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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj žádá o začlenění těchto postřehů:

- sedmý rámcový program úzce navazuje na směry vytyčené právě probíhajícím šestým 
rámcovým programem, přesto návrh obsahuje jeden novátorský prvek: zřízení Evropské 
rady pro výzkum, která bude významně přispívat k rozvoji Evropského výzkumného 
prostoru;

- schvaluje rozhodnutí Komise, aby Evropskou rady pro výzkum řídila vědecká rada 
složená z vědců vysokých kvalit; doporučuje, aby tento zastupitelský orgán zajišťoval 
dodržování zásady rovných příležitostí pro ženy a muže a aby pomocí jednoduchých 
postupů formuloval požadavky a definoval priority;

- domnívá se, že Evropská rada pro výzkum by měla být zřízena podle ustanovení článku 
171 Smlouvy o ES, který stanoví: „Společenství může zakládat společné podniky nebo jiné 
struktury potřebné k účinnému uskutečnění výzkumných programů, programů technologického 
rozvoje a demonstrace prováděných Společenstvím.“;

- zdůrazňuje, že Evropská rada pro výzkum bude mít za úkol podporovat, zveřejňovat, 
přesouvat a hodnotně využívat výzkumné činnosti v rámci hlavních odvětví rozvoje 
poznatků a jejich uplatnění za účelem vědeckého, technického, hospodářského 
a společenského rozvoje Evropy;

- zdůrazňuje, že je důležité, aby Evropská rada pro výzkum měla k dispozici dostatek 
finančních zdrojů, aby svou činnost vykonávala za podmínek plné autonomie 
a nezávislosti a využívala jednoduché a transparentní postupy;

- doporučuje, aby Evropská rada pro výzkum pravidelně zveřejňovala dosažené výsledky, 
aby tak byly všem přístupné;

- pokládá za důležité, aby Evropská rada pro výzkum byla zosobněním morální integrity 
a aby jejím řízením byli pověřeni nezávislí výzkumní pracovníci vysokých kvalit;

- zdůrazňuje, že ústřední roli v odborné přípravě výzkumných pracovníků je třeba přidělit 
základnímu výzkumu, který poskytuje východiska pro další výzkumy, což jsou mnohdy 
výzkumy zaměřené na praktické uplatnění;

- domnívá se, že tento program by měl poskytnout celoevropský mechanismus na podporu 
výzkumných pracovníků, inženýrů a vědců, kteří se věnují vývoji nových poznatků, 
produktů, procesů a metod za účelem nastínění nových perspektiv technického pokroku;

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 4

(4) Návrhy na „hraniční výzkum“ by se 
měly hodnotit výhradně na základě 
excelence, jak bude posouzeno odbornými 
posudky, a měly by klást důraz na 
interdisciplinární, vysoce rizikové 
průkopnické projekty, nové skupiny a méně 
zkušené výzkumné pracovníky, ale i na 
zavedené týmy.

(4) Návrhy na „hraniční výzkum“ by se 
měly hodnotit výhradně na základě 
excelence, jak bude posouzeno odbornými 
posudky, a měly by klást důraz na 
interdisciplinární, vysoce rizikové 
badatelské a průkopnické projekty, nové 
skupiny a méně zkušené výzkumné 
pracovníky, ale i na zavedené týmy. Zvláštní 
pozornost by se měla věnovat projektům, 
u nichž je na předním místě budování 
nových sítí a spolupráce na evropské 
úrovni.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 10

(10) Rámcový program by měl doplňovat 
činnosti uskutečňované členskými státy i 
další akce Společenství, které jsou nezbytné 
pro celkovou strategii provádění 
lisabonských cílů, a dále zejména akce 
zaměřené na strukturální fondy, zemědělství, 
vzdělávání, odbornou přípravu, 
konkurenceschopnost a inovace, průmysl, 
zdraví, ochranu spotřebitele, zaměstnanost, 
energetiku, dopravu a životní prostředí

(10) Rámcový program by měl doplňovat 
činnosti uskutečňované členskými státy i 
další akce Společenství, které jsou nezbytné 
pro celkovou strategii provádění 
lisabonských cílů, a dále zejména akce 
zaměřené na strukturální fondy, zemědělství, 
vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu 
a sdělovací prostředky, 
konkurenceschopnost a inovace, průmysl, 
zdraví, ochranu spotřebitele, zaměstnanost, 
energetiku, dopravu a životní prostředí

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 13

(13) Výzkumné činnosti uskutečňované v 
rámci tohoto programu by měly dodržovat 
základní etické zásady, včetně těch, které 
jsou stanoveny v Listině základních práv 
Evropské unie.

(13) Výzkumné činnosti uskutečňované v 
rámci tohoto programu by měly dodržovat 
základní etické zásady včetně těch, které 
jsou stanoveny v Listině základních práv 
Evropské unie, stvrzovat občanské 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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a humanitní hodnoty výzkumu a brát 
současně ohled na etickou a kulturní 
rozmanitost.

Odůvodnění

Více než kdykoliv předtím se ve výzkumu projevuje – občas plodné a občas ničivé – napětí 
mezi jeho ohromujícími pokroky na straně jedné a mezi společností a její hospodářskou, 
politickou a kulturní strukturou na straně druhé. Musíme se pozastavit nad otázkami, které 
výzkumu klade etika a rozmanitost kulturních hledisek.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 14a (nový)

(14a) Pro zjednodušení a snížení nákladů 
výběrových řízení by Komise měla vytvořit 
podmínky pro zapsání účastníků 
výběrových řízení do databáze.

Odůvodnění

Zjednodušení přístupu k programu pro evropská výzkumná zařízení a zájemce o výběrová 
řízení 

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 odst. 3

3. Evropská rada pro výzkum se skládá z 
nezávislé vědecké rady, kterou podporuje 
specializovaná prováděcí struktura, jak je 
popsáno v příloze I. Bude pracovat v 
souladu se zásadami vědecké excelence, 
nezávislosti, účinnosti a průhlednosti.

3. Evropská rada pro výzkum se skládá z 
nezávislé vědecké rady, kterou podporuje 
specializovaná prováděcí struktura, jak je 
popsáno v příloze I. Bude pracovat v 
souladu se zásadami vědecké excelence, 
nezávislosti, účinnosti a průhlednosti. Oba 
tyto orgány zajistí dodržování zásady 
rovných příležitostí pro ženy a muže.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 4 odst. 4a (nový)

4a. Komise zajistí vyhodnocení výsledků 
výzkumu a informuje o jejich přínosu pro 
dynamickou společnost v Evropě založenou 
na znalostech.  

Odůvodnění

Komise by měla ukázat, že programového cíle dynamické společnosti v Evropě založené na 
znalostech bylo skutečně dosaženo.  
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Pozměňovací návrh 7
Čl. 8 odst. 6

6. Komise pravidelně informuje výbor o 
celkovém pokroku při provádění tohoto 
specifického programu.

6. Komise pravidelně informuje výbor 
a příslušný výbor Evropského parlamentu 
o celkovém pokroku při provádění 
specifického programu a konkrétně přitom 
poukáže na akce v oblasti výzkumu a vývoje 
financované tímto programem.

Odůvodnění

Komise předkládá pravidla pro postup projednávání ve výborech v rámci spolupráce s 
Radou. Je vhodné informovat o provádění programu také druhou složku rozpočtového 
orgánu.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 8 odst. 6a (nový)

6a. Komise předloží příslušným orgánům 
tento právní akt a zprávu o provádění 
specifického programu k novému 
projednávání s takovým časovým 
předstihem, aby postup k provedení změny 
tohoto právního aktu mohl být uzavřen 
do konce roku 2010.  

Odůvodnění

Přezkum tohoto právního aktu ve stanovené době (přezkum v polovině období) v rámci 
hodnocení, popř. opravy, umožní reagovat na překážky na místě uskutečňování a na jiné nově 
vzniklé situace. Termín přezkumu je z důvodu zahajovací fáze programu a na základě praxe 
jeden rok po uplynutí poloviny programu. Tím se umožní spolehlivé hodnocení.
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