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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Věda a výzkum musí hrát rozhodující úlohu v úsilí o vznik znalostní společnosti, jejíž 
vybudování si Evropa předsevzala v lisabonské strategii.

2. Vědecký výzkum musí být v první řadě chápán jako zvyšování úrovně znalostí. Výzkum a 
znalosti, jejichž základem jsou systémy vzdělávání a odborné přípravy hluboce ovlivněné 
evropskou humanistickou kulturou, musí být i nadále spojeny s takovými hodnotami, jako 
jsou účast občanů a celkový růst společnosti.

3. Je zapotřebí poskytovat ochranu kultuře vědy, znalostí a výzkumu, zejména na úrovni 
Společenství. Rozšiřovat toto kulturní poselství: výzkum znamená také kulturu, není 
pouze faktorem konkurenceschopnosti. To musí být cílem evropských politik pro výzkum.

4. Situace evropského výzkumu je znepokojivá, což by mohlo – pokud nebude zjednána 
náprava –, způsobit zpomalení hospodářského růstu.

5. Zaostávání za dalšími zeměmi, které tradičně stojí v čele pokroku (USA a Japonsko), a 
také  za některými novými (Čína a Indie) se nadále zvětšuje; je zapotřebí racionalizovat 
strategii tak, aby evropská politika pro vědecký výzkum mohla působit ve spolupráci
s dalšími zeměmi.

6. Vědecký výzkum a technologický rozvoj mají stále větší význam pro řádné fungování 
společnosti.

7. Výzkum hraje základní úlohu při provádění vládních politik a představuje jeden 
z nejdůležitějších faktorů při přijímání politických rozhodnutí. A politická rozhodnutí 
v oblasti zdravotní péče, udržitelného rozvoje, jaderné bezpečnosti, biologické 
rozmanitosti musí být nutně založena na spolehlivých vědeckých poznatcích.

8. Je zapotřebí zajistit vyšší míru vzájemného působení mezi rámcovým programem a 
strukturálními fondy, aby se zabránilo střetům mezi formami financování zaměřenými na 
excelenci a formami zaměřenými na soudržnost.

9. Akce „věda ve společnosti“ musí být významnou součástí nového rámcového programu, 
zejména pokud jde o akci „mladí lidé a věda“.

10. Program Kapacity, rozdělený do šesti oblastí, v nichž je poskytována podpora, může 
zvýšit kapacity výzkumu a inovací v celé Evropě, pokud bude zachována výše prostředků 
podle návrhu Komise.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 4

(4) Rámcový program by měl doplňovat 
činnosti uskutečňované ve členských 
státech 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, energii, dopravu a životní 
prostředí.

(4) Rámcový program by měl doplňovat 
činnosti uskutečňované ve členských 
státech 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, konkurenceschopnost 
a inovace, průmysl, zdraví, ochranu 
spotřebitele, zaměstnanost, energii, 
dopravu a životní prostředí.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 9

(9) Je zapotřebí, aby při výzkumných 
činnostech uskutečňovaných v rámci tohoto 
programu byly dodržovány základní etické 
zásady, včetně těch, které jsou stanoveny 
v Listině základních práv Evropské unie.

(9) Je zapotřebí, aby při výzkumných 
činnostech uskutečňovaných v rámci tohoto 
programu byly dodržovány základní etické 
zásady, včetně těch, které jsou stanoveny 
v Listině základních práv Evropské unie, a 
byly zdůrazněny občanské a humanistické 
hodnoty výzkumu se zřetelem k etické a 
kulturní rozmanitosti.

Odůvodnění

Výzkum se nyní, více než kdykoli předtím, ocitl v situaci plné napětí – někdy plodného, jindy 
destruktivního – mezi svými úžasnými pokroky a společností s její hospodářskou, politickou a 
kulturní strukturou. Je nutné, abychom se zabývali otázkami, které před nás staví etika a 
pluralita kulturních hledisek v oblasti výzkumu.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 10

(10) Je zapotřebí, aby rámcový program (10) Je nutností, aby rámcový program 
  

1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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přispěl k podpoře udržitelného rozvoje. přispěl k podpoře udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 11a (nový)

(11a) Pro zjednodušení a snížení nákladů 
výběrových řízeních 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. 7 odst. 3a (nový)

3a. Komise zajistí vyhodnocení výsledků 
výzkumu a informuje o jejich přínosu pro 
dynamickou, na znalostech založenou 
společnost v Evropě.

Odůvodnění

Komise by měla ukázat, že programového cíle dynamické společnosti založené na znalostech v 
Evropě bylo skutečně dosaženo.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 8 odst. 5

5. Komise pravidelně informuje výbor o 
celkovém pokroku při provádění 
specifického programu a poskytne mu údaje 
o všech akcích VTR hrazených v rámci 
tohoto programu.

5. Komise pravidelně informuje výbor a 
příslušný výbor Evropského parlamentu o 
celkovém pokroku při provádění 
specifického programu a poskytne mu údaje 
o všech akcích VTR hrazených v rámci 
tohoto programu.

Odůvodnění

Komise zde 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 7
Čl. 8 odst. 5a (nový)
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5a. 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 ke 
konci roku 2010.

Odůvodnění

Přezkum tohoto právního aktu v době jeho předpokládané platnosti (přezkum v polovině 
období)  v rámci hodnocení, popř. opravy, umožní reagovat na překážky při jeho prosazování 
a jiné nově vzniklé situace. Termín přezkumu je z důvodu zahajovací fáze programu, která v 
praxi probíhá, jeden rok po uplynutí  poloviny trvání programu.  Tím se umožní spolehlivé 
hodnocení.

Pozměňovací návrh 8
Příloha I bod 1 „Cíl“

Optimalizace využívání a rozvoj nejlepších 
výzkumných infrastruktur v Evropě a pomoc 
při vytváření nových výzkumných 
infrastruktur ve všech oblastech vědy a 
techniky, které budou v celoevropském 
zájmu (nebo rozsáhlá aktualizace 
infrastruktur stávajících) a které evropská 
vědecká obec potřebuje k tomu, aby zůstala 
v čele pokroku ve výzkumu a byla schopna 
napomáhat průmyslové sféře v posilování 
její znalostní základny a jejího 
technologického know-how.

Optimalizace využívání a rozvoj nejlepších 
výzkumných infrastruktur v Evropě a pomoc 
při vytváření nových výzkumných 
infrastruktur pouze po provedení pečlivého 
a nezávislého hodnocení aktualizace 
infrastruktur stávajících. Tyto 
infrastruktury jsou nezbytné, zejména ve 
znevýhodněných regionech Unie, ke 
zvyšování znalostí a technologického 
rozvoje ve společnosti.

Pozměňovací návrh 9
Příloha I bod 2 „Přístup“ odst. 1

Malé a střední podniky jsou jádrem 
evropského průmyslu. Měly by být klíčovou 
složkou systému inovací a řetězce přetváření 
znalostí v nové výrobky, procesy a služby. 
Evropské malé a střední podniky čelí 
rostoucí hospodářské soutěži na vnitřním
i světovém trhu, a proto je zapotřebí, aby 
zvýšily intenzitu svých znalostí a výzkumu, 
zeměpisně rozšířily své obchodní činnosti
a rozšířily své sítě znalostí na mezinárodní 
úroveň. Veškeré členské státy provádějí akce 

Malé a střední podniky představují klíčovou 
složku systému inovací a řetězce přetváření 
znalostí v nové výrobky, procesy a služby. 
Evropské malé a střední podniky čelí 
rostoucí hospodářské soutěži na vnitřním
i světovém trhu, a proto je zapotřebí, aby 
zvýšily intenzitu svých znalostí a výzkumu, 
zeměpisně rozšířily své obchodní činnosti
a rozšířily své sítě znalostí na mezinárodní 
úroveň. Veškeré členské státy provádějí akce 
vztahující se k malým a středním podnikům, 
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vztahující se k malým a středním podnikům, 
často však nepovzbuzují a nepodporují 
nadnárodní spolupráci ve výzkumu ani při 
předávání technologií. Akce na úrovni EU 
jsou nezbytné k doplnění a zvýšení dopadu 
akcí prováděných na vnitrostátní
a regionální úrovni.

často však nepovzbuzují a nepodporují 
nadnárodní spolupráci ve výzkumu ani při 
předávání technologií. Akce na úrovni EU 
jsou nezbytné k doplnění a zvýšení dopadu 
akcí prováděných na vnitrostátní
a regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 10
Příloha I bod 2 „Přístup“ odst. 3

Kromě těchto specifických akcí bude
v celém rámcovém programu účast malých
a středních podniků povzbuzována
a usnadňována. Potřeby a potenciál malých
a středních podniků týkající se výzkumu se 
náležitě zohledňují při vytváření obsahu 
tématických oblastí programu Spolupráce, 
prováděného prostřednictvím projektů 
různého rozsahu a dosahu v závislosti na 
oboru a tématu.

Kromě těchto specifických akcí bude
v celém rámcovém programu účast malých
a středních podniků povzbuzována
a usnadňována. Na malé a střední podniky 
se budou zejména vztahovat zjednodušené a 
jasněji stanovené administrativní postupy a 
těm malým a středním podnikům, které 
budou využívat výhod nástrojů rámcového 
programu, se sníží náklady. Potřeby
a potenciál malých a středních podniků 
týkající se výzkumu se náležitě zohledňují 
při vytváření obsahu tématických oblastí 
programu Spolupráce, prováděného 
prostřednictvím projektů různého rozsahu
a dosahu v závislosti na oboru a tématu.

Pozměňovací návrh 11
Příloha I bod 3 „Cíle“

Posílení výzkumného potenciálu evropských 
regionů, zejména povzbuzováním a 
podporováním vývoje regionálních 
„uskupení zaměřených na výzkum“ 
sdružujících regionální úřady, vysoké školy, 
výzkumná střediska a podniky v celé Evropě 
a další příslušné zúčastněné strany.

Posílení výzkumného potenciálu evropských 
regionů, zejména povzbuzováním a 
podporováním vývoje regionálních 
„uskupení zaměřených na výzkum“ 
sdružujících regionální úřady, vysoké školy, 
výzkumná střediska a podniky v celé Evropě 
a další příslušné zúčastněné strany.
Znalostní regiony musí hrát v oblasti 
výzkumu a inovací stále důležitější úlohu, 
aby zvýšily soudržnost. 

Pozměňovací návrh 12
Příloha I bod 3 „Cíle“ odst. 1a (nový)
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Napomáhat územnímu rozdělení
výzkumných politik a přizpůsobovat je 
konkrétním společenskoekonomickým 
souvislostem.

Pozměňovací návrh 13
Příloha I bod 3 „Činnosti“ odst. 3

„Instruktáž“ regionů s méně vyvinutou 
oblastí výzkumu ze strany regionů, kde tato 
oblast dospěla značně vysoké úrovně, na 
základě vytváření uskupení zaměřených na 
výzkum a vývoj. Regionální konsorcia
s nadnárodním dosahem zajistí a sdruží 
účastníky výzkumu z akademické obce, 
průmyslové sféry a vládních orgánů, aby 
přicházeli s příkladnými řešeními spolu
s technicky méně vyvinutými regiony a pro 
ně.

„Instruktáž“ regionů s méně vyvinutou 
oblastí výzkumu ze strany regionů, kde tato 
oblast dospěla značně vysoké úrovně, na 
základě vytváření uskupení zaměřených na 
výzkum a vývoj. Regionální konsorcia
s nadnárodním dosahem zajistí a sdruží 
účastníky výzkumu z akademické obce, 
průmyslové sféry a vládních orgánů, aby 
přicházeli s příkladnými řešeními spolu
s technicky méně vyvinutými regiony a pro 
ně. Instruktáž musí stanovit opatření, 
jejichž cílem je vyšší stupeň spolupráce 
s vědeckými obcemi nových členských 
států.

Pozměňovací návrh 14
Příloha I bod 3 „Činnosti“ odst. 5

Podpora bude rovněž směřována ve 
prospěch činností, jejichž cílem je podpora 
soustavné vzájemné výměny informací, 
jakož i kontaktů mezi podobnými projekty
a případně s akcemi dalších příslušných 
programů Společenství (např. analytické 
a syntetické pracovní semináře, kulaté 
stoly, publikace).

Podpora bude rovněž směřována ve 
prospěch všech těch činností, jejichž cílem 
je podpora soustavné vzájemné výměny 
informací, jakož i kontaktů mezi podobnými 
projekty, s akcemi dalších příslušných 
programů Společenství. Budou tudíž 
pořádány analytické a syntetické pracovní 
semináře, kulaté stoly, bude podporováno 
zveřejňování informací v tištěné podobě  i 
na internetu s cílem zvýšit oběh informací.

Pozměňovací návrh 15
Příloha I bod 5 „Cíl“ odst. 1a (nový)

Skloubit činnosti prognostické, činnosti 
související s rychlou vědeckou inovací a 
s vědeckými a technologickými signálními 
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informacemi, činnosti spjaté se 
společenskoekonomickým studiem a 
s hodnocením rozhodnutí v oblasti vědy a 
technologií, která byly učiněna na 
vnitrostátní i evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 16
Příloha I bod 5 „Přístup“ odst. 3

Pro dosažení tohoto cíle je zcela nezbytné 
vytvořit sociální a kulturní prostředí 
přispívající k úspěšnému a využitelnému 
výzkumu. To znamená, že se zohlední 
oprávněné obavy a potřeby členů 
společnosti; z toho vyplývá posílená 
demokratická diskuze s větším zapojením 
veřejnosti a její větší informovanost, jakož
i lepší podmínky pro kolektivní rozhodování
o vědeckých otázkách. V tomto prostředí by 
rovněž měl být vytvořen prostor pro vědecká 
povolání, nový dynamický nárůst investic do 
výzkumu a následné šíření znalostí, z nějž 
vychází lisabonská strategie.

Pro dosažení tohoto cíle je zcela nezbytné 
vytvořit sociální a kulturní prostředí 
přispívající k úspěšnému a využitelnému 
výzkumu. To znamená, že se zohlední 
oprávněné obavy a potřeby členů 
společnosti; z toho vyplývá posílená 
demokratická diskuze s větším zapojením 
veřejnosti a její větší informovanost, jakož
i lepší podmínky pro kolektivní rozhodování
o vědeckých otázkách. V tomto prostředí by 
rovněž měl být vytvořen prostor pro vědecká 
povolání, nový dynamický nárůst investic do 
výzkumu a následné šíření znalostí, z nějž 
vychází lisabonská strategie. Otázky „věda a 
společnost“ (jako např. vztahy mezi 
technologií, zaměstnaností a pracovními 
podmínkami nebo důležitá rozhodnutí 
týkající se energie, životního prostředí a 
zdraví) musí stále více nabývat evropského 
rozměru.

Pozměňovací návrh 17
Příloha I bod 5 „Přístup“ odst. 6 odrážka 4a (nová)

• Vysoké náklady na vědecké a 
vysokoškolské publikace jsou překážkou 
vědeckého pokroku.

Pozměňovací návrh 18
Příloha I bod 5 „Přístup“ odst. 7 odrážka 8

- obnovit vědeckou komunikaci
a upřednostňovat moderní prostředky
k dosažení lepšího vlivu, přičemž se bude 
napomáhat vědcům, aby úzce spolupracovali 

- obnovit vědeckou komunikaci
a upřednostňovat moderní prostředky
k dosažení lepšího vlivu, přičemž se bude 
napomáhat vědcům, aby úzce spolupracovali 
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s odborníky v hromadných sdělovacích 
prostředcích.

s odborníky v hromadných sdělovacích 
prostředcích, zejména v oblasti nových 
informačních a komunikačních 
technologií.

Pozměňovací návrh 19
Příloha I bod 5 „Druhá oblast činností“ „Mladí lidé a věda“ odst. 1

Budou navrženy činnosti směřující k tomu, 
aby vědecká profesní dráha byla přitažlivější 
pro více lidí, k podpoře vazeb mezi 
generacemi a zvýšení úrovně celkové 
vědecké gramotnosti. Evropské výměnné 
programy a programy spolupráce se zaměří 
na metody vědeckého vyučování 
přizpůsobené mladým posluchačům, 
podporu vyučujících ve vědeckých oborech 
(koncepty, podklady) a na rozvíjení vazeb 
mezi vzdělávacími institucemi a profesním
životem. Dále lze podporovat akce se 
širokou evropskou oblastí působnosti, kde se 
setkají etablovaní vědci – coby „modely pro 
utváření psychosociálních rolí“ – a začínající 
mladí vědci. Bude věnována pozornost 
podpůrnému výzkumu při zohlednění 
sociálních kontextů a kulturních hodnot. 
Postupy se zaměří na tři hlediska:

Budou navrženy činnosti směřující k tomu, 
aby vědecká profesní dráha byla přitažlivější 
pro více lidí, k podpoře vazeb mezi 
generacemi, ke zvýšení úrovně celkové 
vědecké gramotnosti a především k  
analyzování faktorů, které vedou mladé lidi 
k tomu, že se nevydávají na profesní dráhu 
ve vědeckých a technologických oborech.
Evropské výměnné programy a programy 
spolupráce se zaměří na metody vědeckého 
vyučování přizpůsobené mladým 
posluchačům, podporu vyučujících ve 
vědeckých oborech (koncepty, podklady) 
a na rozvíjení vazeb mezi vzdělávacími 
institucemi a profesním životem. Dále lze 
podporovat akce se širokou evropskou 
oblastí působnosti, kde se setkají etablovaní 
vědci – coby „modely pro utváření 
psychosociálních rolí“ – a začínající mladí 
vědci. Bude věnována pozornost 
podpůrnému výzkumu při zohlednění 
sociálních kontextů a kulturních hodnot. 
Postupy se zaměří na tři hlediska:

Odůvodnění

V poslední době je počet mladých lidí v Evropě, kteří se rozhodli pro vědecky zaměřené 
studium, na sestupu, a to právě v době, kdy Evropa potřebuje zvýšit svoji kapacitu v oblasti 
vědy a technologií. Tuto skutečnost navíc ztěžuje to, že univerzity v Evropě nemají ve 
vědeckých disciplinách dostatečné početní stavy, které by nahradily vysokoškolské učitele na 
konci profesní dráhy, a že je omezen počet absolventů ve vědeckých a technologických 
oborech, kteří naleznou uplatnění jako výzkumní pracovníci. Aby bylo možno motivovat větší 
počet mladých lidí k nastoupení profesní dráhy ve vědeckých a technologických oborech, je 
nejprve nutno pochopit příčiny toho, co je od vědecké dráhy odrazuje. 

Pozměňovací návrh 20
Příloha I bod 5 „Druhá oblast činností“ „Mladí lidé a věda“ odrážka 3a (nová)
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- zintenzivnit vědecké vzdělávání na všech 
úrovních v rámci vnitrostátních systémů 
Unie;

Odůvodnění

Podle Eurobarometru vnímají mladí lidé v Evropě obecně vědu a technologie pozitivně, což 
snese dobře srovnání s podobnými údaji týkajícími se předchozích generací. Důvod poklesu 
zájmu o vědecká studia asi bude spočívat ve způsobu, jakým se věda vyučuje ve školách, 
složitost problematiky a zjevný nedostatek přitažlivých profesních perspektiv. Je tudíž 
nezbytné zintenzivnit na všech úrovních vědecké vzdělávání v rámci vnitrostátních systémů
Unie.

Pozměňovací návrh 21
Příloha I bod 5 „Druhá oblast činností“ „Mladí lidé a věda“ odrážka 3b (nová)

- financování soutěží pro mladé studenty 
středních škol, univerzit a pro doktorandy.

Odůvodnění

S cílem podnítit mladé lidi k tomu, aby se vydali na vědeckou profesní dráhu, je zapotřebí
každoročně financovat pořádání soutěží pro mladé studenty z gymnázií, univerzit a pro 
doktorandy.

Pozměňovací návrh 22
Příloha I bod 5 „Třetí oblast činností“ odrážka 5

- podporu špičkové nadnárodní výzkumné
a vědecké komunikace prostřednictvím 
populárních cen;

- podporu špičkové nadnárodní výzkumné
a vědecké komunikace prostřednictvím 
populárních cen a zřízením týdne vědecké 
kultury;

Odůvodnění

Je důležité zřídit ve všech členských zemích týden vědecké kultury s cílem propagovat a šířit 
vědeckou kulturu a vytvořit komunikační kontakty mezi školami, univerzitami, výzkumnými 
pracovišti (státními i soukromými) a podniky.

Pozměňovací návrh 23
Příloha I bod 5 „Třetí oblast činností“ a (nová)

Třetí oblast činností (a): Mnohojazyčnost
Akce budou zaměřeny na posílení –
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v rozsahu rámcového programu –
výzkumných činností a činností spojených
s technologickým rozvojem ve vztahu 
k technologiím informační společnosti na 
poli jazykovědy a na podporu vědy a 
technologie, které se zabývají 
mnohojazyčností.
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