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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

- spravodajca výboru požiadaného o stanovisko predkladá tieto pripomienky: siedmy 
rámcový program je zrejmým pokračovaním bodov šiesteho rámcového programu, ktorý v 
súčasnosti prebieha, návrh však obsahuje tento nový prvok: zriadenie Európskej rady pre 
výskum, ktorá dôležitou mierou prispeje k rozvoju európskeho výskumného priestoru;

- schvaľuje rozhodnutie Komisie, aby bola Európska rada pre výskum spravovaná 
vedeckou radou a vedeckým výborom zloženým z vysokopostavených vedeckých 
pracovníkov; odporúča, aby uvedené splnomocnené orgány  zabezpečovali rovnosť 
príležitostí medzi mužmi a ženami, a aby na základe jednoduchých postupov rada konala 
pri vypracovávaní požiadaviek a stanovovaní priorít;

- je názoru, že Európska rada pre výskum by mala byť zriadená v súlade s článkom 171 
Zmluvy o ES: „Spoločenstvo môže zakladať spoločné podniky alebo iné štruktúry 
potrebné pre lepšiu realizáciu programov výskumu, technického rozvoja a 
demonštračných činností.”;

- pripomína, že Európska rada pre výskum je povinná podporovať, rozširovať, presúvať a  
klásť dôraz na výskumné činnosti  v hlavných odvetviach rozvoja vedy a ich uplatňovania 
vo vedeckom, technologickom, hospodárskom a sociálnom rozvoji v Európe;

- vyzdvihuje dôležitosť faktu, že Európska rada pre výskum disponuje dostatočnými 
finančnými zdrojmi, a že svoju činnosť rozvíja samostatne a nezávisle, a že pracuje na 
základe jednoduchých a transparentných postupov;

- odporúča, aby Európska rada pre výskum pravidelne zverejňovala dosiahnuté výsledky 
tak, aby boli dostupné pre všetkých;

- považuje za dôležité, že Európska rada pre výskum sa vyznačuje vysokým stupňom 
integrity , a že jej riadením sú poverení nezávislí výskumní pracovníci na vysokej úrovni;

- zdôrazňuje, že základný výskum, ktorý tvorí základ ďalšieho, často aplikovaného 
výskumu, musí zohrávať ústrednú úlohu pri vzdelávaní výskumných pracovníkov;

- domnieva sa, že tento program musí poskytnúť paneurópsky mechanizmus určený na 
podporu výskumných pracovníkov, inžinierov a študentov zapojených do rozvoja nových 
poznatkov, produktov, postupov a metód s cieľom ponúknuť nové perspektívy 
technologického rozvoja;
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie žiada Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 4

(4) Návrhy výskumu „na hraniciach 
súčasného poznania“ by sa mali hodnotiť na 
základe výlučného kritéria najvyššej kvality 
po vzájomnom profesionálnom preskúmaní 
návrhov, pričom dôraz je potrebné klásť na 
interdisciplinárne priekopnícke projekty s 
vysokou mierou rizika, na nové zoskupenia i 
menej skúsených výskumníkov, ako aj na 
etablované tímy.

(4) Návrhy výskumu „na hraniciach 
súčasného poznania“ by sa mali hodnotiť na 
základe výlučného kritéria najvyššej kvality 
po vzájomnom profesionálnom preskúmaní 
návrhov, pričom dôraz je potrebné klásť na 
interdisciplinárne priekopnícke bádateľské
projekty s vysokou mierou rizika, na nové 
zoskupenia i menej skúsených 
výskumníkov, ako aj na etablované tímy. 
Pritom by sa mala osobitná pozornosť 
venovať najmä takým projektom, ktorých 
prioritou je budovanie nových európskych 
sietí a spolupráce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 10

(10) Siedmy rámcový program by mal 
dopĺňať činnosti vykonávané v členských 
štátoch, ako aj iné akcie Spoločenstva 
potrebné na všeobecné strategické úsilie pri 
dosahovaní lisabonských cieľov, 
predovšetkým v súvislosti s činnosťami 
týkajúcimi sa štrukturálnych fondov, 
poľnohospodárstva, vzdelávania, odborného 
vzdelávania, konkurencieschopnosti a 
inovácií, priemyslu, zdravia, ochrany 
spotrebiteľa, zamestnanosti, energetiky, 
dopravy a životného prostredia.

(10) Siedmy rámcový program by mal 
dopĺňať činnosti vykonávané v členských 
štátoch, ako aj iné akcie Spoločenstva
potrebné na všeobecné strategické úsilie pri 
dosahovaní lisabonských cieľov, 
predovšetkým v súvislosti s činnosťami 
týkajúcimi sa štrukturálnych fondov, 
poľnohospodárstva, vzdelávania, odborného 
vzdelávania, kultúry a médií,
konkurencieschopnosti a inovácií, 
priemyslu, zdravia, ochrany spotrebiteľa, 
zamestnanosti, energetiky, dopravy a 
životného prostredia.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 13

(13) Výskumné činnosti vykonávané v rámci 
tohto programu by mali byť v súlade so 
základnými etickými princípmi vrátane 
zásad zakotvených v Charte základných práv 
Európskej únie.

(13) Výskumné činnosti vykonané v rámci 
tohto programu by mali byť v súlade so 
základnými etickými princípmi vrátane tých, 
ktoré sú zakotvené v Charte základných práv 
Európskej únie, a zdôrazniť dôležitosť 
výskumu z občianskeho a humanistického 
hľadiska pri súčasnom rešpektovaní etickej 
a kultúrnej rozmanitosti.

Odôvodnenie

Tak, ako nikdy predtým sa výskum nachádza v napätej situácii - niekedy plodnej, inokedy 
deštruktívnej - a kolíše medzi pozoruhodným pokrokom, očakávaniami spoločnosti a jej 
politickými a kultúrnymi  štruktúrami. Je potrebné zamyslieť sa nad otázkami, ktoré kladie 
etika a pluralita kultúrnych názorov vo svete výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 14a (nové)

(14a) Komisia by na zjednodušenie a 
zníženie nákladov pri výberových 
konaniach mala vytvoriť predpoklady na 
registráciu účastníkov výberových konaní v 
databáze.

Odôvodnenie

Zjednodušenie prístupu európskych výskumných centier a záujemcov o výberové konanie k 
programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 4 odsek 3

3. Európska rada pre výskum bude 
pozostávať z nezávislej Vedeckej rady 
podporovanej špecializovanou realizačnou 

3. Európska rada pre výskum bude 
pozostávať z nezávislej Vedeckej rady 
podporovanej špecializovanou realizačnou 
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štruktúrou podľa opisu v prílohe I. Bude 
pôsobiť podľa zásad najvyššej vedeckej 
kvality, nezávislosti, efektívnosti a 
transparentnosti.

štruktúrou podľa opisu v prílohe I. Bude 
pôsobiť podľa zásad najvyššej vedeckej 
kvality, nezávislosti, efektívnosti a 
transparentnosti. Oba orgány budú 
zabezpečovať rovnosť príležitostí medzi 
mužmi a ženami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 odsek 4a (nový)

4a. Komisia zabezpečí vyhodnotenie 
výsledkov výskumu a podá správu o svojom 
prínose k dynamickej vedomostnej 
spoločnosti v Európe.

Odôvodnenie

Úlohou Komisie je ukázať, že programový cieľ dynamickej vedomostnej spoločnosti v Európe 
bol skutočne dosiahnutý.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 8 odsek 6

6. Komisia bude pravidelne informovať 
výbor o celkovom pokroku v realizácii 
osobitného programu.

6. Komisia bude pravidelne informovať 
výbor a gestorský výbor Európskeho 
parlamentu o celkovom pokroku v realizácii 
osobitného programu a poskytne pritom 
informácie o všetkých činnostiach RTD 
financovaných z tohto programu.

Odôvodnenie

Komisia predkladá pravidlá na konanie vo výboroch v rámci spolupráce s Radou. Je vhodné 
informovať o realizácii programu aj druhú zložku rozpočtového orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 8 odsek 6a (nový)

6a. Komisia predloží príslušným orgánom  
tento právny akt a správu o realizácii 
osobitného programu na opätovné 
prerokovanie v takom časovom predstihu, 
aby sa postup na zmenu tohto právneho 
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aktu mohol uzavrieť do konca roku 2010.

Odôvodnenie

Preskúmanie právneho aktu počas predpokladanej doby trvania jeho platnosti (Mid-term 
Review) umožní reagovať  v rámci hodnotenia, prípadne opravy, na prekážky pri jeho 
uskutočňovaní a ďalšom vývoji. Termín preskúmania je na základe prípravnej fázy programu, 
ktorá sa uplatňuje v praxi, jeden rok po uplynutí polovice časového rámca programu. Tým sa 
má umožniť spoľahlivejšie hodnotenie.
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