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Predlog Sklepa (KOM(2005)0441 – C6-0385/2005 – 2005/0186(CNS))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 6

(6) Evropska komisija mora biti odgovorna 
za izvajanje tega posebnega programa in 
mora delovati kot porok za samostojnost in 
celovitost Evropskega raziskovalnega sveta 
(ERC) kot tudi za njegovo učinkovito 
delovanje.

(6) Evropska komisija mora biti med 
poskusnim obdobjem, ki se bo končalo 
najpozneje v letu 2010, odgovorna za 
izvajanje tega posebnega programa in mora 
delovati kot porok za samostojnost in 
celovitost Evropskega raziskovalnega sveta 
(ERC) kot tudi za njegovo učinkovito 
delovanje.

Or. de

Obrazložitev

Za Evropski raziskovalni svet je treba pripraviti najboljši možni način delovanja, ki bo 
vključeval učinkovitost, svobodno delovanje in neodvisnost. To je treba storiti med poskusnim 
obdobjem.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 20
Recital 17

(17) Komisija pripravi neodvisno oceno 
delovanja ERC. V luči te ocene in ob 
upoštevanju izkušenj Evropskega 
raziskovalnega sveta v zvezi z njegovimi 
temeljnimi načeli se mora najpozneje leta 
2010 pretehtati možnost spremembe 
strukture ERC v pravno neodvisno 
strukturo, ki lahko temelji na členu 171 
Pogodbe. 

(17) Med poskusnim obdobjem, ki naj bi se 
knočalo najpozneje leta 2010, Komisija 
pripravi neodvisno oceno delovanja ERC. 
Istočasno mora Komisija v skladu s 
postopkom soodločanja narediti vse 
potrebno, da bo ERC postal pravno 
neodvisna in samoupravna struktura.

Or. de

Obrazložitev

Za Evropski raziskovalni svet je treba pripraviti najboljši možni način delovanja, ki bo 
vključeval učinkovitost, svobodno delovanje in neodvisnost, ter s tem zagotoviti, da bo v 
splošnem predstavljal znanstveno skupnost. To je treba storiti med poskusnim obdobjem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 21
Člen 3, odstavek 1

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvedejo v 
skladu s temeljnimi etičnimi načeli.

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvedejo v 
skladu s temeljnimi etičnimi načeli. Projekti 
raziskav na človeških zarodkih in raziskav 
izvornih celic se ne financirajo, ker so v 
mnogih državah članicah prepovedani na 
podlagi upoštevanja temeljnih človekovih 
pravic in ustavnih načel. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Herbert Reul in Christian Ehler

Predlog spremembe 22
Člen 3, odstavek 2

2. V okviru tega programa se ne financirajo 
naslednja področja raziskovanja:

2. V primeru etično občutljivih 
raziskovalnih projektov morajo udeleženci, 
preden začnejo s projekti, pridobiti 
dovoljenje ali odobritev nacionalnih ali 
lokalnih etičnih odborov. Poleg tega mora 
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Komisija projekt sistematično preučiti in o 
njem letno poročati Parlamentu in Svetu. V 
posebnih okoliščinah se lahko etično 
preverjanje izvede po začetku izvajanja 
projekta.

– raziskovalna dejavnost s ciljem 
kloniranja človeka za reproduktivne 
namene,
– raziskovalna dejavnost 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.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je z istim besedilom vključen v okvirni program. To vprašanje je treba 
rešiti znotraj okvirnega programa, vendar je zaradi skladnosti navedeno tudi za posebne 
programe. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli in 
Paul Rübig

Predlog spremembe 23
Člen 3, odstavek 2

2. Naslednja področja raziskovanja se ne 
financirajo v okviru tega programa:

2. Naslednja raziskovalna področja se ne 
financirajo v okviru tega programa:

– raziskovalna dejavnost s ciljem kloniranja 
človeka za reproduktivne namene,

raziskovalna dejavnost s ciljem kloniranja 
človeških zarodkov,

– raziskovalna dejavnost z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katero bi takšne spremembe postale dedne;

– raziskovalna dejavnost 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.

– raziskovalna dejavnost, ki uničuje 
človeške zarodke ali uporablja izvorne 
celice človeških zarodkov.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je z istim besedilom vključen v okvirni program. To vprašanje je treba 
rešiti znotraj okvirnega programa, vendar je zaradi skladnosti navedeno tudi za posebne 
programe. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 24
Člen 3, odstavek 2 a (novo)

2a. V okviru tega programa se ne financira 
naslednje:
- raziskovalne dejavnosti, ki so v državah 
članicah prepovedane zaradi pomislekov v 
zvezi s temeljnimi človekovimi pravicami in 
ustavnimi načeli,
- raziskovalni projekti, ki ogrožajo osnovne 
vrednote človekovega dostojanstva,
- metode kloniranja človeških zarodkov,
- posegi v človekovo zarodno linijo in
- uporaba in ustvarjanje zarodkov in 
izvornih celic zarodkov za namene 
znanstvenega raziskovanja, ker so ljudje 
sami po sebi cilj in se človeškega telesa ne 
sme tržiti.
Raziskave o hibridnih bitjih ne bodo 
neposredno ali posredno financirane.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, 
Christian Ehler in Paul Rübig

Predlog spremembe 25
Člen 3, odstavek 3

3. Naslednja raziskovanja se ne financirajo 
v okviru tega programa:

3. V primerih, kjer je določena tehnologija 
etično sporna (npr. raziskave z zarodkovimi 
izvornimi celicami, odvečni zarodki od 
oploditev zunaj telesa, vprašanja o uporabi 
genskih podatkov v primeru neobstoječega 
zdravljenja), EU daje prednost 
raziskovalnim projektom, ki nadomeščajo 
etično sporne tehnologije, npr. raziskave z 
odraslimi izvornimi celicami in izvornimi 



AM\614622SL.doc 5/19 PE 374.086v01-00

SL

celicami iz popkovine, zdravljenje težav s 
plodnostjo brez ustvarjanja odvečnih 
zarodkov, gensko testiranje, povezano 
terapijo.

– raziskovalne dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah,
– raziskovalne dejavnosti, ki naj bi se 
izvajale v državi članici, kjer so takšne 
raziskovalne dejavnosti prepovedane.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je z istim besedilom vključen v okvirni program. To vprašanje je treba 
rešiti znotraj okvirnega programa, vendar je zaradi skladnosti navedeno tudi za posebne 
programe. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 26
Člen 3, odstavek 3, indent 1 a (novo)

- raziskovalne dejavnosti na človeških 
zarodkih in izvornih celicah zarodkov, ki so 
v več državah članicah prepovedane zaradi 
pomislekov v zvezi s temeljnimi človekovimi 
pravicami in ustavnimi načeli,

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 27
Člen 3, odstavek 3, indent 2

– raziskovalne dejavnosti, ki naj bi se 
izvajale v državi članici, kjer so takšne 
raziskovalne dejavnosti prepovedane.

– raziskovalne dejavnosti, ki ogrožajo 
načelo subsidiarnosti in vrednote 
človekovega dostojanstva ter predstavljajo 
grožnjo nepridobitni naravi človeškega 
telesa, še posebej ženskega telesa.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Herbert Reul in Christian Ehler

Predlog spremembe 28
Člen 3, odstavek 3
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3. Naslednja raziskovanja se ne financirajo v 
okviru tega programa:

3. Naslednja področja raziskovanja se ne 
financirajo v okviru tega programa:

– raziskovalne dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah,

raziskovalna dejavnost s ciljem kloniranja
človeških zarodkov,

– raziskovalne dejavnosti, ki naj bi se 
izvajale v državi članici, kjer so takšne 
raziskovalne dejavnosti prepovedane.

- raziskovalna dejavnost za spremembo 
genske dediščine ljudi, zaradi česar bi take 
spremembe postale dedne;
– raziskovalna dejavnost z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno za 
raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic in raziskovalna 
dejavnost, pri kateri se uporabljajo celice 
takšnih zarodkov, in
- raziskovalni projekti, ki neposredno ali 
posredno vodijo do uničenja človeških 
zarodkov.
Raziskave na področju zarodkovih izvornih 
celic se bodo opirale na izkušnje 
nacionalnih institutov zdravja (NIH), 
financiranje raziskav pa bo omejeno na 
linije zarodkovih izvornih celic, ustvarjenih 
pred avgustom 2001.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je z istim besedilom vključjen v okvirni program. To vprašanje je
treba rešiti znotraj okvirnega programa, vendar je zaradi skladnosti navedeno tudi za 
posebne programe. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 29
Člen 4, odstavek 1

1.  Za izvedbo posebnega programa je 
odgovorna Komisija.

črtano

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 30
Člen 4, odstavek 3

3. Evropski raziskovalni svet bo sestavljal 
neodvisni znanstveni svet, kateremu bo 
pomagala izvršilna struktura, kot je določeno 

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

odbor, kot je določeno v Prilogi I. Deloval 
bo v skladu z načeli znanstvene odličnosti, 
samostojnosti, učinkovitosti, preglednosti in 
odgovornosti.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba posvetovalnega telesa bi predstavljala dragoceno povezavo med ERC, evropskimi 
institucijami, znanstveno skupnostjo in javnostjo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 31
Člen 4, odstavek 3 a (novo)

3a. Evropski raziskovalni svet zagotovi, da 
je izvajanje posebnega programa v skladu z 
delovnim programom in načeli, določenimi 
v členu 4(3), kot tudi z metodami in stališči, 
ki jih je sprejel znanstveni svet, kot je 
navedeno v členih 5(3)(a) in 5(3)(b).  
Evropski raziskovalni svet zagotovi, da 
izvršilna struktura dosledno, učinkovito in s 
potrebno prožnostjo sledi ciljem in 
zahtevam tega posebnega programa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 32
Člen 4, odstavek 4

4. Komisija bo delovala kot porok za 
samostojnost in celovitost Evropskega 
raziskovalnega sveta ter bo zagotavljala 
pravilno izvajanje nalog, ki so mu zaupane.

4. Evropska komisija bo delovala kot porok 
za polno samostojnost in celovitost
Evropskega raziskovalnega sveta.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 33
Člen 5, odstavek 1

1. Znanstveni svet sestavljajo najboljši 1. Znanstveni svet sestavljajo najboljši 
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znanstveniki, inženirji in strokovnjaki, ki jih 
imenuje Komisija in ki delujejo v svojem 
imenu, neodvisno od drugih interesov.

znanstveniki, inženirji in strokovnjaki, ki jih 
imenuje Evropski raziskovalni svet in ki 
delujejo v svojem imenu, neodvisno od 
drugih interesov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 34
Člen 5, odstavek 4 a (novo)

4a. Mandat članov Znanstvenega sveta 
traja samo tri leta, s tem da so lahko samo 
dvakrat ponovno izvoljeni.  Člani se volijo 
po sistemu kroženja, s tem da mora biti pri 
vsakih volitvah ena tretjina članov na novo 
izvoljena. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 35
Člen 5, odstavek 4 a (novo)

4a. Evropski raziskovalni svet sprejme 
delovni program za izvajanje posebnega 
programa, v katerem so podrobno 
opredeljeni cilji ter znanstvene in 
tehnološke prednostne naloge iz Priloge I, s 
tem povezano financiranje in časovni 
razpored izvajanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 36
Člen 5, odstavek 4 b (novo)

4b. Delovni program upošteva stanje 
znanosti in tehnologije v Evropi in 
predvideva razvoj. Po potrebi se posodablja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 37
Člen 5, odstavek 3, točka (a)

a) delovni program za izvajanje posebnega a) delovni program za izvajanje posebnega 
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programa, sprejet v skladu s členom 6(1) programa, sprejet v skladu s členom 6(1), 
načela za vrenotenje predlogov v okviru 
shem financiranja in merila za izbor 
projektov.  Za posamezne projekte se 
uporablja samo merilo odličnosti. Za 
usklajevalne in podporne ukrepe se lahko 
uporabljajo merila, povezana s projekti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 38
Člen 5, odstavek 3, točka (b)

b) metode za strokovno ocenjevanje in 
oceno predlogov, na podlagi katerih bodo 
določeni predlogi, ki se bodo financirali

(b) metode in načela za strokovno 
ocenjevanje in oceno predlogov, na podlagi 
katerih bodo določeni predlogi, ki se bodo 
financirali

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 39
Člen 5, odstavek 4 a (novo)

4a. Člane bo imenovala Komisija v skladu z 
neodvisnim in preglednim postopkom 
imenovanja. 
Mandat članov traja samo štiri leta in 
ponovno so lahko imenovani za samo še en 
mandat. 

Or. de

Obrazložitev

Člani znanstvenega sveta morajo biti imenovani v skladu z načeli neodvisnosti in 
preglednosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 40
Člen 6, odstavek 1

1. Komisija sprejme delovni program 
za izvajanje posebnega programa, v 
katerem natančno določi cilje ter 

črtano
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znanstvene in tehnološke prednostne 
naloge iz Priloge I ter s tem povezano 
financiranje in časovni razpored izvajanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 41
Člen 6, odstavek 2

2. Delovni program upošteva stanje 
znanosti in tehnologije v Evropi in predvidi 
razvoj. Po potrebi se posodablja.

črtano

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 42
Člen 6, odstavek 3

3. Delovni program se določi merila, v 
skladu s katerimi se ocenjujejo predlogi v 
okviru shem financiranja in izbirajo 
projekti. Za posamezne projekte se 
uporablja samo merilo odličnosti. Za 
usklajevalne in podporne ukrepe se lahko 
uporabljajo merila, povezana s projekti.

črtano

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 43
Člen 6, odstavek 4

4. Komisija zagotovi, da se posebni 
program izvaja v skladu z delovnim 
programom in načeli iz člena 4(3) ter 
metodami in stališči znanstvenega sveta, 
določenimi v členu 5(3)(a) in (b). Komisija 
zagotovi, da izvršilna struktura dosledno, 
učinkovito in s potrebno prožnostjo 
zasleduje cilje ter izpolnjuje zahteve tega 
posebnega programa.

črtano

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 44
Člen 8
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Člen 8
1. Komisiji pomaga odbor.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja svetovalni postopek, določen v 
členu 3 Sklepa 1999/468/ES, v skladu s 
členom 7(3) Sklepa.
3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja upravljalni postopek, določen v 
členu 4 Sklepa 1999/468/ES, v skladu s 
členom 7(3) Sklepa.
Člen 7(3) Sklepa.
4. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja regulativni postopek, naveden v 
členih 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.
5. Obdobje, določeno v členih 4(3) in 
5(6) Sklepa 1999/468/ES, je dva meseca.
6. Komisija redno obvešča odbor o 
splošnem napredku izvajanja posebnega 
programa.

črtano

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 45
Priloga I, podnaslov Dejavnosti, odstavek 1 a (novo)

Multidisciplinarnost in interdisciplinarnost 
se bo v začetku spodbujala s skupnimi 
zmogljivostmi, ki se uporabljajo za 
tehnološke in znanstvene teme, ki so v 
interesu več kot ene teme. 
Interdisciplinarnost se bo spoprijemala z 
izzivi, nastalimi zaradi zapletenosti težav, 
vključno s tistimi v prednostnih temah, pri 
katerih zgolj enodisciplinarni pristop v 
večini primerov ne more privesti do 
ustreznega znanstvenega napredka, ovira 
pa tudi doseganje rezultatov, ki bi v 
nadaljevanju lahko prispevali k 
socialnemu, okoljskemu in gospodarskemu 
napredku.

Or. en
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Obrazložitev

Svetovalni odbor za raziskave Evropske unije v svojem dokumentu „Interdisciplanarnost v 
raziskavah“ (EURAB 04.009, iz aprila 2004) poudarja, da je interdisciplinarnost „nujna za 
ohranitev Evrope na čelu znanstvenih in tehnoloških raziskav; interdisciplinarne raziskave so 
nujna lastnost napredka v znanstvenem raziskovanju“, ter priporoča okrepitev 
interdisciplinarnega značaja evropskih raziskav.

Sedmi okvirni program ne more zanemariti tega vidika, ki je danes prisoten v znanstvenih in 
tehnoloških krogih; potrebni so posebni ukrepi za okrepitev interdisciplinarnosti in 
multidisciplinarnosti v programih in projektih.

Ta predlog spremembe nadomešča AM 1065 k osnutku poročila Jerzyja Buzeka o sedmem 
okvirnem programu. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 46
Priloga I, podnaslov Izvajanje programa

Komisija bo za izvajanje tega posebnega 
programa na začetku vzpostavila dva 
ključna strukturna elementa ERC –
neodvisni znanstveni svet in izvršilno 
strukturo.

Komisija bo za izvajanje tega posebnega 
programa na začetku osnovala Evropski 
raziskovalni svet, ki bo imenoval neodvisni 
znanstveni svet in izvršilno strukturo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 47
Priloga I, podnaslov Znanstveni svet, odstavek 1

Znanstveni svet bodo sestavljali predstavniki 
evropskih znanstvenih ustanov na najvišji 
ravni, ki bodo delovali v svojem imenu, 
neodvisno od drugih interesov. Člane bo 
imenovala Komisija v skladu z neodvisnim 
postopkom imenovanja.

Znanstveni svet bodo sestavljali predstavniki 
evropskih znanstvenih ustanov na najvišji 
ravni, ki bodo delovali v svojem imenu, 
neodvisno od drugih interesov. Člane bo
imenoval Evropski znanstveni svet v skladu 
s postopkom neodvisnega imenovanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Catherine Trautmann

Predlog spremembe 48
Priloga I, podnaslov Znanstveni svet, odstavek 1

Znanstveni svet bodo sestavljali predstavniki 
evropskih znanstvenih ustanov na najvišji
ravni, ki bodo delovali v svojem imenu, 

Znanstveni svet bodo sestavljali predstavniki 
evropskih znanstvenih ustanov na najvišji 
ravni, ki bodo delovali v svojem imenu, 
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neodvisno od drugih interesov. Člane bo 
imenovala Komisija v skladu z neodvisnim 
postopkom imenovanja.

neodvisno od drugih interesov.  

Člane bo izbrala znanstvena skupnost na 
podlagi splošnih meril, kot so odličnost, 
multidisciplinarnost, možni prispevek in 
neodvisnost, ki jih mora določiti evropska 
zakonodaja po postopku soodločanja, 
imenovala pa jih bo Komisija.

Člani znanstvenega sveta morajo biti polno 
priznani med sebi enakimi in ovirati jih ne 
smejo nobeni navzkrižni interesi.
Odgovornost znanstvenega sveta in 
njegovih članov bo temeljila na kodeksu 
ravnanja.
Mandat članov znanstvenega sveta bo trajal 
samo štiri leta in ponovno so lahko 
imenovani za samo še en mandat.  Vsaki 
dve leti bo polovica članstva znanstvenega 
sveta zamenjana; polovica odhajajočih 
članov je lahko ponovno imenovana, da se 
zagotovi neprekinjenost dela Evropskega 
raziskovalnega sveta.
Znanstveni svet bo v celoti odgovoren zlasti 
za sklepe, sprejete v zvezi z vrsto raziskav, ki 
naj bi se financirale, in bo jamčil za 
znanstveno kakovost dejavnosti.  Njegove 
naloge bodo, med drugim, oblikovanje 
letnega delovnega programa, organiziranje 
postopka strokovnega ocenjevanja ter 
spremljanje in opravljanje kontrole 
kakovosti izvajanja programa z 
znanstvenega vidika.

Or. de

Obrazložitev

Člani znanstvenega sveta morajo upoštevati kodeks ravnanja, ki zagotavlja njihovo 
neodvisnost. Menjava članstva po postopku rotacije bo zagotavljala, da se delo ne bo 
prekinjalo. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 49
Priloga I, podnaslov Izvršilna struktura

Posebna izvršilna struktura bo odgovorna 
za vse vidike upravnega izvajanja in 
izvrševanja programa, kot je določeno v 
letnem delovnem programu. Zlasti bo 
izvajala postopke ocenjevanja, postopek 
strokovnega ocenjevanja in izbire v skladu 
z načeli znanstvenega sveta ter zagotavljala 
finančno in znanstveno upravljanje 
podpore.

V podporo znanstvenem svetu bo začasno 
znanstveno osebje, ki ga bodo izbrali člani 
znanstvenega sveta po preglednem in 
javnem postopku.

Evropski raziskovalni svet bo upravljalo v 
ta namen zaposleno osebje ali osebje, 
napoteno iz institucij EU, vključevalo pa bo 
samo resnične upravne potrebe za 
zagotavljanje stabilnosti in stalnosti, 
potrebnih za učinkovito upravo.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je, da znanstveni svet izbere svoje osebje s postopkom, ki bo pregleden in javen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 50
Priloga I, podnaslov Izvršilna struktura, odstavek 1 a (novo)

Izvršilna struktura bo redno poročala 
znanstvenemu svetu. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler

Predlog spremembe 51
Priloga I, podpoglavje Posvetovalni odbor (novo) (sledi podpoglavju Izvršilna struktura)

Posvetovalni odbor
Posvetovalni odbor sestavljajo člani 
Evropske znanstvene skupnosti, še zlasti 
tisti, ki so prispevali k delu Evropskega 
raziskovalnega sveta – Odbor za 
imenovanje, omejeno število predstavnikov 
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Evropske komisije, Evropskega sveta in 
Evropskega parlamenta ter predstavnik za 
spodbujanje interesov žensk na področju 
znanosti in raziskav. Posvetovalni odbor 
podpira delo znanstvenega sveta in 
spodbuja interese Evropskega 
raziskovalnega sveta v javnosti. Z 
znanstvenim svetom se bo sestal vsaj enkrat 
letno, da bi se seznanil z dejavnostmi ERC.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je oblikovanje posvetovalnega odbora, ki ga sestavljajo člani Evropske znanstvene 
skupnosti, še zlasti tisti, ki so prispevali k delu Evropskega raziskovalnega sveta – Odbor za 
imenovanje in omejeno število predstavnikov Sveta, Komisije in Parlamenta, da bi zagotovili 
skladnost z načeli, po katerih poteka delo Evropskega raziskovalnega sveta.  S tem bi bila 
vzpostavljena dragocena povezava med ERC, evropskimi institucijami, znanstveno skupnostjo 
in javnostjo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 52
Priloga I, podpoglavje Vloga Evropske komisije

Evropska komisija bo delovala kot porok za 
polno samostojnost in celovitost ERC. Njena 
odgovornost pri izvajanju programa bo 
vključevala zagotovitev izvrševanja 
programa v skladu z zgoraj navedenimi 
znanstvenimi cilji in zahtevami znanstvene 
odličnosti, kot je določil neodvisno delujoči 
znanstveni svet. Komisija bo zlasti:

Evropska komisija bo delovala kot porok za 
polno samostojnost in celovitost ERC. Njena 
odgovornost bo vključevala spremljanje 
dejavnosti ERC izključno z vidika 
skladnosti z zakonodajo Evropske unije in 
standardov.  Če ugotovi, da delovni 
program ni usklajen s predpisom 
Skupnosti, Komisija javno navede vzroke za 
takšno neskladje. 

• zagotovila vzpostavitev izvršilne 
strukture in ji določila naloge in 
obveznosti,
• sprejela delovni program in stališča 
v zvezi z izvajanjem metodologije, kot je 
določil znanstveni svet
• zagotovila, da se predlogi izberejo in 
projekti financirajo izključno na podlagi 
razvrstitve, določene v okviru strokovnega 
ocenjevanja; vsako spremembo razvrstitve 
iz strokovnega ocenjevanja mora izrecno 

Komisija bo Svetu in Parlamentu predložila
letno poročilo o delovanju ERC.
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potrditi znanstveni svet
• redno obveščala odbor programa o 
izvajanju programa
• Svetu in Parlamentu predložila letno 
poročilo o delovanju ERC.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 53
Priloga I, podpoglavje Vloga Evropske komisije, zaporedna točka 5 a (novo)

V soglasju z znanstvenim svetom imenuje 
direktorja in vodstveno osebje izvršilne 
strukture.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog spremembe 54
Priloga I, poglavje Etični vidiki, odstavek 1

Med izvajanjem tega posebnega programa in 
raziskovalnih dejavnosti, ki iz njega 
izhajajo, je treba spoštovati temeljna etična 
načela. Sem med drugim sodijo načela iz 
Listine Evropske unije o temeljnih 
človekovih pravicah, vključno z naslednjimi: 
varstvo človekovega dostojanstva in 
življenja, varstvo osebnih podatkov in 
zasebnosti, kakor tudi živali in okolja v 
skladu s pravom Skupnosti in ustreznimi 
mednarodnimi konvencijami, smernicami in 
kodeksi ravnanja, kot so Helsinška 
deklaracija, Konvencija Sveta Evrope o 
človekovih pravicah in biomedicini, 
podpisana v Oviedu dne 4. aprila 1997, in 
njeni dodatni protokoli, Konvencija ZN o 
otrokovih pravicah, Splošna deklaracija o 
človeškem genomu in človekovih pravicah, 
ki jo je sprejel Unesco, Konvencija ZN o 
biološkem in toksičnem orožju (BTWC), 
Mednarodna pogodba o rastlinskih genskih 
virih za kmetijstvo in prehrano ter ustrezne 
resolucije Svetovne zdravstvene organizacije 

Med izvajanjem tega posebnega programa in 
raziskovalnih dejavnosti, ki iz njega 
izhajajo, je treba spoštovati temeljna etična 
načela. Sem med drugim sodijo načela iz 
Listine Evropske unije o temeljnih 
človekovih pravicah, vključno z naslednjimi: 
varstvo človekovega dostojanstva in 
življenja, varstvo osebnih podatkov in 
zasebnosti, kakor tudi živali in okolja v 
skladu s pravom Skupnosti in najnovejšimi 
različicami ustreznih mednarodnih 
konvencij, smernic in kodeksov ravnanja, 
npr. Helsinške deklaracije, Konvencije Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini, podpisane v Oviedu dne 4. 
aprila 1997, in njenih dodatnih protokolov, 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah, 
Splošne deklaracije o človeškem genomu in 
človekovih pravicah, ki jo je sprejel Unesco, 
Konvencije ZN o biološkem in toksičnem 
orožju (BTWC), Mednarodne pogodbe o 
rastlinskih genskih virih za kmetijstvo in 
prehrano ter ustreznih resolucij Svetovne 
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(WHO). zdravstvene organizacije (WHO), resolucij 
Evropskega parlamenta z dne 10. marca 
2005 o trgovini s človeškimi jajčnimi 
celicami1 in z dne 26. oktobra 2005 o 
patentiranju biotehnoloških izumov2 ter 
zakoni in predpisi, ki veljajo v državah, kjer 
se izvaja zadevne raziskovalne projekte.
________________ 
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0407.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0407.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE 

Predlog spremembe 55
Priloga I, poglavje Etični vidiki, odstavek 2

Prav tako se bodo upoštevala mnenja 
Evropske skupine svetovalcev glede etičnih 
posledic biotehnologije (1991–1997) in 
mnenja Evropske skupine za etiko v 
znanosti in novih tehnologijah (od 1998).

črtano

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Jan Christian Ehler in Herbert Reul

Predlog spremembe 56
Priloga I, poglavje Etični vidiki, odstavek 2

Prav tako se bodo upoštevala mnenja 
Evropske skupine svetovalcev glede etičnih 
posledic biotehnologije (1991–1997) in 
mnenja Evropske skupine za etiko v 
znanosti in novih tehnologijah (od 1998).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga predlaga Komisija, je v eni točki preveč nejasno, vključeno mora biti zlasti 
nujno poročanje Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Jan Christian Ehler in Herbert Reul

Predlog spremembe 57
Priloga I, poglavje Etični vidiki, odstavek 3

V skladu z načelom subsidiarnosti in zaradi V skladu z načelom subsidiarnosti in zaradi 
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raznolikosti v Evropi obstoječih pristopov 
morajo udeleženci v raziskovalnih projektih 
spoštovati trenutne zakonske in podzakonske 
predpise ter etična merila v državah, kjer 
potekajo raziskave. V vsakem primeru se 
uporabljajo nacionalni predpisi in nobena 
raziskava, ki je prepovedana v kateri koli 
posamezni državi članici ali drugi državi, se 
ne bo podpirala s financiranjem Skupnosti, 
ki se bo izvajalo v tej državi članici ali 
državi.

raznolikosti v Evropi obstoječih pristopov 
morajo udeleženci v raziskovalnih projektih 
spoštovati trenutne zakonske in podzakonske 
predpise ter etična merila v državah, kjer 
potekajo raziskave.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga predlaga Komisija, je v eni točki preveč nejasno, vključeno mora biti zlasti 
nujno poročanje Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Jan Christian Ehler in Herbert Reul

Predlog spremembe 58
Priloga I, poglavje I Etični vidiki, odstavek 4

Po potrebi morajo izvajalci raziskovalnih 
projektov pridobiti odobritev ustreznih 
nacionalnih ali lokalnih odborov za etiko še 
pred začetkom izvajanja dejavnosti RTR. 
Komisija bo sistematično izvedla tudi 
pregled izpolnjevanja etičnih meril pri 
predlogih, ki obravnavajo etično občutljiva 
vprašanja, ali kadar etični vidiki niso bili 
ustrezno obravnavani. V posebnih primerih 
se lahko pregled izpolnjevanja etičnih meril 
izvede med izvajanjem projekta.

Izvajalci ali sodelavci raziskovalnih 
projektov, ki zadevajo etično občutljiva 
vprašanja, kot so analiza človeške DNK, 
raziskave na osebah, ki niso sposobne dati 
zavestne privolitve, raziskave, povezane s 
trpljenjem vretenčarjev itd., morajo 
pridobiti odobritev ustreznih nacionalnih ali 
lokalnih odborov za etiko še pred začetkom 
izvajanja dejavnosti RTR Komisija bo 
sistematično izvedla tudi pregled 
izpolnjevanja etičnih meril. V posebnih 
primerih se lahko pregled izpolnjevanja 
etičnih meril izvede med izvajanjem 
projekta.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga predlaga Komisija, je v eni točki preveč nejasno, vključeno mora biti zlasti 
nujno poročanje Evropskemu parlamentu.



AM\614622SL.doc 19/19 PE 374.086v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Jan Christian Ehler in Herbert Reul

Predlog spremembe 59
Priloga I, poglavje Etični vidiki, odstavek 5

V skladu s členom 4(3) te odločbe 
financiranje raziskovalnih dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, ne 
bo odobreno.

Komisija letno obvesti Evropski parlament 
in Svet o svojih dejavnostih na tem 
področju. Poleg tega Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu zagotovi zahtevane 
informacije.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga predlaga Komisija, je v eni točki preveč nejasno, vključeno mora biti zlasti 
nujno poročanje Evropskemu parlamentu.


