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I. UVOD 

 

1. Komisija je 15. aprila 2005 Evropskemu parlamentu in Svetu predložila predlog sklepa 

Evropskega parlamenta in Sveta o 7. okvirnem programu Evropske skupnosti za 

raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007 – 2013) in predlog 

sklepa Sveta o 7. okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo 

(Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007 – 2011)1. 

 

2. Predlog temelji na členu 166(1) Pogodbe ES. 

 

3. Ekonomsko-socialni odbor je mnenje podal 15. decembra 20052. Odbor regij je mnenje 

podal 17. novembra 20053. 

 

4. Evropski parlament je mnenje glede predloga podal 15. junija 20064. 

 

5. Svet je 25. septembra 2006 sprejel Skupno stališče o 7. okvirnem programu Evropske 

skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013), in 

sicer v skladu s členom 251 Pogodbe5. 

                                                 
1 Dok. 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 - COM(2005) 119 konč. 
2 UL C 65, 17.3.2006, str. 9. 
3 UL C 115, 16.5.2006, str. 20. 
4 Glej dok. P6_TA-PROV(2006)0265 (še ni objavljeno v UL). 
5 Svet je dosegel tudi politično soglasje glede besedila sklepa Sveta o 7. okvirnem programu 

Evropske skupnosti za jedrsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav 
in usposabljanja (2007–2011) Ta sklep bo dokončno sprejet hkrati z dokončnim sprejetjem 
Sklepa ES o okvirnem programu. Osnutek je bil poslan v vednost Evropskemu parlamentu. 
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II. OZADJE IN CILJ PREDLOGA 

 

(a) Skupnost bo v skladu z naslovom XVIII Pogodbe ES (členi 163 – 173) izvajala 

dejavnosti na področju raziskav in tehnološkega razvoja. Predvsem: 

– v skladu s členom 163(1) PES je cilj Skupnosti okrepiti znanstvene in tehnološke 

temelje industrije Skupnosti ter jo spodbujati, da postane bolj konkurenčna na 

mednarodni ravni ob spodbujanju vseh raziskovalnih dejavnosti, ki se zdijo 

potrebne zaradi drugih poglavij te pogodbe; 

– v skladu s členom 165(1) PES Skupnost in države članice usklajujejo svoje 

dejavnosti na področju raziskav in tehnološkega razvoja, da bi zagotovile 

skladnost med politikami držav in politiko Skupnosti; 

– v skladu s členom 166(1) PES je treba vse dejavnosti na področju raziskav in 

tehnološkega razvoja določiti v večletnem okvirnem programu (sedanji 6. okvirni 

program se izteče konec leta 2006). 

 

(b) Evropski svet je marca 2000 v Lizboni, junija 2000 v Santa Maria de Feiri in 

marca 2001 v Stockholmu sprejel sklepe, katerih cilj je bilo hitro oblikovanje 

Evropskega raziskovalnega in inovativnega prostora (ERA), da bi EU zaradi trajnostne 

gospodarske rasti, večjega števila delovnih mest in socialne kohezije do leta 2010 

postala najbolj konkurenčna in dinamična na znanju temelječa družba na svetu. Ponovna 

oživitev lizbonske strategije iz leta 2005 in poročilo skupine neodvisnih strokovnjakov 

na visoki ravni, ki ji je predsedoval Esko Aho in so jo pooblastili evropski voditelji 

držav in vlad na srečanju v Hampton Courtu, sta potrdila veljavnost strategije za 

znanstvene raziskave, tehnološki razvoj in inovacije. 

 

Komisija je na podlagi tega predlagala, da bi imel 7. okvirni program, in sicer zaradi 

izpolnjevanja ciljev, opredeljenih v Pogodbi, in ob prispevanju k lizbonskemu procesu s 

tem, da pripomore k uresničevanju ERA in omogoči odprto usklajevanje zaradi 

izvajanja ustreznega sodelovanja pri znanstvenih in tehnoloških raziskovalnih 

dejavnostih tako na ravni držav kot na evropski ravni, naslednje nove značilnosti: 
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– osredotočenje na izbrano število tematskih prednostnih nalog, katerim lahko 

ukrepanje na ravni Skupnosti prinese največjo možno vrednost, pri čemer se lahko 

v nekaterih utemeljenih primerih podpre dolgoročni strateški raziskovalni 

program v okviru skupnih tehnoloških pobud; 

– podpora raziskovanju novih področij znanja z osnovnimi raziskavami na pobudo 

raziskovalcev, ki jih izvajajo najodličnejše raziskovalne skupine v Evropi, ter z 

ustanovitvijo neodvisnega Evropskega raziskovalnega sveta; 

– boljše izobraževanje in usposabljanje raziskovalcev, lažji dostop do priložnosti za 

raziskovanje ter večje priznavanje prispevka raziskovalcev k ciljem družbe, in 

sicer z okrepitvijo politike človeških virov v okviru okvirnega programa ob 

nadgradnji pozitivnih izkušenj z dejavnostmi "Marie Curie" v okviru predhodnih 

okvirnih programov; 

– zagotovitev optimalne uporabe in razvoja evropskih raziskovalnih infrastruktur, 

krepitev inovacijskih zmogljivosti MSP in spodbujanje njihovih možnosti, da bi 

imela od raziskav večje koristi; podpora razvoju raziskovalno usmerjenih skupin; 

sprostitev potenciala v konvergenčnih in najbolj oddaljenih regijah EU; 

zbliževanje družbe in znanosti ter podpora usklajenemu razvoju raziskovalnih 

politik na ravni držav in Skupnosti; 

– okrepitev pomena Skupnega raziskovalnega središča z zagotavljanjem na 

naročnika usmerjene znanstvene in tehnološke podpore za zasnovo, razvoj, 

izvajanje in spremljanje politik Skupnosti, pri čemer središče deluje kot neodvisno 

referenčno središče za znanost in tehnologijo v EU na področjih svojih posebnih 

pristojnosti; 

– poenostavitev in racionalizacija izvedbenih ukrepov na podlagi izboljšanih 

postopkov odločanja. 

 

III. ANALIZA SKUPNEGA STALIŠČA 

 

A. Splošne ugotovitve 

 

V skupnem stališču Sveta se v precejšnji meri odražata tako predlog Komisije kot mnenje 

Evropskega parlamenta, kar zadeva strukturo, znanstveno in tehnološko vsebino, način 

izvedbe okvirnega programa in finančna sredstva ter njihovo okvirno razdelitev. 
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Svet si je pri preučitvi predloga Komisije prizadeval, da bi ob upoštevanju njegove splošne 

usmeritve vključil kar največ sprememb Evropskega parlamenta, s čimer bi predlog v znatni 

meri odražal konsenz obeh zakonodajnih teles. Vodilna načela, ki jih je Svet zaradi tega 

upošteval, so bila med drugim: 

 

(1) priznavanje vloge okvirnega programa kot instrumenta za doseganje pomembnih ciljev 

Skupnosti, ob upoštevanju, da veliko večino evropskih dejavnosti v zvezi z 

raziskovalnim delom in dejavnostmi tehnološkega razvoja financirajo države članice na 

nacionalni ravni; 

 

(2) potreba po osredotočenju raziskovalnih naporov Skupnosti zaradi omogočanja kritične 

mase strokovnega znanja in evropske dodane vrednosti ob zagotavljanju zadostnega in 

izčrpnega obravnavanja ustreznih snovi v okviru tem, izbranih za raziskovalne 

dejavnosti v Skupnosti; 

 

(3) potreba po dopolnitvi prizadevanj, osredotočenih na ključna tematska raziskovalna 

področja, z zagotavljanjem prožne podpore politikam Skupnosti in z omogočanjem 

odziva na nastajajoče znanstvene in tehnološke potrebe v hitro razvijajočem se 

raziskovalnem okolju ob določitvi ustreznih parametrov za takšno prožnost zaradi 

zagotovitve pravne jasnosti; 

 

(4) potreba po izvajanju okvirnega programa z uporabo instrumentov, ki bi lahko omogočili 

kritično maso strokovnega znanja in evropsko dodano vrednost raziskovalnih dejavnosti 

ob zagotavljanju neoviranega prehoda s 6. okvirnega programa in ob zajamčenim 

možnostim sodelovanja v raziskovalnih dejavnostih Skupnosti vsem zainteresiranim 

stranem/subjektom, če ustrezajo merilu znanstvene odličnosti; 

 

(5) potreba po večjem pomenu javno-zasebnih partnerstev na vseh ravneh, vključno z 

znatno večjo podporo raziskovalnemu in tehnološkemu razvoju v MSP ter dolgotrajnim 

strateškim raziskovalnim programom v vseh industrijskih sektorjih, kakor so med 

drugim opredeljeni v okviru evropskih tehnoloških platform ter, v nekaterih skrbno 

izbranih primerih, vzpostavitve skupnih tehnoloških pobud; 
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(6) potreba po jasnosti, zlasti z zagotavljanjem ustrezne ravni razčlenitve, kar zadeva 

znanstveno in tehnološko vsebino ter financiranje, ob upoštevanju, da je treba okvirni 

program izvajati s posebnimi programi, iz katerih izhaja podrobnejši način izvajanja 

glede na njihovo naravo. 

 

 

B. Posebne ugotovitve 

 

1. Glavne spremembe predloga Komisije 

 

(a) Etična vprašanja 

 

Glede etičnih vprašanj se je Svet strinjal z usmeritvijo, ki jo je Evropski parlament 

predlagal v mnenju iz prve obravnave: etična pravila v 7. raziskovalnem okvirnem 

programu, zlasti glede raziskav človeških izvornih celic, so sedaj jasno 

opredeljena v besedilu člena 6 sklepa o okvirnem programu. Poleg tega je 

Komisija pojasnila, da bo ohranila prakso, sprejeto med 6. okvirnim programom, 

v skladu s katero se dejavnost uničevanja človeških zarodkov, vključno zaradi 

pridobivanja izvornih celic, izključi iz finančne podpore Skupnosti v okviru 

okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj. 

 

(b) Znanstvena in tehnološka vsebina 

 

i. Sodelovanje 

 

Ob ohranitvi bistva predloga Komisije glede znanstvene in tehnološke vsebine 

tematskih prednostnih nalog je Svet v luči sprememb Evropskega parlamenta 

jasneje opredelil in razširil obseg nekaterih od teh nalog, med drugim: 
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− število prednostnih nalog se je z devetih povečalo na deset, z oddelitvijo raziskav 

na področju varnosti od vesoljskih raziskav; 

− posebna pozornost bo namenjena zagotavljanju učinkovitega usklajevanja med 

tematskimi področji in prednostnimi znanstvenimi področji, ki zadevajo več tém, 

na primer raziskave na področju gozdarstva, kulturne dediščine, pomorske 

znanosti in tehnologije; 

− v podporo raziskavam, katerih cilj je na danem področju in/ali v kombinaciji z 

drugimi ustreznimi področji in disciplinami odkrivati ali nadalje raziskovati nove 

znanstvene in tehnološke možnosti, se bodo prihodnje in nastajajoče tehnologije 

ter nepredvidene potrebe politike obravnavale odprto in prožno, in sicer ob 

posebni podpori predlogov za raziskave, ki so dani na lastno pobudo, vključno s 

skupnimi razpisi, zaradi spodbujanja novih zamisli in povsem novih načinov 

uporab ter zaradi raziskovanja novih možnosti v raziskovalnih programih, zlasti 

tistih, ki bi lahko pripeljali do možnosti pomembnih prodorov; 

− prednostni nalogi bosta razširjanje in prenos znanja, da bi se industriji, 

načrtovalcem politike in družbi olajšala uporaba rezultatov, pri čemer bodo za 

temo "Varnost" veljale ustrezne omejitve zaradi zaupne narave dejavnosti; 

− posebna pozornost bo namenjena zagotovitvi zadostne udeležbe MSP. V ta namen 

in ob splošnem upoštevanju stališča Evropskega parlamenta naj bi se najmanj 

15 % finančnih sredstev, razpoložljivih v okviru dela programa "Sodelovanje", 

namenilo MSP. Čeprav je Svet priznal pomen evropskih tehnoloških platform, pa 

ni predlagal, da bi se jih neposredno financiralo, saj meni, da je za dosego tega 

cilja ustreznejši projektno zasnovan pristop; 

− glede skupnih tehnoloških pobud je Svet sprejel spremembo Evropskega 

parlamenta in dodal dodatna merila v zvezi z njihovim oblikovanjem. Narava 

takšnih pobud mora biti torej jasno opredeljena, zlasti kar zadeva vprašanja v 

zvezi s finančnimi obveznostmi, trajanje obveznosti udeležencev, pravila glede 

sklenitve in razveljavitve njihovih pogodb ter pravice intelektualne lastnine. Poleg 

tega si bo treba močno prizadevati, da bo zagotovljena preglednost njihovega 

delovanja in da bodo finančna sredstva Skupnosti v okviru skupnih tehnoloških 

pobud dodeljena v skladu z načeli odličnosti in konkurence; 
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− pri prvem prednostnem področju (zdravje) je bil kot odziv na pomisleke Evropskega 

parlamenta sprejet širši okvir raziskovanja, v katerega so vključene raziskave na 

področju postgenomike; nova preventivna orodja za regenerativno medicino; novi 

pristopi oskrbe; modeliranje zapletenih sistemov; s starostjo povezana obolenja, 

vključno z demenco; hepatitis C ter možnosti novih in ponovno pojavljajočih se 

epidemij, kot je SARS; revmatična obolenja in kostno-mišične bolezni; vidiki 

paliativne medicine; varnost pacientov in boljša uporaba zdravil, vključno z vidiki 

farmakovigilance ter znanstveno preskušenih komplementarnih in alternativnih 

zdravil; raziskave sistemov zdravstvenega varstva, vključno s strategijami oskrbe na 

domu, ter ocenjevanja stroškov, učinkovitosti in koristi različnih posegov; raziskave 

načina življenja ter okoljskih dejavnikov in njihovih povezav z uporabo zdravil; 

− pri drugem prednostnem področju (prehrana, kmetijstvo in biotehnologija) je bil cilj 

razširjen in zdaj vključuje okoljske izzive, ribogojstvo, obalna območja in odzive na 

posebne prehranske zahteve potrošnikov. Razširil se je obseg dejavnosti, tako da 

vključujejo bioinformatiko, trajnostno rabo biološke raznovrstnosti, zemeljske 

biološke vire, vključno z rodovitnostjo zemlje, zdravje rastlin, epidemiološke 

raziskave, bolezni, povezane z živalsko krmo in druge grožnje za trajnost in varnost 

proizvodnje hrane, vključno s podnebnimi spremembami; kot odziv na stališče 

Parlamenta je bila vloga ribištva bolj poudarjena; 

− tretje prednostno področje (informacijske in komunikacijske tehnologije): na podlagi 

sprememb, ki jih je predlagal Evropski parlament, je bilo to prednostno področje 

okrepljeno, vanj sta bili vključeni inovativnost in ustvarjalnosti na področju 

proizvodov, storitev in postopkov; zmanjšanje digitalnega razkoraka in socialne 

izključenosti; potrebe ljudi s posebnimi potrebami, vključno s starajočim se 

prebivalstvom; spodbujanje dostopnosti in preglednosti postopkov vodenja in razvoja; 

upravljanje RTR ter obveščanja o tem; inovativni proizvodi in storitve visoke 

vrednosti, ki temeljijo na IKT; raziskovalna dejavnost IKT, ki temelji na razvojnem 

modelu "odprte kode"; različni načini izkoriščanja in poslovnih modelov kot 

rezultatov raziskav na področju IKT; fotonika; prosta in odprtokodna programska 

oprema (FLOSS); vprašanja trajnosti na področju elektronike; izkoriščanje kvantnih 

učinkov; skladiščenje; matematika; naravno sodelovanje; izboljšano zagotavljanje 

zdravstvenega varstva; informacijski prostor za zdravje za upravljanje znanja; 

ekološki vidiki mobilnosti; dostop do interaktivnih digitalnih vsebin; 
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− dostopnost in dolgoročna uporaba znanstvenih virov in sredstev v večkulturnem 

okolju; usposobitev majhnih in srednje velikih organizacij in skupnosti; tradicionalne 

industrije ter optimizacija. Poleg tega so v nasprotju s prvotnim predlogom Komisije 

raziskave na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij postale sestavni del vseh 

dejavnosti v okviru tega prednostnega področja in niso več zgolj ena od posameznih 

dejavnosti v tem okviru. 

− pri četrtem prednostnem področju (nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove 

proizvodne tehnologije) je bila utemeljitev poglobljena, tako da vključuje proizvodnjo 

električne energije, energetiko, keramično industrijo in nanomedicino. Razširjen je bil 

obseg dejavnosti, ki zdaj vključuje proizvodnjo osnovnih materialov in komponent; 

nanometrske precizne komponente; spremljanje in zaznavanje; nanokompozite; geo 

in optične tehnologije; obutev in jeklarstvo; 

− pri petem prednostnem področju (energija) so bile utemeljitev in dejavnosti 

okrepljene, vanj je zdaj vključeno odkrivanje ustreznih in pravočasnih rešitev za 

energetske sisteme zaradi omejenosti tradicionalnih zalog nafte in zemeljskega plina; 

cenovno dostopna energija za državljane in industrijo; sklicevanje na zeleni knjigi iz 

leta 2005 in 20066, vodilno vlogo Evrope na področju številnih tehnologij za 

pridobivanje energije in energetsko učinkovitost v svetovnem merilu; pridobivanje 

električne energije iz odpadkov; proizvodnja goriv iz biomase in odpadkov; 

skladiščenje; distribucija in uporaba goriv brez ogljika, zlasti biogoriv za pridobivanje 

električne energije; visoko zmogljive in stroškovno učinkovite elektrarne in/ali obrati 

za proizvodnjo pare skoraj brez emisij, ki temeljijo zlasti na tehnologijah za 

podzemno skladiščenje; razvoj in predstavitev drugih tehnologij za konverzijo trdnih 

goriv, pri čemer nastajajo tudi sekundarni energetski nosilci ter tekoča in plinasta 

goriva; razvoj možnosti za shranjevanje energije; nadaljnje zmanjšanje končne in 

osnovne porabe energije za zgradbe in promet; uporaba tehnologij s področja novih in 

obnovljivih virov energije ter ukrepi in sredstva za upravljanje povpraševanja po 

energiji; znanstvena podpora za razvoj politike. Poleg tega se je v tej fazi zaradi 

omejenih sredstev zdelo primerno, da se poli-proizvodnja vključi v okvir dejavnosti 

"energetska učinkovitost in varčevanje z energijo" in se ne obravnava kot ločena 

dejavnost, kakor je predlagal Evropski parlament. 

                                                 
6 Zelena knjiga o energetski učinkovitosti iz leta 2005 (COM (2005)265), 

Zelena knjiga o evropski strategiji za trajnostno, konkurenčno in varno energijo iz leta 2006 
(COM (2006)105). 



 
12032/2/06 REV 2 ADD 1  ski 10 
 DG C II   SL 

 

− pri šestem prednostnem področju (okolje, vključno s podnebnimi spremembami) 

je Svet sledil pristopu Evropskega parlamenta in razširil cilj, ki zdaj vključuje 

podnebje in prilagajanje okoljskih pritiskov, ter poglobil utemeljitev, tako da 

vključuje gradnje in ribištvo, sklicevanja na Okvirno konvencijo ZN o spremembi 

podnebja (UNFCC), Konvencijo ZN o boju proti dezertifikaciji in Stockholmsko 

konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih ter tudi prispevek okoljskih 

tehnologij k trajnostni porabi in proizvodnji, naravni dediščini in večji 

konkurenčnosti ob hkratnem zagotavljanju bolj trajnostne prihodnosti za naslednje 

generacije. Obseg dejavnosti je bil jasneje določen, tako so bila vanj vključena 

polarna območja; globalni in regionalni medsebojni vplivi; ozračje, posledice 

dviganja morske gladine v obalnih območjih ter vplivi na posebno občutljiva 

območja; izboljšanje napovedovanja; suše, gozdni požari, zemeljski in snežni 

plazovi ter drugi izjemni pojavi kot del nesreč, povezanih s podnebjem; posledice 

nesreč, povezanih z geološkimi tveganji in podnebjem; izboljšanje strategij za 

obvladovanje, tudi v okviru pristopa za obvladovanje različnih tveganj; nadzor 

invazivnih tujih vrst, lagun; ohranjanje krajine; trajnostni proizvodi; varovanje, 

ohranjanje in poudarjanje kulturne dediščine, vključno s človeškim življenjskim 

prostorom; nadomestne preskusne strategije, v okviru katerih se za industrijske 

kemikalije uporabljajo zlasti metode, ki ne vključujejo preskusov na živalih; 

instrumenti tretjih strani za ocenjevanje; ocenjevanje, izkoriščanje in upravljanje 

naravnih virov in različne stopnje opazovanja; 

− sedmo prednostno področje (promet, vključno z aeronavtiko) je bilo izpopolnjeno 

in vključuje koristi za vse državljane; pomen prometa za okolje; interoperabilnost 

in intermodalnost vodnega prometa; manjša vozila, primerna za različne uporabe; 

inovativno vzdrževanje; popravila in obnovo; dostopne kombinacije tehnologij; 

trajnostni kopenski promet; prometne aplikacije, kot so vodikove in gorivne 

celice, ob upoštevanju vidika stroškovne in energetske učinkovitosti; logistiko; 

načine prevoza z nižjimi ravnmi onesnaževanja; vzdrževanje infrastrukture in 

EGNOS; 

− osmo prednostno področje (družbeno-ekonomske in humanistične znanosti) je 

bilo razširjeno, tako da vključuje demografske spremembe; oblikovanje ustreznih 

ukrepov na kulturnem, znanstvenem in tehnološkem področju ter na področju 

enakosti spolov; 
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nematerialne dobrine; regionalno kohezijo; družbeno-ekonomski vpliv evropskih 

politik in zakonodaje; uskladitev poklicnega in družinskega življenja; vprašanja 

invalidnosti; neenakosti; etnično pripadnost in verski pluralizem; regije v razvoju; 

spodbujanje miru; prihodnji razvoj razširjene EU; vlogo civilne družbe in razširjanje 

znanja; 

− pri devetem prednostnem področju (vesolje) je bila utemeljitev poglobljena, vanjo je 

zdaj vključeno gozdarstvo; zdravje; stranski tehnološki učinki in nepogrešljivost 

vesoljskih aplikacij v visokotehnološki družbi; učinkovito izkoriščanje pridobitev iz 

vesoljskih dejavnosti ob usklajevanju s tehnologijo, ki se uporablja na kraju samem, 

vključno z letalsko tehnologijo; in stroškovno učinkovite odprave. Obseg dejavnosti 

je bil razširjen z namenom, da se vključi nadzor na kraju samem; podporo 

vključevanju in usklajevanju podatkov iz globalnega nadzorovanja okolja in varnosti 

(GMES) (tako satelitskih kot na kraju samem, skupaj s tistimi z zemlje, s plovil in z 

zrakoplovov); razvoj vesoljskih sistemov za preprečevanje in obvladovanje tveganj in 

vseh vrst izrednih dogodkov ob spodbujanju zbliževanja z nevesoljskimi sistemi; čim 

večji izkoristek znanstvene dodane vrednosti z medsebojnim dopolnjevanjem s 

pobudami ESA ali nacionalnih vesoljskih agencij na področju raziskovanja vesolja in 

lažji dostop do teh znanstvenih podatkov; usklajevanje prizadevanj za razvoj 

vesoljskih teleskopov in detektorjev ter za analiziranje podatkov v vesoljski znanosti; 

ter biomedicino; 

− pri desetem prednostnem področju (varnost) je bil cilj izpopolnjen in zdaj vključuje 

naravne nesreče in zasebnost. Poglobljena utemeljitev vključuje podporo politiki 

Skupnosti na področju zdravja ter raziskave na področju varnosti, ki bodo okrepile 

evropske zmogljivosti v zvezi z nadzorom, širjenjem informacij in znanja o grožnjah 

in incidentih, obenem pa bo poudarek tudi na sistemih za boljšo oceno in nadzor 

razmer, in sicer ob izboljšani uporabi skupnih sistemov IKT v okviru različnih 

operacij. Obseg dejavnosti je bil razširjen z namenom, da se vključi metode za hitro 

prepoznavanje; vzpostavitev zaščite v primeru krize; zagotavljanje podpore raznim 

operacijam obvladovanja izrednih razmer in pregleda nad njimi; medsebojno 

povezljivost varnostnih sistemov; obveščevalno dejavnost, zbiranje podatkov in 

civilno varnost; ciljno naravnane raziskave, povezane s kulturno, družbeno, politično 

in gospodarsko razsežnostjo varnosti, vlogo človeških vrednot in oblikovanjem 

politike ter psihološkimi in socialnimi okoliščinami terorizma. 
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ii. Zamisli 

 

Svet se pridružuje stališču Evropskega parlamenta, da je treba omogočiti hitro 

vzpostavitev Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), sestavljenega iz 

neodvisnega znanstvenega sveta in v ta namen uvedene izvršilne strukture. Na 

podlagi sprememb EP je tudi nadalje razširil besedilo, da se zagotovi, da bo ERC 

upravljalo v ta namen zaposleno osebje; da bo v znanstvenem svetu zastopana 

raznolikost raziskovalnih področij in da bo imenovan za obdobje štirih let, z 

možnostjo enkratnega podaljšanja, in sicer na podlagi sistema kroženja; da bo 

znanstveni svet opredelil tudi splošno znanstveno strategijo, imel polno pristojnost 

za odločanje o vrstah raziskav, ki se bodo financirale, poleg tega pa bo sprejel 

kodeks ravnanja, ki bo med drugim obravnaval tudi preprečevanje navzkrižja 

interesov; da bodo upravni stroški in stroški za osebje ERC v skladu s preudarnim 

in stroškovno učinkovitim upravljanjem; da bo Komisija zagotavljala, da bo ERC 

deloval v skladu z načeli znanstvene odličnosti, samostojnosti, učinkovitosti in 

preglednosti, ter pripravila letno poročilo o delovanju ERC in uresničevanju ciljev 

ter to poročilo predložila Evropskemu parlamentu in Svetu; in da bo ERC lahko 

izvajal lastne strateške študije za pripravo operativnih dejavnosti in v njihovo 

podporo. 

 

Vendar se je Svet v zvezi s strukturo ERC odločil za prožnejši pristop kot 

Evropski parlament. Odločitev o morebitni spremembi strukture ERC bo zato 

sprejeta šele po vmesni oceni okvirnega programa, predvideni najkasneje v letu 

2010, v okviru katere se bo neodvisen pregled struktur ERC še posebno 

osredotočil na prednosti in pomanjkljivosti teh struktur, t.j. izvajalske agencije ali 

člena 171 Pogodbe, in sicer glede na merila znanstvene odličnosti, samostojnosti, 

učinkovitosti in preglednosti. 
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iii. Ljudje 

 

Svet je odobril veliko večino sprememb Evropskega parlamenta. V ta program je 

sedaj vključena nadgradnja, in sicer na podlagi izkušenj z dejavnostmi "Marie 

Curie" pri predhodnih okvirnih programih ter njihovega učinka na Evropski 

raziskovalni prostor; mladini namenjeno usposabljanje; povečanje udeležbe 

raziskovalk; odprt in povsem nerazlikovalen evropski trg dela za raziskovalce; 

posebne ukrepe za spodbujanje mladih raziskovalcev in za podporo na začetku 

znanstvene poklicne poti ter ukrepe za zmanjšanje "bega možganov"; krepitev 

centrov odličnosti v Evropski uniji; medsebojno dopolnjevanje z drugimi 

politikami Skupnosti; in širjenje znanstvenih in splošnih znanj in spretnosti, tudi 

tistih, povezanih s prenosom tehnologije in podjetništvom. 

 

iv. Zmogljivosti 

 

Medtem ko se v splošnem ohranja predlog Komisije, se je Svet odločil, da bo 

skladen razvoj politik vključil kot ločeno dejavnost v tem delu okvirnega 

programa in ne kot horizontalno dejavnost v okviru drugih dejavnosti iz programa 

"Zmogljivosti". 

 

Na podlagi sprememb Evropskega parlamenta je Svet dodatno pojasnil nekatere 

dejavnosti, in sicer: 

– pri dejavnosti "raziskovalne infrastrukture" se sedaj cilj nanaša na razvoj 

Evropskega raziskovalnega prostora. Obseg dejavnosti v zvezi z obstoječimi 

infrastrukturami je bil podrobneje določen zaradi vključitve dostopa do 

visoko učinkovitih raziskovalnih infrastruktur tudi za raziskovalce iz 

industrijskih panog in MSP; razvoj in rast globalne povezljivosti; odprte 

standarde interoperabilnosti. Glede novih infrastruktur naj bi se dejavnosti 

Skupnosti osredotočile predvsem na pripravljalne faze, saj bodo države 

članice ohranile glavno vlogo pri njihovem razvijanju in financiranju. Svet 

je razširil seznam meril za financiranje, ki zdaj vključuje prispevek k 

sposobnosti tehnološkega razvoja in prispevek k razvoju "v raziskave 

usmerjenih grozdov odličnosti" ter možnost uporabe posojil EIB in 

strukturnih skladov; 
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– pri dejavnosti "raziskave v korist MSP" je Svet sledil pristopu Evropskega 

parlamenta in vključil zapolnjevanje vrzeli med raziskavami in inovacijami; 

izboljšanje izkoriščanja raziskav; ponudnike raziskav; dopolnjevanje s 

programom za konkurenčnost in inovacije ter z drugimi programi 

Skupnosti; na podlagi spremembe Evropskega parlamenta je bila dodana 

podpora "državnim raziskovalnim štipendijam" ob omejitvi tega predloga na 

pripravo predlogov za programe v okviru "raziskav v korist MSP", saj je 

Svet menil, da se je treba jasno osredotočiti na podporo raziskovalnih 

projektov; 

– pri dejavnosti "regije znanja" je Svet razširil področje uporabe, tako da 

vključuje omogočanje enostavnejšega združevanja v regionalne grozde, ki 

prispevajo k razvoju Evropskega raziskovalnega prostora; podporo 

nastajajočim regijam znanja; sodelovanje s strukturnimi skladi ter 

medsebojno dopolnjevanje z ustreznimi nacionalnimi in regionalnimi 

programi; 

– v okviru dejavnosti "raziskovalni potencial" je bilo pojasnjeno, da 

dejavnosti vključujejo medsebojno dopolnjevanje s programom za 

konkurenčnost in inovacije, da bi spodbudili regionalno trženje RTR v 

sodelovanju z industrijo; 

– pri dejavnosti "znanost in družba" je Svet razširil obseg dejavnosti, ki zdaj 

vključujejo ukrepe za večjo dostopnost znanstvenih publikacij 

posameznikom iz javnosti, ki želijo vpogled vanje; spodbujanje vloge žensk 

v raziskavah in znanstvenih organih odločanja; oblikovanje odprtega okolja, 

ki pri mladih vzbuja znanstveno vedoželjnost; spodbujanje celovitega 

sodelovanja mladih v znanosti; izboljšano medsebojno komunikacijo in 

vzajemno razumevanje med znanstveno skupnostjo in širšo javnostjo; boljšo 

predstavitev znanstvenega dela; podporo znanstvenim publikacijam; 
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– v okviru "dejavnosti mednarodnega sodelovanja" je Svet določil, da bodo 

dejavnosti, ki jih trenutno izvaja INTAS in bodo zaključene do konca leta 

2006, zajete tako v tem programu kot v posebnih programih "Sodelovanje" 

in "Ljudje". Razširil je tudi cilj, ki zdaj vključuje spodbujanje stikov s 

partnerji v tretjih državah z namenom omogočiti lažji dostop do raziskav, ki 

se izvajajo drugje po svetu, dejavnosti pa bodo vključevale tudi posebne 

ukrepe sodelovanja v skupnem interesu. 

 

v. Nejedrske dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča 

 

Svet je podal utemeljitev za vključitev usklajevanja dejavnosti iz tega dela z 

raziskavami v okviru naslova "Teme" v posebnem programu "Sodelovanje", da bi 

se izognili prekrivanju in podvajanju. Razširjen je bil obseg dejavnosti, ki zdaj 

vključujejo znanstveno/tehnično podporo razvoju postopkov ocenjevanja in 

obvladovanja tveganja kot orodja za postopke odločanja na evropski ravni; 

strokovno znanje in osrednjo vlogo pri raziskovalnih dejavnostih globalnega 

nadzorovanja okolja in varnosti (GMES) ter pri razvoju novih aplikacij na tem 

področju; ter razvoj in potrjevanje alternativnih strategij, zlasti metod, ki ne 

vključujejo živali, na vseh pomembnih področjih raziskovanja. 

 

(c) Skupni znesek in porazdelitev sredstev 

 

Po sklenitvi Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, 

Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju7 

je bilo treba znižati prvotno predlagana sredstva za 7. okvirni program v višini 

72.726 milijonov EUR ter hkrati ohraniti prednostne naloge in ustrezno kritično 

maso. Svet je v skladu z mnenjem Evropskega parlamenta sledil spremenjenemu 

predlogu Komisije, kjer je naveden najvišji skupni znesek v višini 

50.521 milijonov EUR. Vendar pa je Svet predlagal, da se porazdelitev tega 

zneska prilagodi na naslednji način: 

                                                 
7 UL C 139, 14.6.2006. 
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– pri delu "Sodelovanje" je Svet upošteval spremembe Evropskega parlamenta 

in povečal sredstva za tematska področja, ki imajo velik potencial za 

izboljšanje evropske konkurenčnosti, zlasti kar zadeva prvo (zdravje), peto 

(energija) in osmo prednostno področje (družbeno-ekonomske in 

humanistične znanosti), vendar ne za vse v enakem obsegu. Svet se je po 

razdelitvi teme"vesolje in varnost" na dve ločeni prednostni področji odločil 

za varnost nameniti 80 milijonov EUR manj kot za vesolje, saj meni, da 

pristojnost Skupnosti na tem področju ostaja zelo omejena; 

 

– pri delu "Zmogljivosti" je Svet sledil pristopu Evropskega parlamenta, da se 

predlagana sredstva za "raziskovalne infrastrukture" znižajo, v zameno pa se 

znatno poveča financiranje "raziskav v korist MSP". Kljub temu Svet meni, 

da so dejavnosti iz dela "Zmogljivosti" pomemben sestavni del okvirnega 

programa, saj nudijo podporo ključnim vidikom evropskih raziskovalnih in 

inovacijskih zmogljivosti; zato so bila sredstva zanje znižana bistveno manj, 

kot je predvidel Evropski parlament; 

 

– kar zadeva programa "Zamisli" in "Ljudje", je Svet ohranil sredstva, ki jih je 

predlagala Komisija, in torej ni sledil spremembam Evropskega parlamenta, 

ki je povečal financiranje za oba navedena dela okvirnega programa, in sicer 

na račun programa "Zmogljivosti". 

 

2. Stališče Sveta glede sprememb Evropskega parlamenta 

 

Skupno stališče Sveta vsebuje številne spremembe Evropskega parlamenta (232 od 326 

predlaganih sprememb), in sicer v celoti, vsebinsko ali delno, včasih v spremenjeni 

obliki ali na drugem mestu, pogosto pa v obliki, ki jo je predlagala Komisija v svojem 

spremenjenem predlogu, kakor je opisano zgoraj. 
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(a) Skupno stališče Sveta vsebuje naslednje spremembe v celoti ali vsebinsko: 

 

– 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) Svet je načelno ali deloma vključil naslednje spremembe: 

 

– 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) Svet se je strinjal z mnenjem Komisije in ni vključil naslednjih sprememb: 

 

– 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. SKLEP 

 

Pri oblikovanju skupnega stališča je Svet v celoti upošteval predlog Komisije in mnenje 

Evropskega parlamenta s prve obravnave. Znatno število sprememb je bilo v celoti ali deloma 

vključeno v skupno stališče z namenom, da se upošteva množica pomislekov Evropskega 

parlamenta. Svet je prepričan, da je skupno stališče ustrezno uravnoteženo besedilo, in 

pričakuje konstruktivne razprave z Evropskim parlamentom, ki bodo omogočile hitro sprejetje 

7. okvirnega programa ter ukrepov za njegovo izvedbo (tj. pravil za sodelovanje in posebnih 

programov). 

 

 

______________________ 
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Zadeva: Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o 7. okvirnem programu Evropske

skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti  
(2007–2013) [prva obravnava] 
– sprejetje (ss + i) 
(a) skupnega stališča 
(b) utemeljitve Sveta 
– izjave 

 
 

IZJAVA NEMČIJE 

 

Nemčija pozdravlja 7. okvirni program za raziskave (7OP) kot instrument, pomemben za krepitev 

znanstvenih in tehnoloških temeljev Skupnosti in za spodbujanje njene konkurenčnosti na 

pomembnih tematskih področjih. 

 

Varovanje človekovega dostojanstva in pravica do življenja narekujeta celostno varovanje 

človekovega življenja od trenutka spočetja dalje. Zato podpora Evropske unije raziskovalnemu delu 

nikakor ne bi smela spodbujati ubijanja zarodkov. 
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Nemčija tako pozdravlja izjavo Evropske komisije, da bo nadaljevala s prakso iz 6. okvirnega 

programa ter pristojnemu Regulativnemu odboru pod 7. okvirnim programom za financiranje ne bo 

predlagala nobenih projektov, ki predvidevajo uničenje človeških zarodkov. 

 

Nemčija podpira 7. okvirni program zaradi njegovega izjemnega pomena za evropsko raziskovalno 

delo in družbeni razvoj v Evropski uniji, vendar pa meni, da so določbe v zvezi z raziskavami, ki 

vključujejo človeške zarodke in človeške izvorne celice, še vedno pomanjkljive. 

V tem smislu Nemčija predpostavlja, da bo – ne glede na načrtovani pregled tega področja v 

sredini 7. okvirnega programa za raziskave – sedanji dogovor o prepovedi financiranja pridobivanja 

človeških izvornih celic iz človeških zarodkov zaradi svojega izjemnega pomena ostal veljaven tudi 

v prihodnje. 

 

IZJAVA AVSTRIJE 

 

Avstrija načeloma podpira 7. okvirni program za raziskave kot instrument, pomemben za krepitev 

znanstvenih in tehnoloških temeljev Skupnosti in za večjo konkurenčnost Evrope. 

 

Avstrija se, kar zadeva vprašanja bioetike v zadevnem 7. okvirnem programu, že od nekdaj 

zavzema, da naj se iz sredstev Skupnosti financirajo etično nesporne raziskave na odraslih izvornih 

celicah. 

 

Avstrija ponovno poudarja svoje že večkrat izraženo stališče, namreč, da se v okviru 7. okvirnega 

programa za raziskave ne smejo financirati dejavnosti, ki predvidevajo uporabo človeških zarodkov. 

Zaradi temeljnih etičnih razlogov Avstrija odločno nasprotuje raziskavam take vrste. 

 

Obžaluje, da je s členom 6 sklepa o 7. okvirnem programu financiranje raziskav na človeških 

izvornih celicah dovoljeno. Zato se Avstrija s celotnim 7. okvirnim programom ES ne more 

strinjati. 
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IZJAVA POLJSKE 

 

Poljska v celoti priznava, da je 7. okvirni program ključni del prenovljene lizbonske strategije, ki 

zajema partnerstvo za rast in zaposlovanje. Program predstavlja pomemben korak k izgradnji 

družbe znanja, dvigu konkurenčnosti in spodbudi napredka na družbenem in gospodarskem 

področju v vsej EU. 

 

Poljska kot zelo dobrodošle ocenjuje zlasti ustanovitev Evropskega raziskovalnega sveta, 

zagotovitev znatnih sredstev za temeljne raziskave in prednostno financiranje za najbolj nadarjene 

mlade talente. Ob upoštevanju skupnega evropskega interesa bo Poljska kot doslej tudi v prihodnje 

podpirala zviševanje sredstev za raziskave v okviru 7. okvirnega programa. 

 

Poljska redno prispeva k uresničevanju lizbonske strategije in oblikovanju Evropskega 

raziskovalnega prostora. Želimo nadaljevati s takimi dejavnostmi in podpirati vse ukrepe, ki jih bo 

Skupnost sprejela v zvezi s tem. Poljska tudi visoko ceni dosedanja prizadevanja Evropske 

komisije, Evropskega parlamenta in Sveta pri pripravi predloga sklepa o 7. okvirnem programu. To 

bi radi jasno pokazali s tem, da glasujemo za navedeni predlog. 

 

Vendar je med razpravami o podrobnostih izvajanja programa Poljska večkrat nakazala, da 

raziskovalne dejavnosti, ki vključujejo kakršno koli uporabo človeških izvornih celic ali človeških 

zarodkov, pomenijo odklon od temeljnih moralnih standardov. Poleg tega je Poljska ob upoštevanju 

pomanjkljivega poznavanja morebitnih dolgoročnih posledic takih raziskav večkrat nakazala, da se 

ne more strinjati s financiranjem tovrstnih dejavnosti s strani EU. V sedanji obliki pa člen 6 sklepa o 

7. okvirnem programu financiranje takih raziskav na žalost dovoljuje. 

 

Ob upoštevanju temeljnih etičnih načel in drugih zgoraj navedenih argumentov se zato Poljska ne 

more strinjati s tem, da bi EU financirala raziskovalne dejavnosti, ki vključujejo kakršno koli 

uporabo človeških izvornih celic ali človeških zarodkov. Zaradi tega odločno pozivamo predsedstvo 

in Evropsko komisijo, naj ta vidik izvzameta 
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iz besedila predloga sklepa o 7. okvirnem programu, o katerem sedaj poteka razprava, in o njem 

razpravljata posebej. To bi Poljski omogočilo, da bi lahko primerno spremenjeni predlog podprla. 

 

IZJAVA PORTUGALSKE 

 

Kompromisno besedilo, ki se je sprejelo, vsekakor pomeni napredek na poti k sprejetju 7. okvirnega 

programa. Vendar pa moramo opozoriti na omejitve, ki so se pokazale med to razpravo v zvezi z 

razvojem raziskav na področju biomedicine v Evropi. Pozdravljamo sprejetje raziskav na človeških 

izvornih celicah v 7. okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, 

obenem pa obžalujemo protislovja zaradi poskusa prikrivanja potrebe po pridobivanju navedenih 

izvornih celic. 

 

Dejstvo, da se iz projektov za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti izključi 

podpora mehanizmom za pridobivanje človeških izvornih celic, prikriva ravno tisti del procesa 

raziskav, tehnološkega razvoja oz. predstavitvenih dejavnosti, kjer bi bila najbolj potrebna stroga 

etična preiskava. 

 

IZJAVA MALTE 

 

Malta načeloma podpira 7. okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in 

predstavitvene dejavnosti (2007–2013), saj je to pomemben instrument, ki dejansko krepi 

raziskave EU ter je tudi učinkovito gonilo inovacij in rasti. 

 

Kljub temu pa Malta vztraja na stališču, da je treba v največji možni meri varovati človekovo 

dostojanstvo in pravico do življenja od trenutka spočetja. Pri tem Malta poudarja, da dejavnosti, pri 

katerih se uporabljajo človeške izvorne celice ali zarodki, ne morejo biti vključene v okvir tega 

programa, financiranega iz sredstev EU. 

 

Čeprav Malta ceni izjavo Komisije, v skladu s katero bo nadaljevala s sedanjo prakso in 

Regulativnemu odboru 7OP ne bo posredovala projektov, ki vključujejo 
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raziskovalne dejavnosti, pri katerih se uničujejo človeški zarodki ali pridobivajo izvorne celice, 

meni, da ta izjava ne zadostuje, saj kljub vsemu omogoča možnost financiranja naslednjih stopenj, 

ki vključujejo človeške izvorne celice, iz sredstev Skupnosti. 

 

V tej zvezi Malta obžaluje, da 7. okvirni program ne upošteva v zadostni meri teh etičnih 

pomislekov glede uporabe človeških zarodkov in človeških izvornih celic. Zato se Malta ne more 

strinjati s celotnim 7. okvirnim programom in glasuje proti Skupnemu stališču Sveta. 

 

 

IZJAVA LITVE 

 

 

Litva priznava pomen in dodano vrednost 7. okvirnega programa za konkurenčnost Evrope ter za 

raziskave in razvoj ter program pozdravlja in podpira. 

 

Vendar pa Litva ne more sprejeti člena 6, ki dopušča financiranje raziskav izvornih celic človeških 

zarodkov s strani Skupnosti, saj Litva meni, da so te raziskave v nasprotju z osnovnimi etičnimi 

vrednotami. 

 

Zato Litva ne more glasovati za predlog 7. okvirnega programa. 

 

 

IZJAVA KOMISIJE 

 

Evropska komisija v zvezi s 7. okvirnim programom predlaga, naj se pri odločanju glede 

financiranja raziskav na človeških izvornih celicah s strani EU še naprej uporablja isti etični okvir 

kot pri 6. okvirnem programu. 

 

Evropska komisija predlaga nadaljevanje tega etičnega okvira, ker se je z njim na podlagi izkušenj 

razvil odgovoren pristop k področju raziskovalne dejavnosti, ki veliko obljublja; ta pristop je 

dokazano zadovoljivo uspešen v okviru raziskovalnega programa, pri katerem sodelujejo 

raziskovalci iz mnogih držav z zelo različnimi regulativnimi ureditvami. 
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(1) Sklep o 7. okvirnem programu iz okvira financiranja Skupnosti izrecno izključuje 

tri raziskovalna področja: 

 

– raziskovalne dejavnosti s ciljem kloniranja človeka za reproduktivne namene; 

– raziskovalne dejavnosti z namenom spreminjanja genske dediščine človeka, s katero bi takšne 

spremembe postale dedne; 

– raziskovalne dejavnosti z namenom ustvarjanja človeških zarodkov izključno za raziskovalne 

namene ali za namen pridobivanja izvornih celic, vključno s prenosom jedra somatske celice. 

 

(2) Financirana ne bo nobena dejavnost, ki je prepovedana v vseh državah članicah. Če je neka 

dejavnost v določeni državi članici prepovedana, se ne bo financirala. 

 

(3) Sklep o 7. okvirnem programu in določbe etičnega okvira, ki ureja financiranje raziskav 

človeških izvornih celic s strani Skupnosti, nikakor ne podajata vrednostne sodbe o 

regulativnem ali etičnem okviru, ki take raziskave ureja v državah članicah. 

 

(4) Evropska komisija v pozivih k oddaji predlogov ne spodbuja izrecno uporabe človeških 

izvornih celic. Morebitna uporaba človeških izvornih celic, tako odraslih celic kot celic 

zarodkov, je odvisna od presoje znanstvenikov glede na cilj, ki ga želijo doseči. Dejansko je 

daleč največji del sredstev Skupnosti za raziskave izvornih celic namenjen uporabi odraslih 

izvornih celic. Ni razloga, da bi se to v 7. okvirnem programu bistveno spremenilo. 

 

(5) Vsak projekt, ki predvideva uporabo človeških izvornih celic, mora uspešno prestati 

znanstveno oceno; neodvisni znanstveni strokovnjaki takrat ocenijo nujnost uporabe takih 

izvornih celic za dosego znanstvenih ciljev. 
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(6) Za predloge, ki znanstveno oceno uspešno prestanejo, nato Evropska komisija organizira strog 

etični pregled. Med tem etičnim pregledom se upoštevajo načela iz Listine EU o temeljnih 

pravicah in ustreznih mednarodnih konvencij, npr. Konvencije Sveta Evrope o človekovih 

pravicah in biomedicini, podpisane v Oviedu dne 4. aprila 1997 z dodatnimi protokoli ter 

UNESCO Svetovne deklaracije o človekovem genomu in človekovih pravicah. Etični pregled 

služi tudi temu, da se preveri, če se v predlogih spoštujejo predpisi držav, kjer naj bi se 

izvajale raziskovalne dejavnosti. 

 

(7) V določenih primerih se lahko etični pregled izvede med trajanjem projekta. 

 

(8) Vsak projekt, ki predvideva uporabo človeških izvornih celic, mora pred pričetkom pridobiti 

odobritev ustreznega državnega ali lokalnega etičnega odbora. Treba je spoštovati vse 

nacionalne predpise in postopke, tudi npr. glede soglasja staršev ali odsotnosti finančnih 

spodbud. Preverjalo se bo, ali projekt navaja ukrepe za izdajo dovoljenj in nadzor, ki jih 

morajo sprejeti pristojni organi države članice, kjer naj bi se izvajale raziskave. 

 

(9) Predlog mora uspešno prestati znanstveno oceno, državne ali lokalne etične preglede ter etični 

pregled na evropski ravni; nato se vsak posamezen predlog posebej predloži v odobritev 

državam članicam, ki se srečajo kot Regulativni odbor. Če določen projekt, ki predvideva 

uporabo človeških izvornih celic, ne pridobi soglasja s strani držav članic, se ga ne bo 

financiralo. 

 

(10) Evropska komisija si bo za končno korist pacientov v vseh državah še naprej prizadevala, da 

bo izide raziskav izvornih celic, ki jih financira Skupnost, omogočila na širši ravni vsem 

raziskovalcem. 



 

 
12688/06 ADD 1 REV 1  mk/MG/hk 8 
 JUR   SL 

 

(11) Evropska komisija bo podprla ukrepe in pobude, ki prispevajo k usklajevanju in 

racionalizaciji raziskav človeških izvornih celic v okviru odgovornega etičnega pristopa. 

Zlasti bo Komisija podprla evropski register zarodnih celičnih linij. Podpora takemu registru 

bo omogočila spremljanje obstoječih človeških izvornih celic v Evropi, omogočila 

znanstvenikom, da jih bodo kar najbolje izkoristili ter morda pripomogla k temu, da se bo 

izognilo nepotrebnim izpeljavam novih celičnih linij. 

 

(12) Evropska komisija bo nadaljevala s sedanjo prakso in Regulativnemu odboru ne bo 

posredovala predlogov projektov, ki zajemajo raziskovalne dejavnosti, kjer se uničujejo 

človeški zarodki ali tistih za pridobivanje izvornih celic. Izključitev financiranja te stopnje 

raziskav pa ne preprečuje Skupnosti, da ne bi financirala naslednjih stopenj, ki vključujejo 

človeške izvorne celice. 

 

IZJAVA KOMISIJE GLEDE TOČKE 3(B) 

 

Komisija meni, da tesno sodelovanje, ki trenutno poteka med evropskimi udeleženci raziskav 

fuzijske energije, za EU predstavlja dodano vrednost. Prizadevala si bo zagotoviti, da se bo 

upravljalna struktura raziskav fuzijske energije v okviru 7OP oblikovala ob temeljitem 

posvetovanju z raziskovalno skupnostjo. Zagotovljeno bo ustrezno usklajevanje med dejavnostmi 

Evropskega skupnega podjetja, ki so med drugim kot začetna prednostna naloga povezane z 

izgradnjo reaktorja ITER in drugimi dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru tematskega področja 

"Raziskave fuzijske energije" v 7OP, pri čemer si bo raziskovalna skupnost prizadevala za 

izboljšanje znanstvenega in tehnološkega znanja o fuzijski energiji. 

 

________________________ 
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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Bruselj, 26.9.2006 
COM(2006) 548 konč. 

2005/0043 (COD) 

  

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 

 
glede 

skupnega stališča Sveta v zvezi s sprejetjem Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o 7. 
okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in 

predstavitvene dejavnosti (2007–2013) 
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2005/0043 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 

 
glede 

skupnega stališča Sveta v zvezi s sprejetjem Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o 7. 
okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in 

predstavitvene dejavnosti (2007–2013) 

1. OZADJE 

Datum predložitve predloga EP in Svetu (dokument COM(2005) 119 
konč. – 2005/0043(COD) in 2005/0044(CNS)): 

13. april 2005 

Datum mnenja Odbora regij: 16. november 2005 

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 14. december 2005 

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prva obravnava: 15. junij 2006 

Datum posredovanja spremenjenega predloga EP in Svetu: 28. junij 2006 

Datum sprejetja skupnega stališča: 25. september 2006 

2. STALIŠČE KOMISIJE O SKUPNEM STALIŠČU 

V skladu s členom 251 Pogodbe ES je v tem sporočilu predstavljeno stališče Komisije o 
skupnem stališču Sveta v zvezi s 7. okvirnim programom za raziskave in tehnološki razvoj, ki 
je bilo sprejeto s kvalificirano večino 25 septembra 2006, po tem, ko je bilo 24. julija 2006 
doseženo politično soglasje. Politično soglasje o okvirnem programu Euratom je bilo prav 
tako doseženo 24. julija 2006. 

Skupno stališče v veliki meri ohranja strukturo in vsebino okvirnega programa, ki ga je 
predlagala Komisija, in je na splošno zelo skladno z mnenjem Evropskega parlamenta.  

Svet je vključil veliko večino sprememb, ki so bile sprejete v mnenju Evropskega parlamenta 
ob prvi obravnavi (15. junija 2006) in ki jih je Komisija sprejela v svojem spremenjenem 
predlogu1. 

                                                 
1 COM(2006) 364 konč., 28.6.2006. 
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3. PRIPOMBE NA SKUPNO STALIŠČE 

Komisija meni, da je skupno stališče dobra podlaga za nadaljnja pogajanja o okvirnem 
programu, da bi dosegli soglasje ob drugi obravnavi. 

Kar zadeva proračun, je Svet (in Evropski parlament) potrdil skupni znesek v višini 50 521 
milijonov EUR, ki ga je Komisija predlagala v svojem spremenjenem predlogu2, ki je sledil 
sklenitvi Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo 
o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju3 dne 17. maja 2006. 

Glede porazdelitve proračuna je skupno stališče v veliki meri skladno s spremenjenim 
predlogom Komisije in mnenjem Parlamenta, razen: 

– V okviru programa „Sodelovanje“ 

– višji zneski za pet tem: „Zdravje“, „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in 
nove proizvodne tehnologije“, „Energija“, „Okolje“ ter tudi majhno povečanje 
za „Družbeno-ekonomske in humanistične znanosti“; 

– zmanjšanje za temo „Varnost in vesolje“. 

– V okviru programa „Zmogljivosti“ 

– večje zmanjšanje za „Raziskovalne infrastrukture“ ter tudi zmanjšanje za 
„Znanost v družbi“; 

– višji zneski za „Raziskave v korist MSP“ in „Raziskovalni potencial“ ter tudi 
majhno povečanje za „Mednarodno sodelovanje“. 

Kljub močni korelaciji med predlaganimi dejavnostmi in predlaganim proračunom zmanjšani 
proračun za „Infrastrukture“ ter za temo „Varnost in vesolje“ ne bi omogočil polnega 
izvajanja dejavnosti, predlaganih v skupnem stališču. 

Kar zadeva strukturo programa, skupno stališče ohranja različne sestavne dele programa, ki 
jih je predlagala Komisija, vključno s poudarkom na temah in s prožnim pristopom programa, 
ki upošteva sedemletno trajanje. Komisija se strinja, da bi moral biti usklajeni razvoj politik 
ločen del programa „Zmogljivosti“. Vendar je Svet na predlog Parlamenta razdelil temo 
„Varnost in vesolje“ na dve temi ter tako predlagal deset tem. Komisija meni, da bi lahko z 
združitvijo teh dveh področij dosegli znatno prožnost in sinergijo.  

Kar zadeva vsebino raziskav, je velik del sprememb, ki jih je predlagal Parlament in sprejela 
Komisija v svojem spremenjenem predlogu, prenesen v skupno stališče. Komisija je v svojem 
spremenjenem predlogu jasno navedla, da zaradi zmanjšanja proračuna ni vključila 
sprememb, ki bi pomenile razširitev obsega tem in tako zahtevale več sredstev. Komisija 
meni, da skupno stališče to v bistvu spoštuje. Vendar vključitev „sistema premij za raziskave“ 
za MSP v okviru programa „Zmogljivosti“ ni v skladu s tem načelom. Komisija meni, da bi 
moral biti proračun namenjen izključno financiranju projektov. 

                                                 
2 COM(2005) 119 konč./2, 24.5.2006. 
3 UL C 139, 14.6.2006, str. 1. 



 

SL 4   SL 

Komisija podpira krepitev besedila o MSP s predlaganjem konkretnih ukrepov v okviru tem, 
vključno s kvantitativnimi in kvalitativnimi analizami, kar je po mnenju Komisije 
učinkovitejši pristop od umetnih ciljev, ki jih ni vključila v spremenjeni predlog.  

Za Parlament so bili posebej pomembni skupne tehnološke pobude ter programa „Zamisli“ in 
„Človeški viri“.  

• Kar zadeva skupne tehnološke pobude, so v skupno stališče vključene spremembe 
meril za njihovo določitev. 

• Kar zadeva program „Zamisli“, so bila vključena pomembna pojasnila v zvezi s 
trajanjem mandata, obnovitvijo in vlogo znanstvenega sveta ter upravnimi in 
kadrovskimi ureditvami; poleg tega je bila vključena tudi izvedba neodvisnega 
pregleda struktur in mehanizmov Evropskega raziskovalnega sveta v letu 2010, ki 
bo predložena Parlamentu in Svetu. 

• Kar zadeva program „Človeški viri“, vrsta sprememb vključuje sklicevanja na 
povezave tega programa z drugimi deli okvirnega programa in drugimi programi 
Skupnosti, dodatke, ki poudarjajo mednarodno razsežnost tega dela programa, 
napotke za vzpostavitev primernih delovnih pogojev za raziskovalce in navedbe o 
sofinanciranju.  

Poleg tega so merila za podporo novim raziskovalnim infrastrukturam podrobnejša in 
priznava se pomen regionalnih vidikov pri izgradnji. 

Glede raziskav, povezanih z izvornimi celicami, je Komisija v skladu s spremembo 
Parlamenta v svojem spremenjenem predlogu sprejela vključitev člena, ki določa, katera 
področja se ne bodo financirala v okviru 7. okvirnega programa. Tudi Svet je ta člen vključil 
v svoje skupno stališče in Komisija je dala izjavo, da bo potrdila prakso, ki ji je treba slediti 
(glej Prilogo). 

4. SKLEP 

Komisija meni, da skupno stališče, sprejeto s kvalificirano večino 25 septembra 2006, pomeni 
močno zbliževanje s stališči Evropskega parlamenta in Komisije. Upošteva velik del 
sprememb, ki jih je predlagal Evropski parlament ob prvi obravnavi in ki jih je Komisija 
vključila v svoj spremenjeni predlog. Komisija zato podpira skupno stališče. 
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PRILOGA 

Evropska komisija predlaga, da se v 7. okvirnem programu še naprej uporablja isti etični 
okvir za odločanje o financiranju raziskav izvornih celic človeških zarodkov s strani EU, kot 
se je uporabljal v 6. okvirnem programu. 

Evropska komisija predlaga nadaljnjo uporabo tega etičnega okvira, saj je na podlagi izkušenj 
razvil odgovoren pristop do področja znanosti, ki veliko obljublja in ki je dokazalo, da 
zadovoljivo deluje v okviru raziskovalnih programov, v katerih sodelujejo raziskovalci iz 
številnih držav z zelo različnimi regulativnimi razmerami.  

(1) V sklepu o 7. okvirnem programu so tri področja raziskav izrecno izključena iz 
financiranja Skupnosti:  

• raziskovalne dejavnosti s ciljem kloniranja človeka za reproduktivne namene;  

• raziskovalne dejavnosti z namenom spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katerimi bi takšne spremembe postale dedne;  

• raziskovalne dejavnosti z namenom ustvarjanja človeških zarodkov izključno za 
raziskovalne namene ali za namen pridobivanja izvornih celic, vključno s 
prenosom jedra somatske celice.  

(2) Dejavnosti, ki so prepovedane v vseh državah članicah, se ne bodo financirale. 
Dejavnost, ki je prepovedana v posamezni državi članici, se v tej državi članici ne bo 
financirala. 

(3) Sklep o 7OP in določbe o etičnem okviru, ki urejajo financiranje raziskav izvornih 
celic človeških zarodkov s strani Skupnosti, na noben način ne vodijo do presoje 
vrednot v zvezi z regulativnim ali etičnim okvirom, ki ureja takšne raziskave v 
državah članicah.  

(4) Evropska komisija v razpisih za zbiranje predlogov ne spodbuja izrecno uporabe 
izvornih celic človeških zarodkov. Uporaba človeških izvornih celic, odraslih ljudi ali 
zarodkov, je odvisna od presoje znanstvenikov glede na cilje, ki jih želijo doseči. V 
praksi je daleč največji del sredstev Skupnosti za raziskave izvornih celic namenjen 
uporabi izvornih celic odraslih ljudi. Ni razloga, zakaj naj bi se to znatno spremenilo v 
7OP.  

(5) Vsak projekt, ki predlaga uporabo izvornih celic človeških zarodkov, mora uspešno 
prestati znanstveno oceno, med katero neodvisni vrhunski raziskovalci ocenijo potrebo 
po uporabi takšnih izvornih celic za dosego znanstvenih ciljev.  

(6) Predlogi, ki uspešno prestanejo znanstveno oceno, so nato predmet stroge etične 
presoje, ki jo organizira Evropska komisija. Pri tej etični presoji se upoštevajo načela, 
ki jih odražajo Listina Evropske unije o temeljnih pravicah in ustrezne mednarodne 
konvencije, kot so Konvencija Sveta Evrope o človekovih pravicah in biomedicini, 
podpisana v Oviedu 4. aprila 1997, in njeni dodatni protokoli ter Splošna deklaracija o 
človeškem genomu in človekovih pravicah, ki jo je sprejel UNESCO. Poleg tega je 
namen etične presoje preveriti, če predlogi upoštevajo predpise držav, v katerih se 
bodo raziskave izvajale.  
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(7) V posebnih primerih se lahko etična presoja opravi v času trajanja projekta.  

(8) Vsak projekt, ki predlaga uporabo izvornih celic človeških zarodkov, mora pred 
začetkom projekta pridobiti odobritev ustreznega nacionalnega ali lokalnega odbora za 
etiko. Upoštevati se morajo vsa nacionalna pravila in postopki, vključno glede 
vprašanj, kot so soglasje staršev, odsotnost finančne spodbude itd. Preverjalo se bo, če 
projekt vključuje sklicevanja na izdajo dovoljenj in nadzorne ukrepe, ki jih sprejmejo 
pristojni organi države članice, v kateri se bodo izvajale raziskave.  

(9) Predlog, ki bo uspešno prestal znanstveno oceno, nacionalne ali lokalne etične presoje 
in evropsko etično presojo, bo za vsak primer posebej predložen v odobritev državam 
članicam, ki se srečujejo v okviru regulativnega odbora. Projekti, ki vključujejo 
uporabo izvornih celic človeških zarodkov in niso pridobili odobritve držav članic, se 
ne bodo financirali.  

(10) Evropska komisija si bo še naprej prizadevala, da bi postali rezultati raziskav izvornih 
celic, ki jih financira Skupnost, splošno dostopni vsem raziskovalcem in bi v končni 
fazi koristili pacientom v vseh državah.  

(11) Evropska komisija bo podprla ukrepe in pobude, ki prispevajo k usklajevanju in 
racionalizaciji raziskav izvornih celic človeških zarodkov v okviru etično odgovornega 
pristopa. Komisija bo zlasti podprla evropski register linij izvornih celic človeških 
zarodkov. Podpora takšnemu registru bo omogočila spremljanje obstoječih izvornih 
celic človeških zarodkov v Evropi, prispevala k čim večji uporabi teh celic s strani 
znanstvenikov in lahko pomaga pri izogibanju nepotrebnemu pridobivanju novih linij 
izvornih celic. 

(12) Evropska komisija bo nadaljevala s sedanjo prakso in regulativnemu odboru ne bo 
predložila predlogov za projekte, ki vključujejo raziskovalne dejavnosti, ki uničujejo 
človeške zarodke, vključno za pridobivanje izvornih celic. Izključitev te faze iz 
financiranja Skupnosti ne bo preprečila financiranja nadaljnjih faz, ki vključujejo 
izvorne celice človeških zarodkov. 
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