o 
Siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, 

technického vývoja a demonštračných aktivít (2007-2013) 

1. SÚVISLOSTI 

Dátum doručenia návrhu EP a Rade (dokument KOM(2005) 119, 
konečné znenie – 2005/0043(COD) a 2005/0044(CNS)): 

13. apríl 2005 

Dátum stanoviska Výboru regiónov 16. november 2005 

Dátum stanoviska Európske hospodárskeho a sociálneho výboru: 14. december 2005 

Dátum stanoviska Európskeho parlamentu, prvé čítanie: 15. jún 2006 

Dátum doručenia pozmeneného a doplneného návrhu EP a Rade  28. jún 2006 

Dátum prijatia spoločnej pozície: 25. september 2006 

2. STANOVISKO KOMISIE K SPOLOČNEJ POZÍCII 

V súlade s článkom 251 Zmluvy o ES toto oznámenie obsahuje stanovisko Komisie 
k spoločnej pozícii Rady prijatej kvalifikovanou väčšinou 25. septembra 2006 k siedmemu 
rámcovému programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu a technického vývoja po 
politickej dohode dosiahnutej 24. júla 2006. Politická dohoda o rámcovom programe Euratom 
bola takisto dosiahnutá 24. júla 2006. 

Vo všeobecnosti dodržiava spoločná pozícia štruktúru a obsah rámcového programu 
navrhnutého Komisiou a celkovo je vysoko konzistentná s názorom Európskeho parlamentu.  

Rada zapracovala veľké množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré prijal 
Európsky parlament pri prvom čítaní (15. júna 2006) vo svojom stanovisku a Komisia vo 
svojom zmenenom a doplnenom návrhu1. 

                                                 
1 KOM (2006) 364 konečné znenie, 28.6.2006. 
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3. PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

Komisia vidí v spoločnej pozícii dobrý základ pre ďalšie rokovania o rámcovom programe 
s cieľom dosiahnuť dohodu pri druhom čítaní. 

Pokiaľ ide o rozpočet, Rada súhlasí (a takisto Európsky parlament) s celkovou sumou 50,521 
mil. EUR, ktorú Komisia navrhla vo svojom zmenenom a doplnenom návrhu2, na základe 
záverov medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 
17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a správnom finančnom hospodárení3. 

Pokiaľ ide o celkové členenie rozpočtu, spoločná pozícia je široko konzistentná so zmeneným 
a doplneným návrhom Komisie a stanoviskom parlamentu, s nasledujúcimi výnimkami: 

– v oblasti spolupráce 

– zvýšené čiastky pre päť tematických oblastí: „zdravotníctvo“, „nanovedy, 
nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie“, „energetiku“ a 
„životné prostredie“, ako aj malý nárast pre „socioekonómiu a humanitné 
vedy“; 

– zníženie v tematickej oblasti „bezpečnosť a vesmír“. 

– v oblasti kapacít 

– veľké zníženie v tematickej oblasti „výskumné infraštruktúry“, ako aj zníženie 
v tematickej oblasti „veda v spoločnosti“; 

– zvýšenie čiastok pre „výskum v prospech MSP“ a „výskumný potenciál“, ako 
aj malé zvýšenie pre „aktivity v rámci medzinárodnej spolupráce“. 

Hoci existuje silná korelácia medzi navrhovanými aktivitami a navrhovaným rozpočtom, 
zredukovaný rozpočet pre infraštruktúry a pre tematickú oblasť bezpečnosť a vesmír by 
mohol znemožniť úplnú implementáciu aktivít navrhovaných v spoločnej pozícii. 

Pokiaľ ide o štruktúru programu, spoločná pozícia zachováva rôzne prvky programu 
navrhované Komisiou vrátane sústredenia sa na tematické okruhy a flexibilného prístupu k 
programu s prihliadnutím na jeho sedemročné trvanie. Komisia súhlasí, že v programe kapacít 
by mal tvoriť samostatnú časť premyslený vývoj politík. Rada však, podobne ako Parlament, 
rozdelila tematickú oblasť „bezpečnosť a vesmír“ na dve časti, takže navrhuje desať 
tematických oblastí. Komisia sa nazdáva, že spojením týchto dvoch oblastí by sa dala 
dosiahnuť významná flexibilita a synergia.  

Z hľadiska obsahu výskumu sa veľká časť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu 
prijatých Komisiou v jej upravenom návrhu preniesla do spoločnej pozície. Komisia vo 
svojom upravenom návrhu jasne uviedla, že doň v dôsledku zníženia rozpočtu nezahrnula 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré by viedli k rozšíreniu spektra tém a vyžadovali by si 
tak ďalšie zdroje. Komisia je presvedčená, že spoločná pozícia toto v zásade rešpektuje. 

                                                 
2 KOM (2005) 119, konečné znenie/2, 24.5.2006. 
3 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1. 
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Zaradenie „plánu výskumu“ v prospech MSP do oblasti kapacít sa nezhoduje s touto zásadou. 
Komisia je presvedčená, že rozpočet by sa mal sústrediť výlučne na financovanie projektov. 

Komisia podporuje posilnenie textu týkajúceho sa MSP navrhnutím konkrétnych opatrení 
v tematických oblastiach vrátane kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy, čo podľa Komisie 
predstavuje účinnejší prístup než umelo vytvorené ciele, ktoré Komisia do upraveného návrhu 
nezaradila.  

Dôležitými otázkami pre Parlament boli spoločné technologické iniciatívy, ako aj programy 
Idey a Ľudia.  

• Pokiaľ ide o spoločné technologické iniciatívy, spoločná pozícia obsahuje 
upravené kritériá identifikácie spoločných technologických iniciatív. 

• Pokiaľ ide o Idey, boli do nich zahrnuté dôležité vysvetľujúce pasáže týkajúce sa 
funkčného obdobia, obnovenia a úlohy vedeckej rady, pravidiel riadenia a 
prijímania zamestnancov; ďalej sem bolo zaradené vykonanie nezávislého 
preskúmania štruktúr a mechanizmov Európskej výskumnej rady v roku 2010 
prezentované Parlamentu a Rade. 

• K zmenám v programe Ľudia patria odkazy na jeho prepojenie s inými časťami 
rámcového programu a ostatnými programami Spoločenstva, doplnenia, z ktorých 
jasne vyplýva medzinárodná dimenzia tejto časti programu, zabezpečovanie 
primeraných pracovných podmienok výskumných pracovníkov a aspekty 
spolufinancovania.  

A napokon sa tu uvádzajú podrobnejšie kritériá podpory nových výskumných infraštruktúr 
a zároveň sa uznáva dôležitosť regionálnych aspektov pri tvorbe nových infraštruktúr. 

Pokiaľ ide o výskum týkajúci sa kmeňových buniek, Komisia v zmenenom a doplnenom 
návrhu súhlasila so zaradením článku o tom, ktoré oblasti sa nebudú financovať zo siedmeho 
rámcového programu, v zmysle pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu Parlamentu. Rada 
takisto zahrnula tento článok do svojej spoločnej pozície a Komisia urobila vyhlásenie, 
ktorým znova potvrdila, akého postupu sa bude pridŕžať (pozri prílohu). 

4. ZÁVER 

Komisia sa nazdáva, že spoločná pozícia prijatá kvalifikovanou väčšinou 25. septembra 2006 
predstavuje silnú konvergenciu s pozíciami Európskeho parlamentu a Komisie. Táto pozícia 
zohľadňuje veľkú časť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Európskeho parlamentu 
z prvého čítania zapracovaných Komisiou do zmeneného a doplneného návrhu. Komisia preto 
podporuje spoločnú pozíciu. 
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PRÍLOHA 

Pokiaľ ide o siedmy rámcový program, Európska komisia navrhuje pri rozhodovaní 
o financovaní výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek zo zdrojov EÚ 
vychádzať z rovnakého etického rámca ako v šiestom rámcovom programe. 

Európska komisia navrhuje pokračovanie tohto etického rámca, pretože na základe skúseností 
predstavuje zodpovedný prístup k oblasti vedy, ktorá je veľkým prísľubom, a pretože sa 
osvedčil v kontexte výskumného programu, na ktorom sa podieľajú výskumníci z mnohých 
krajín, v ktorých existujú veľmi rozdielne regulácie.  

(1) Rozhodnutím o siedmom rámcovom programe sa z financovania z prostriedkov 
Spoločenstva výslovne vylučujú tri oblasti výskumu:  

• výskumné aktivity, ktoré sa zaoberajú klonovaním človeka na reprodukčné účely;  

• výskumné aktivity zamerané na modifikáciu genetického dedičstva človeka, 
v dôsledku ktorej by sa takáto zmena mohla stať dedičnou;  

• výskumné aktivity, ktoré majú za cieľ vytvorenie ľudského embrya výhradne na 
výskumné účely a na účely získavania kmeňových buniek vrátane nástrojov na 
jadrový prenos somatických buniek.  

(2) Nebude financovaná nijaká činnosť zakázaná vo všetkých členských štátoch. 
V členskom štáte nebude financovaná nijaká činnosť, ktorá je v tomto štáte zakázaná. 

(3) Rozhodnutie o 7RP a ustanovenia o etickom rámci upravujúcom financovanie 
výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek zo zdrojov Spoločenstva 
v nijakom prípade nepredstavuje hodnotenie regulačných alebo etických rámcov 
upravujúcich takýto výskum v členských štátoch.  

(4) Výzvou na predkladanie návrhov Európska komisia výslovne nevyžaduje používanie 
ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Používanie ľudských kmeňových 
buniek, či už ide o bunky dospelých jedincov, alebo embryonálne bunky, závisí od 
posúdenia vedcov a prihliadnutia k cieľom, ktoré chcú dosiahnuť. V praxi sa zďaleka 
najväčšia časť prostriedkov Spoločenstva určených na výskum kmeňových buniek 
venuje na používanie kmeňových buniek dospelých jedincov. Nie je dôvod, prečo by 
sa to malo v rámci 7RP výrazne zmeniť.  

(5) Každý projekt navrhujúci používanie ľudských embryonálnych buniek musí úspešne 
prejsť vedeckým hodnotením, v priebehu ktorého nezávislí vedeckí odborníci 
posudzujú potrebu používania takýchto kmeňových buniek na dosiahnutie vedeckých 
cieľov.  

(6) Návrhy, ktoré úspešne prejdú vedeckým hodnotením, sa potom podrobia prísnemu 
etickému preskúmaniu zo strany EK. V tomto etickom preskúmaní sa vezmú do úvahy 
zásady Charty základných práv EÚ a príslušných medzinárodných dohôd, ako je 
Dohovor Rady Európy o ľudských právach a biomedicíne podpísaný v Oviede 4. 
apríla 1997 a jeho doplnkové protokoly či Všeobecná deklarácia o ľudských 
genómoch a ľudských právach, ktorú prijalo UNESCO. Etické preskúmanie je aj 
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príležitosťou overiť, či sa v návrhoch dodržiavajú pravidlá platné v štátoch, v ktorých 
má prebiehať výskum.  

(7) V osobitných prípadoch môže etické preskúmanie trvať počas celého životného cyklu 
projektu.  

(8) Pre každý projekt navrhujúci používanie ľudských embryonálnych buniek je ešte pred 
jeho začatím potrebné požiadať o súhlas príslušný vnútroštátny alebo miestny výbor 
pre etické záležitosti. Musia sa dodržiavať všetky vnútroštátne pravidlá a postupy 
vrátane otázok, ako je rodičovský súhlas, neprítomnosť finančného motívu atď. Bude 
sa overovať, či projekt zahŕňa aj zmienky o licenčných a kontrolných opatreniach 
prijímaných príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má prebiehať výskum.  

(9) Návrh, ktorý úspešne prejde vedeckým hodnotením, vnútroštátnym alebo miestnym 
etickým preskúmaním a európskym etickým preskúmaním, bude podľa potreby 
predložený na schválenie členským štátom zastúpeným regulačným výborom. Nebude 
financovaný nijaký projekt týkajúci sa využívania ľudských embryonálnych 
kmeňových buniek, ktorý nezíska súhlas členských štátov.  

(10) Európska komisia bude ďalej pracovať na širokom sprístupnení výsledkov výskumu 
kmeňových buniek financovaného Spoločenstvom všetkým výskumným pracovníkom, 
aby tak v konečnom dôsledku prospela pacientom vo všetkých krajinách.  

(11) Európska komisia podporí akcie a iniciatívy prispievajúce ku koordinovaní 
a racionalizácii výskumu ĽEKB v rámci zodpovedného etického prístupu. Komisia 
najmä podporí európsky register línií ľudských embryonálnych kmeňových buniek. 
Podpora takéhoto registra umožní monitorovanie existujúcich ľudských 
embryonálnych kmeňových buniek v Európe, prispeje k zvýšeniu jeho využívania 
vedcami a pomôže vyhnúť sa zbytočným deriváciám nových línií kmeňových buniek. 

(12) Európska komisia bude pokračovať v súčasnej praxi a nebude regulačnému výboru 
predkladať návrhy projektov obsahujúce výskumné aktivity, ktoré ničia ľudské 
embryá, vrátane obstarávania kmeňových buniek. Vylúčenie financovania tohto kroku 
výskumu však Komisii nebráni vo financovaní následných krokov týkajúcich sa 
ľudských embryonálnych kmeňových buniek. 
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