
PR\600207CS.doc PE 368.075v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ
2005/0186(CNS)

4. 4. 2006

*
NÁVRH ZPRÁVY
k návrhu rozhodnutí Rady o specifickém programu Myšlenky, kterým se 
provádí sedmý rámcový program (2007 až 2013) Evropského společenství pro 
výzkum, technický rozvoj a demonstrace
(KOM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Angelika Niebler



PE 368.075v01-00 2/17 PR\600207CS.doc

CS

PR_CNS_art51am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a v článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
  většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o specifickém programu Myšlenky, kterým se provádí sedmý 
rámcový program (2007 až 2013) Evropského společenství pro výzkum, technický 
rozvoj a demonstrace
(KOM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0441)1,

– s ohledem na článek 166 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem 
(C6-0382/2005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Rozpočtového výboru a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem změnila svůj návrh v souladu s čl. 250 odst. 
2 Smlouvy o ES;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí 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 

(4) Návrhy na „hraniční výzkum“ ve 
smyslu základního výzkumu by se měly 
hodnotit výhradně na základě excelence, 
jak bude posouzeno odbornými posudky, a 
měly by klást důraz na interdisciplinární a 
multidisciplinární, vysoce rizikové 
průkopnické projekty, nové skupiny a 

  
1 Úř. věst. C .../Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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na zavedené týmy. méně zkušené výzkumné pracovníky, ale i 
na zavedené týmy.

Odůvodnění

Je nutné pojem „hraniční výzkum“ již v důvodech odůvodnění postavit do zřejmé souvislosti 
se základním výzkumem. Dále by se měl klást důraz kromě interdisciplinarity také na 
multidisciplinaritu výzkumných projektů.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 6

(6) Evropská komise by měla nést 
odpovědnost za provádění tohoto 
specifického programu a měla by zaručit 
nezávislost a integritu Evropské rady pro 
výzkum, jakož i účinnost její funkce.

(6) Evropská komise by měla během 
zkušebního období dvou až maximálně tří 
let nést odpovědnost za provádění tohoto 
specifického programu a měla by zaručit 
nezávislost a integritu Evropské rady pro 
výzkum, jakož i účinnost její funkce.

Odůvodnění

ERV by měla natrvalo získat organizační strukturu velmi nezávislou na institucích EU a být 
řízena pouze mezinárodními výzkumnými pracovníky. Pro zkušební období je důležité zřízení 
výkonné agentury pod kontrolou Komise, aby byl zajištěn rychlý start Evropské rady pro 
výzkum.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 8

(8) Pro zaručení integrity ERV by Komise 
měla zajistit, aby se tento specifický 
program prováděl v souladu se 
stanovenými cíli.

(8) Pro zaručení integrity ERV by Komise 
společně s Evropským parlamentem a 
Radou měla zajistit, aby se tento specifický 
program prováděl v souladu se 
stanovenými cíli.

Odůvodnění

Integrita ERV nesmí být zajištěna pouze ze strany Komise. S ohledem na velký význam 
projektu a vysokých nákladů na jeho financování je nutné, aby do práce EVR byla, např. 
prostřednictvím výročních zpráv, důsledně zapojena Rada a Parlament.



PR\600207CS.doc 7/17 PE 368.075v01-00

CS

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 17

(17) Komise zajistí nezávislé posouzení 
činnosti ERV. S ohledem na toto 
posouzení a s přihlédnutím ke 
zkušenostem ERV, pokud jde o její 
základní zásady, by měla být zvážena 
možnost přetvořit ERV nejpozději v roce 
2010 do podoby právně nezávislé 
struktury, která by mohla být založena na 
článku 171 Smlouvy.

(17) Komise by měla zajistit, aby po 
zkušebním období dvou nebo maximálně 
tří let došlo k nezávislému posouzení 
činnosti ERV. Na základě získaných 
výsledků by měla být ERV trvale 
přetvořena na strukturu, která zaručuje 
maximální autonomii ERV při současné 
průhlednosti. Přitom by měla být zvážena 
možnost přetvořit ERV nejpozději v roce 
2010 do podoby právně nezávislé 
struktury, která by mohla být založena na 
článku 171 Smlouvy.

Odůvodnění

Podle jednohlasného přání mezinárodního výzkumných pracovníků a vědců by měla Evropská 
rada pro výzkum získat organizační strukturu velmi nezávislou na institucích EU a být 
odpovědně řízena pouze mezinárodními výzkumnými pracovníky. To zahrnuje především 
zaručení průhledných průběhů řízení při maximální autonomii. Struktura podle článku 171 
Smlouvy o ES by přitom mohla být jednou z možností, která by měla být pečlivě přezkoumána. 

Pozměňovací návrh 5
Článek 2

V souladu s přílohou II rámcového 
programu činí částka považovaná za 
nezbytnou k uskutečnění specifického 
programu 11 862 miliard EUR, z čehož 
méně než 6 % připadá na správní výdaje 
Komise.

.

V souladu s přílohou II rámcového 
programu činí částka považovaná za 
nezbytnou k uskutečnění specifického 
programu 11 862 miliard EUR, z čehož 
maximálně 3 % rozpočtu, který má ročně 
k dispozici Evropská rada pro výzkum, 
připadají na správní a osobní výdaje.

Odůvodnění

Úspěch Evropské rady pro výzkum závisí na tom, aby co nejvíce peněz plynulo do projektů. 
Mělo by se zabránit vytváření nadměrné administrativy.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 3 odst. 1
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1. Všechny výzkumné činnosti prováděné 
v rámci specifického programu musejí být 
prováděny v souladu se základními 
etickými zásadami.

1. Všechny výzkumné činnosti prováděné 
v rámci specifického programu musejí být 
prováděny v souladu se základními 
etickými zásadami, které jsou stanoveny 
v sedmém rámcovém programu. Navíc 
platí také zásady uvedené v odstavcích 2 a 
3.

Odůvodnění

Rozhodnutí o etických zásadách, jak jsou formulovány v 7. rámcovém programu pro výzkum, 
musejí platit také pro specifický program Myšlenky. 

Pozměňovací návrh 7
Čl. 4 odst. 3

3. Evropská rada pro výzkum se bude 
skládat 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 bude 
skládat 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 a zodpovědnosti.

Poradní sbor („Board of Trustees“), který 
se skládá ze tří zástupců Rady, Komise a 
Evropského parlamentu, sleduje 
dodržování těchto zásad.

Odůvodnění

Práce vědecké rady by se měla vyznačovat také zásadou odpovědnosti. Zřízení poradní sboru 
(„Board of Trustees“), který by se měl skládat ze tří zástupců Rady, Komise a Parlamentu, je 
nutné pro zaručení dodržování zásad, které určují práci ERV.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 4 odst. 4

Komise zaručí nezávislost a integritu 
Evropské rady pro výzkum a zajistí řádné 
plnění úkolů jí svěřených.

Společně s Radou a Evropským 
parlamentem Komise zaručí nezávislost a 
integritu Evropské rady pro výzkum a 
zajistí řádné plnění úkolů jí svěřených.
Vědecká rada a Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě roční 
zprávu o práci ERV, která se bude zabývat 
především tím, do jaké míry bylo dosaženo 
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stanovených cílů.

Odůvodnění

Integrita ERV nesmí být zajištěna pouze ze strany Komise. S ohledem na velký význam 
projektu a velkých nákladů na jeho financování je nutné, aby do práce EVR byla, např. 
prostřednictvím výročních zpráv, důsledně zapojena Rada a Parlament.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 5 odst. 1

1. Vědecká rada je složena z 
nejrenomovanějších vědců, inženýrů a 
akademických pracovníků jmenovaných 
Komisí, kteří jednají osobně, nezávisle na 
cizích zájmech.

1. Vědecká rada je složena z 
nejrenomovanějších vědců, inženýrů a 
akademických pracovníků jmenovaných 
Komisí, kteří reprezentují pokud možno 
všechny obory činnosti výzkumu, kromě 
vynikající vědecké excelence se 
kvalifikovali také svými dlouholetými 
zkušenostmi ve vědeckém managementu,
kteří jednají osobně, nezávisle na cizích 
zájmech.

Odůvodnění

Je důležité, aby členové vědecké rady pokrývali pokud možno všechny oblasti činnosti 
výzkumu a reprezentovali nejrůznější odvětví od veřejného po soukromý výzkum a disponovali 
odbornými znalosti v oblasti vědeckého managementu.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. Členy vědecké rady jmenuje po slyšení 
v Evropském parlamentu Komise, poté, co 
je navrhli výzkumní pracovníci v 
průhledném a nezávislém řízení.

Odůvodnění

Návrhy členů vědecké rady musejí přicházet především od výzkumných pracovníků 
samotných. Slyšení v Parlamentu zaručuje nezbytnou průhlednou a veřejnou pozornost.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 5 odst. 1b (nový)

1b. Funkční období členů vědecké rady 
činí dva roky, znovuzvolení je možné 
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dvakrát. Členové jsou voleni v rotačním 
systému, podle kterého musí být při každé 
volbě nově povolána třetina členů.

Odůvodnění

Funkční období členů vědeckého sboru poradců by mělo být omezeno. Rotační systém 
zajišťuje, že noví a staří členové budou ve vyváženém poměru. 

Pozměňovací návrh 12
Čl. 5 odst. 3 písm. –a (nové)

(–a) vypracovává celkovou strategii pro 
práci ERV, která se v pravidelných 
odstupech musí upravovat podle 
požadavků vědy;

Odůvodnění

Je nutné, aby byl vědecký sbor poradců odpovědný za celkovou strategii ERV. Dále by tato 
celková strategie měla být v určitých odstupech přezkoumávána a přizpůsobována měnícím se 
požadavkům.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 6 odst. 1

1. Komise přijme pracovní program pro 
provádění specifického programu, který 
podrobněji upraví cíle a vědecké a 
technické priority obsažené v příloze I, 
související financování a časový plán 
provádění.

1. Komise a vědecká rada přijmou
pracovní program pro provádění 
specifického programu, který podrobněji 
upraví cíle a vědecké a technické priority 
obsažené v příloze I, související 
financování a časový plán provádění.

Odůvodnění

Je smysluplné, by Komise a vědecká rada přijaly pracovní program ERV společně.

Pozměňovací návrh 14
Článek 8a (nový)

Článek 8a
1. Po zkušebním období dvou až 
maximálně tří let dojde k hodnocení práce 
ERV ze strany nezávislých odborníků. 
Přitom se bude mimo jiné hodnotit, jestli 
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bylo dosaženo cílů stanovených pro ERV 
a jestli byl průběh řízení účinný a 
průhledný, 
byla zajištěna vědecká nezávislost a bylo
vyhověno myšlence vědecké excelence.
Hodnocení navíc odpovídá na otázku, 
jaká struktura je pro ERV natrvalo 
nejvíce vhodná.
2. Nehledě k prováděnému hodnocení by 
pro ERV v každém případě měla být 
dlouhodobě zvolena ta struktura, která 
zaručuje maximální autonomii Rady pro 
výzkum při současné průhlednosti a 
zodpovědnosti vůči Komisi, Radě a 
Evropskému parlamentu. 
3. Na základě hodnotící zprávy podá 
Komise návrh na další vývoj ERV, který 
musí být předložen Evropskému 
parlamentu a Radě pro konzultace a 
případné společné rozhodnutí. Pro 
budoucí práci ERV by se mělo vycházet ze 
struktury podle článku 171 Smlouvy, 
pokud proti takovéto organizační 
struktuře nemluví významné důvody. 

Odůvodnění

Podle jednohlasného přání mezinárodních výzkumných pracovníků a vědců by měla Evropská 
rada pro výzkum získat organizační strukturu velmi nezávislou na institucích EU a být 
odpovědně řízena pouze mezinárodními výzkumnými pracovníky. Pro zkušební období je 
důležité zřízení výkonné agentury, aby se zajistil rychlý start Evropské rady pro výzkum. 
Zkušenosti z této fáze by měly být podrobeny pečlivému přezkoumání. 

Pozměňovací návrh 15
Příloha I podbod „Vědecká rada“ odst. 1 a 1a a 1b (nové)

Vědecká rada se skládá z renomovaných 
zástupců evropského společenství pro 
vědu, kteří jednají osobně, nezávisle na 
cizích zájmech. Členy rady jmenuje 
Komise, poté, co byli zvoleni v nezávislém 
řízení. 

Vědecká rada se skládá z renomovaných 
zástupců evropského společenství pro 
vědu, kteří reprezentují pokud možno 
všechny oblasti činnosti a odvětví 
výzkumu, kromě vynikající vědecké 
excelence se kvalifikovali také 
dlouholetými zkušenostmi ve vědeckém 
managementu a jednají osobně, nezávisle 
na cizích zájmech. 
Členy vědecké rady po slyšení v 
Evropském parlamentu jmenuje Komise 



PE 368.075v01-00 12/17 PR\600207CS.doc

CS

poté, co je navrhli výzkumní pracovníci. 
Funkční období členů činí dva roky, 
znovuzvolení je možné dvakrát. Členové 
jsou voleni v rotačním systému, podle 
kterého musí být při každé volbě povolána 
třetina nových členů. 
Členové vědecké rady schvalují „kodex 
chování“ pro zabránění konfliktů zájmů. 

Odůvodnění

Je důležité, aby členové vědecké rady pokrývali pokud možno všechny oblasti činnosti 
výzkumu a reprezentovali nejrůznější odvětví od veřejného po soukromý výzkum a disponovali 
odbornými znalosti v oblasti vědeckého managementu.

Pozměňovací návrh 16
Příloha I podbod „Specializovaná prováděcí struktura“

Specifická prováděcí struktura bude 
příslušná pro všechny aspekty provádění a 
uskutečňování programu podle ročního 
pracovního programu. Bude provádět 
především hodnotící, posudkové a 
výběrové činnosti podle zásad stanovených 
vědeckou radou a zajišťovat finanční a 
vědeckou realizaci dotací.

Specifická prováděcí struktura bude během 
zkušebního období příslušná pro všechny 
aspekty provádění a uskutečňování 
programu podle ročního pracovního 
programu. Bude provádět především 
hodnotící, posudkové a výběrové činnosti 
podle zásad stanovených vědeckou radou a 
zajišťovat finanční a vědeckou realizaci 
dotací.

Odůvodnění

ERV by měla natrvalo získat organizační strukturu velmi nezávislou na institucích EU a být 
řízena pouze mezinárodními výzkumnými pracovníky. Pro zkušební období je důležité zřízení 
výkonné agentury pod kontrolou Komise, aby byl zajištěn rychlý start Evropské rady pro 
výzkum.

Pozměňovací návrh 17
Příloha I podbod „Úloha Evropské komise“ odst. 1

Evropská komise zaručí úplnou autonomii 
a integritu Evropské rady pro výzkum. Její 
odpovědnost za provádění programu se 
vztahuje na zajištění provádění v souladu 
s výše uvedenými vědeckými cíly a 
požadavky vědecké kvality stanovenými 
nezávislou vědeckou radou. Komise  
především: 

Společně s Radou a Evropským 
parlamentem zaručí Evropská komise 
úplnou autonomii a integritu Evropské rady 
pro výzkum. Její odpovědnost za provádění 
programu se vztahuje na zajištění 
provádění v souladu s výše uvedenými 
vědeckými cíly a požadavky vědecké 
kvality stanovenými úplně nezávisle 
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vědeckou radou. Komise především: 

Odůvodnění

Integrita ERV nesmí být zajištěna pouze ze strany Komise. S ohledem na velký význam 
projektu a velké náklady na jeho financování je nutné, aby do práce EVR byla, např. 
prostřednictvím výročních zpráv, důsledně zapojena Rada a Parlament.

Pozměňovací návrh 18
Příloha I podbod „Úloha Evropské komise“ odrážka 2

– přijme pracovní program a stanoví 
stanoviska k metodice provádění podle 
definice vědecké rady;

– s vědeckou radou přijme pracovní 
program a stanoví stanoviska k metodice 
provádění podle definice vědecké rady;

Odůvodnění

Je smysluplné, by Komise a vědecká rada přijaly pracovní program ERV společně.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Představení specifického programu Myšlenky

7. rámcový program pro výzkum by měl na evropské úrovni poprvé zřídit takzvanou 
„Evropskou radu pro výzkum“ (ERV). ERV je zásadní novinkou tohoto rámcového 
programu. Ve specifickém programu Myšlenky Evropská komise blíže vysvětluje úkoly a 
strukturu ERV.

1. Základní myšlenka

ERV má především za cíl posílit oblast základního výzkumu nebo, jak to nazývá Komise, 
„hraničního výzkumu“. Toto je opožděná změna směru. Významné výsledky výzkumů jsou 
možné pouze díky poznatkům, které jsou získávány základním výzkumem. Navíc základní 
výzkum v rámcových programech pro výzkum dosud výrazně zaostává za  specificky 
zaměřeným výzkumem. Nakonec soukromí investoři často váhají s investicemi do této 
důležité oblasti, protože je to spojeno s velkým finančním rizikem a automaticky neslibuje 
výrobky pro trh.

Komise a vedoucí evropská výzkumná zařízení očekávají od ERV „vliv na soutěž“: Nejlepší 
výzkumní pracovníci z Evropy budou bojovat o prostředky a tím zvýši atraktivitu evropského 
vědeckého prostoru. Dále doufají, že úspěchy jednotlivých výzkumných pracovníků budou 
mít vliv na kvalitu výzkumu v jednotlivých členských státech.

2. Struktura Evropské rady pro výzkum

Podle návrhu Komise by se ERV měla nejprve skládat z vědecké rady a tak zvané prováděcí 
struktury.

a) Vědecká rada
V ERV by vědecká rada měla hrát klíčovou roli. Měla by se skládat ze zástupců evropské 
vědecké obce na nejvyšší úrovni, kteří budou jednat osobně, nezávisle na politických či 
libovolných jiných zájmech. Její členové budou jmenováni Komisí na základě nezávislého 
určení.

Ještě před formálním rozhodnutím o ERV nominovalo pětičlenné výběrové grémium pod 
vedením bývalého komisaře lorda Pattena v minulém roce 22 členů pro vědeckou radu, kteří 
již také zahájili svoji práci.

Po představení Komise se úkoly vědecké rady soustředí především na vypracování celkové 
vědecké strategie a také pracovního programu pro ERV. Sem patří také stanovení určitých 
kritérií, na jejichž základě se bude provádět rozhodování o financování jednotlivých projektů. 
Dále by vědecká rada měla zajišťovat dozor a kontrolu kvality z vědeckého pohledu. To 
zahrnuje posudkovou činnost, výběr odborníků a způsobů hodnocení.

b) Specializovaná prováděcí struktura
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Pro provádění programu by měla být nejprve příslušná specializovaná prováděcí struktura. 
Tato v praxi provádí výběr znalců a projektů. Pro zahájení programu navrhla Komise jako 
prováděcí strukturu výkonnou agenturu Komise. Je ovšem možnost, že by mohla být agentura 
po nezávislém hodnocení do roku 2010 převedena do podoby alternativní a nezávislé 
struktury, zhruba podle článku 171 Smlouvy o ES. 

II. Hodnocení zpravodajky 

Evropská rada pro výzkum představuje důležitý krok ve správnou dobu pro zajištění 
vědeckého prostoru v Evropě a posílení základního výzkumu. Úspěšná ERV může způsobit 
vznik „nasávání“, které je velmi důležité pro udržení špičkových výzkumných pracovníků 
v Evropě resp. pro jejich nalákání do Evropy. Proto je pochopitelné, že myšlenka Rady pro 
výzkum v komunitě výzkumných pracovníků našla velkou podporu, kterou ve velké míře sdílí 
také Evropský parlament. Bez ohledu na to vyvolává návrh podle názoru zpravodajky v 
rozhodujících místech otázky, které by měly být pečlivě prozkoumány.

1. Konečná struktura Evropské rady pro výzkum

Pro konečnou strukturu ERV se nyní diskutuje o dvou alternativách s již jmenovanou 
výkonnou agenturou, kterou Komise zjevně favorizuje, a nezávislou strukturou podle článku 
171 Smlouvy o ES. Obě alternativy mají podle názoru zpravodajky výhody i nevýhody. 
Výkonná agentura by Komisi zaručila větší vliv na Radu pro výzkum; toto by mohlo být 
problematické z hlediska nezávislosti. Ovšem i zřízení struktury podle článku 171 Smlouvy o 
ES vyvolává řadu otázek, které je nutné přezkoumat. To začíná s úplně praktických aspektů 
jako je volba lokality.

Podle názoru zpravodajky by proto po zkušebním období maximálně dvou až tří let mělo dojít 
k hodnocení zkušeností učiněných s ERV ze strany nezávislých odborníků, které musí být 
provedeno podle předem stanovených kritérií. Přitom je nutné posoudit mimo jiné aspekty 
jako vědecká autonomie při současné průhlednosti a odpovědnosti vůči Komisi, Radě a 
Parlamentu.

2. Průhlednost práce Evropské rady pro výzkum 

Vzhledem k výši prostředků, o kterých bude ERV rozhodovat, je nutné, aby byla zaručena 
jistá odpovědnost ve vztahu k Radě, Parlamentu a Komisi. Je nutné zabránit dojmu, že v ERV 
by mohlo docházet k „closed shop“. 

Zapojení evropských institucí, například přes poradní sbor (Board of Trustees), slouží 
průhlednosti a dává Radě pro výzkum možnost zdůvodnit svoji práci. Sázet pouze na 
kontrolní úřad nebo Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF, není podle názoru 
zpravodajky dostatečné. Příklad národních rad pro výzkum ukazuje, že ve všech případech 
veřejné instituce jako investor provádějí více či méně přísnější kontrolu. 

Všichni členové představenstva a také ředitel americké National Science Foundation musejí 
být například jmenování prezidentem USA a být schváleni senátem. V Deutsche 
Forschungsgemeinschaft sedí představitelé spolkové republiky a zemí v hlavním výboru, 
který schvaluje směrnice a dokonce rozhoduje o jednotlivých projektech.
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Zpravodajka je toho názoru, že by měla být zajištěna určitá míra politické odpovědnosti 
alespoň prostřednictvím povinnosti pravidelně předkládat zprávy.

3. Výběr a obsazení vědecké rady
Vědecká rada musí, pokud je to v grémiu asi 20 vědců možné, pokrývat všechny oblasti 
výzkumu a různé úrovně od univerzitního po průmyslový výzkum. Zvláštní význam přitom 
má, aby členové vzhledem k svým úkolům disponovali také know-how a odbornými znalosti 
z oblasti vědeckého managementu.
Aby mohla být vědecká rada otevřena novým myšlenkám a oblastem výzkumu, mělo by být 
funkční období členů omezené. Navíc je smysluplný jistý rotační systém, který zajišťuje 
stálou výměnu při současné kontinuitě. 
Členy vědecké rady by dále měli volit a určovat pouze evropští výzkumní pracovníci. Toto je 
zárukou pro vědeckou nezávislost ERV.

4. Zajištění efektivní správní struktury
Ověřovací zkouškou ERV bude realizace projektů. Vzhledem k širokému tématickému 
průřezu se dá očekávat mnoho žádostí. Ty musejí být zpracovány rychle a účinně. Přitom 
budou kladeny velké nároky především na vědeckou radu a „prováděcí strukturu“, aby 
představily inteligentní řešení. Z důvodu malých zdrojů by proto měla být vydání pro správní 
úkoly od počátku omezena na určitý podíl celkového rozpočtu, aby bylo možné zajistit „Lean 
Management“.

5. Zadání pro práce vědecké rady

Kritici se obávají nebezpečí, že ERV bude „zavalena“ žádostmi. Na tomto základě navrhují, 
stanovit již ve specifickém programu zadání pro práci ERV a výběr projektů tak, že budou 
stanovena určitá kritéria pro výběr projektů. Zpravodajka tento postup nepovažuje za 
prospěšný. Je základním předpokladem, aby zadání pro obsahovou práci stanovovali 
výzkumní pracovníci ve vědecké radě nezávisle a podle požadavků výzkumu. Toto stanovení 
by mělo platit také ve vztahu ke Komisi. Nezbytné ovšem je určení jasných etických zásad. 

6. Financování Rady pro výzkum

Panuje shoda v tom, že úspěch ERV závisí ve velké míře na jejím financování. Pouze pokud 
se podaří investovat nezbytné „kritické množství“, může skutečně dojít k úvodem 
avizovaným účinkům na soutěž. Komise původně na celou dobu platnosti 7. rámcového 
programu pro výzkum naplánovala pro ERV celkovou částku 11,861 miliard EUR. Tato 
částka bude ale sotva dodržena. 

Odborníci za nezbytné „kritické množství“ právem považují alespoň 1 miliardu na rok. Tato 
částka musí být k dispozici po celou dobu platnosti programu. Přitom je smysluplné stálé 
zvyšování. Podle názoru zpravodajky by to mohlo znamenat, že v počáteční fázi programu 
bude k dispozici méně finančních prostředků, než ke konci doby platnosti programu.

III. Shrnutí:

Zpravodajka vítá návrh Komise na založení Evropské rady pro výzkum. Všechny zúčastněné 
vyzývá, aby zajistili rychlé zahájení práce Rady pro výzkum. Proto musí evropský 
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zákonodárce nalézt odpovědi na výše položené otázky. Pouze pokud se to podaří, bude ERV 
skutečně úspěšná, což by mohlo mít zamýšlený pozitivní vliv na vědecký prostor.


