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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalec želi opozoriti na naslednje:

- sedmi okvirni program je večinoma skladen s smernicami šestega okvirnega programa, ki 
se trenutno izvaja; vendar predlog vsebuje novost: ustanovitev Evropskega raziskovalnega 
sveta (ERS), ki bo znatno prispeval k razvoju evropskega raziskovalnega prostora;

- odobrava sklep Komisije, naj Evropski raziskovalni svet (ERS) upravljata svet in 
znanstveni odbor, ki ju sestavljajo visoko usposobljeni znanstveniki; priporoča, naj ta 
predstavniška organa zagotovita enake možnosti za moške in ženske in naj se pri 
oblikovanju zahtev in določanju prednostnih nalog poslužujeta preprostih postopkov;

- meni, da mora biti Evropski raziskovalni svet (ERS) ustanovljen v skladu s členom 171 
Pogodbe ES, ki določa, da „Skupnost lahko ustanovi skupna podjetja ali kakršno koli 
drugo strukturo, potrebno za učinkovito izvajanje raziskovalnih, tehnološko-razvojnih in 
demonstracijskih programov Skupnosti.”;

- poudarja, da mora Evropski raziskovalni svet (ERS) spodbujati, širiti, prenašati in 
ovrednotiti raziskovalne dejavnosti v glavnih sektorjih za razvoj znanj in njihove uporabe 
za znanstveni, tehnološki, gospodarski in socialni razvoj Evrope;

- poudarja, da je pomembno, da Evropski raziskovalni svet (ERS) razpolaga z zadostnimi 
finančnimi sredstvi in da opravlja svojo dejavnost samostojno in neodvisno; ter da se 
poslužuje preprostih in preglednih postopkov;

- priporoča, naj Evropski raziskovalni svet (ERS) redno objavlja dosežene rezultate, da 
bodo dosegljivi vsem;

- meni, da je pomembno, da Evropski raziskovalni svet (ERS) odlikuje visoka stopnja 
integritete in da se njegovo upravljanje zaupa visoko usposobljenim neodvisnim 
raziskovalcem;

- poudarja, da je treba osnovnim raziskavam, ki predstavljajo podlago za nadaljnje, 
največkrat ciljno usmerjene raziskave, nameniti osrednjo vlogo pri usposabljanju 
raziskovalcev;

- meni, da mora ta program zagotoviti vseevropski mehanizem za podpiranje raziskovalcev, 
inženirjev in strokovnjakov, ki sodelujejo pri razvijanju novih znanj, proizvodov, 
postopkov in metod, da bi zagotovili nove možnosti za tehnološki napredek;
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Predlogi sprememb

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 4

(4) Predlogi za „pionirske raziskave“ morajo 
biti ocenjeni samo na podlagi merila 
odličnosti, ki ga prisodijo strokovnjaki s 
strokovnim ocenjevanjem, in morajo biti 
osredotočeni na interdisciplinarne pionirske 
projekte z velikim tveganjem, ki jih bodo 
vodile nove skupine z manj izkušenimi 
raziskovalci kakor tudi ustaljene skupine 
raziskovalcev.

(4) Predlogi za „pionirske raziskave“ morajo 
biti ocenjeni samo na podlagi merila 
odličnosti, ki ga prisodijo strokovnjaki s 
strokovnim ocenjevanjem, in morajo biti 
osredotočeni na interdisciplinarne 
raziskovalne in pionirske projekte z velikim 
tveganjem, ki jih bodo vodile nove skupine z
manj izkušenimi raziskovalci kakor tudi 
ustaljene skupine raziskovalcev. Projekti bi 
morali imeti kot prednostni cilj vzpostavitev 
novih mrež in sodelovanj na evropski ravni.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 10

(10) Okvirni program dopolnjuje dejavnosti, 
ki se izvajajo v državah članicah ter tudi 
druge ukrepe Skupnosti, ki so nujno potrebni 
pri celotnih strateških prizadevanjih za 
uresničevanje lizbonskih ciljev, zlasti ukrepe 
na področju strukturnih skladov, kmetijstva, 
izobraževanja, usposabljanja, 
konkurenčnosti in inovacij, industrije, 
zdravja, varstva potrošnikov, zaposlovanja, 
energetike, prometa in okolja.

(10) Okvirni program dopolnjuje dejavnosti, 
ki se izvajajo v državah članicah ter tudi 
druge ukrepe Skupnosti, ki so nujno potrebni 
pri celotnih strateških prizadevanjih za 
uresničevanje lizbonskih ciljev, zlasti ukrepe 
na področju strukturnih skladov, kmetijstva, 
izobraževanja, usposabljanja, kulture in 
medijev, konkurenčnosti in inovacij, 
industrije, zdravja, varstva potrošnikov, 
zaposlovanja, energetike, prometa in okolja.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 13

(13) Raziskovalne dejavnosti, izvedene v 
okviru tega programa, morajo spoštovati 
temeljna etična načela, vključno s tistimi, ki 
so izražena v Listini Evropske unije o 
temeljnih človekovih pravicah.

(13) Raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
znotraj tega programa, morajo spoštovati 
temeljna etična načela, vključno s tistimi, ki 
so izražena v Listini Evropske unije o 
temeljnih človekovih pravicah, ter poudariti 
državljansko in humanistično vrednost 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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raziskovanja, ob spoštovanju etične in 
kulturne raznolikosti.

Obrazložitev

Raziskovanje je bolj kot kdaj koli prej predmet napetosti, včasih plodne, včasih uničujoče, 
med osupljivim napredkom in družbo, njeno gospodarsko, politično in kulturno strukturo. 
Osredotočiti se moramo na vprašanja, ki jih raziskovalnemu svetu postavljata etika in 
množičnost kulturnih vidikov.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 14 a (novo)

14 (a) Za poenostavitev in zmanjšanje 
stroškov razpisa bi morala Komisija 
vzpostaviti podatkovno zbirko kot predpogoj 
za obveščanje udeležencev razpisa.

Obrazložitev

Poenostavitev dostopa do programa za evropske raziskovalne ustanove in lažji dostop do 
razpisov za vse zainteresirane.

Predlog spremembe 5
Člen 4, odstavek 3

3. Evropski raziskovalni svet bo sestavljal 
neodvisni znanstveni svet, kateremu bo 
pomagala izvršilna struktura, kot je določeno 
v Prilogi I. Deloval bo v skladu z načeli 
znanstvene odličnosti, samostojnosti, 
učinkovitosti in preglednosti.

3. Evropski raziskovalni svet bo sestavljal 
neodvisni znanstveni svet, kateremu bo 
pomagala izvršilna struktura, kot je določeno 
v Prilogi I. Deloval bo v skladu z načeli 
znanstvene odličnosti, samostojnosti, 
učinkovitosti in preglednosti. Oba organa 
bosta zagotavljala enake možnosti za moške 
in ženske.

Predlog spremembe 6
Člen 4, odstavek 4 a (novo)

4(a) Komisija zagotovi vrednotenje 
znanstvenih izsledkov in poroča o njihovem 
prispevku dinamični družbi znanja v 
Evropi.  

Obrazložitev

Komisija bi morala dokazati, da je dejansko dosežen cilj programa, to je dinamična evropska 
družba, ki temelji na znanju.
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Predlog spremembe 7
Člen 8, odstavek 6

6. Komisija redno obvešča odbor o splošnem 
napredku izvajanja posebnega programa.

6. Komisija redno obvešča odbor in pristojni 
odbor Evropskega parlamenta o splošnem 
napredku izvajanja posebnega programa in 
pri tem upošteva vse raziskovalne in 
razvojne dejavnosti, financirane v okviru 
tega programa.

Obrazložitev

V okviru sodelovanja s Svetom Komisija določi predpise za postopek komitologije. Primerno 
je, da se o napredku izvajanja programa obvesti tudi drugo vejo odbora za proračun.

Predlog spremembe 8
Člen 8, odstavek 6 a (novo)

6(a) Komisija pravočasno predloži to 
odločbo in poročilo o izvajanju posebnega 
programa pristojnim organom v pregled, 
tako da se postopek o spremembi odločbe 
lahko zaključi pred koncem leta 2010.

Obrazložitev

Preverjanje odločbe med predvidenim obdobjem trajanja (vmesni pregled) omogoča takojšen 
odziv tako na ovire pri njenem izvajanju kot na druge spremembe v okviru ocenjevanja in /ali 
spreminjanja. Zaradi v praksi obstoječe faze uvajanja programa, se preverjanje izvede v letu 
po preteku polovice trajanja program. S tem naj bi se zagotovilo zanesljivejše ocenjevanje.

POSTOPEK

Naslov Predlog Odločbe Sveta o posebnem programu „Zamisli“, s katerim se 
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za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti
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