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PARLAMENT EUROPEJSKI

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego 
„Pomysły” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w 
dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)
(COM(2005) 0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005) 0441)1,

– uwzględniając art. 166 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0382/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Budżetowej oraz Komisji Kultury i Edukacji (A6-0000/2006),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament 
tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 4

(4) Wnioski dotyczące „badań 
pionierskich” należy oceniać wyłącznie na 
podstawie kryterium jakości, w ramach 
niezależnej weryfikacji. Wnioski te 
powinny kłaść nacisk na 
interdyscyplinarne pionierskie projekty o 

(4) Wnioski dotyczące „badań 
pionierskich”, rozumianych jako badania 
podstawowe, należy oceniać wyłącznie na 
podstawie kryterium jakości, w ramach 
niezależnej weryfikacji. Wnioski te 
powinny kłaść nacisk na 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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wysokim poziomie ryzyka oraz na nowe 
grupy i mniej doświadczonych 
naukowców, jak również zespoły o 
ustalonej pozycji.

interdyscyplinarne i multidyscyplinarne 
pionierskie projekty o wysokim poziomie 
ryzyka oraz na nowe grupy i mniej 
doświadczonych naukowców, jak również 
zespoły o ustalonej pozycji.

Uzasadnienie

Już w uzasadnieniu należy jednoznacznie powiązać pojęcie „badań pionierskich” z 
badaniami podstawowymi. Ponadto należy położyć nacisk nie tylko na interdyscyplinarność, 
ale również na multidyscyplinarność projektów badawczych.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 6

(6) Komisja Europejska powinna 
odpowiadać za realizację niniejszego 
programu szczegółowego oraz powinna 
być gwarantem niezależności i 
integralności Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych, jak również jej skutecznego 
funkcjonowania.

(6) W trakcie okresu próbnego, 
trwającego od dwóch do najwyżej trzech 
lat, Komisja Europejska powinna 
odpowiadać za realizację niniejszego 
programu szczegółowego oraz powinna 
być gwarantem niezależności i 
integralności Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych, jak również jej skutecznego 
funkcjonowania.

Uzasadnienie

Docelowo ERC powinna mieć strukturę organizacyjną, która w znacznej mierze byłaby 
niezależna od instytucji UE, a kierować nią w sposób odpowiedzialny powinna wyłącznie 
międzynarodowa społeczność badawcza. Ustanowienie agencji wykonawczej podlegającej 
kontroli Komisji będzie przydatne w trakcie okresu próbnego w celu zapewnienia szybkiego 
rozpoczęcia prac przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 8

(8) W celu zagwarantowania integralności 
ERC Komisja powinna zapewnić realizację 
niniejszego programu szczegółowego w 
zgodzie z ustalonymi celami.

(8) W celu zagwarantowania integralności 
ERC Komisja, wspólnie z Parlamentem 
Europejskim i Radą, powinna zapewnić 
realizację niniejszego programu 
szczegółowego w zgodzie z ustalonymi 
celami.

Uzasadnienie

Komisja nie może być jedynym gwarantem integralności ERC. Wobec ogromnego znaczenia 
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projektu i przyznanych mu znacznych środków finansowych, konieczne jest konsekwentne 
włączanie Rady i Parlamentu w prace ERC, na przykład poprzez sprawozdania roczne.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 17

(17) Komisja zapewni przeprowadzenie 
niezależnej oceny funkcjonowania ERC.
Na podstawie tej oceny oraz biorąc pod 
uwagę doświadczenia ERC w odniesieniu 
do jego podstawowych zasad, nie później 
niż w 2010 r. należy rozważyć możliwość 
przekształcenia ERC w prawnie niezależną 
strukturę, na przykład na podstawie art. 
171 Traktatu.

(17) Komisja powinna zapewnić 
przeprowadzenie niezależnej oceny 
funkcjonowania ERC po okresie próbnym, 
trwającym od dwóch do najwyżej trzech 
lat. Na podstawie uzyskanych rezultatów 
ERC powinna docelowo otrzymać taką 
strukturę, która zapewni jej największą 
możliwą niezależność a zarazem 
przejrzystość. Jednocześnie nie później niż 
w 2010 r. należy rozważyć możliwość 
przekształcenia ERC w prawnie niezależną 
strukturę, na przykład na podstawie art. 
171 Traktatu.

Uzasadnienie

Zgodnie z jednogłośnymi wnioskami międzynarodowej społeczności naukowo-badawczej, 
Europejska Rada ds. Badań Naukowych powinna mieć taką strukturę organizacyjną, która w 
znacznej mierze byłaby niezależna od instytucji UE, a kierować nią w sposób odpowiedzialny 
powinna wyłącznie międzynarodowa społeczność badawcza. Oznacza to w szczególności 
konieczność zapewnienia przejrzystości przebiegu procedur przy największej możliwej
niezależności. Struktura, o której mowa w art. 171 Traktatu WE, byłaby jedną z możliwości, 
którą należy starannie zbadać.

Poprawka 5
Artykuł 2

Zgodnie z załącznikiem II do programu 
ramowego kwota uznana za niezbędną do 
realizacji programu szczegółowego wynosi 
11862 mln EUR, z czego nie więcej niż 6 
% jest przeznaczone na wydatki 
administracyjne Komisji.

Zgodnie z załącznikiem II do programu 
ramowego kwota uznana za niezbędną do 
realizacji programu szczegółowego wynosi 
11862 mln EUR, z czego co najwyżej 3 %
jest przeznaczone na wydatki 
administracyjne i wydatki na zasoby 
ludzkie rocznego budżetu, będącego do 
dyspozycji Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych.

Uzasadnienie

Sukces Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych zależy od możliwie dużej ilość środków 
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przeznaczanych na projekty. Należy uniknąć stworzenia nieproporcjonalnie rozbudowanej
administracji.

Poprawka 6
Artykuł 3 ustęp 1

1. Wszystkie działania badawcze 
przeprowadzane w ramach programu 
szczegółowego są prowadzone zgodnie z 
podstawowymi zasadami etycznymi.

1. Wszystkie działania badawcze 
przeprowadzane w ramach programu 
szczegółowego są prowadzone zgodnie z 
podstawowymi zasadami etycznymi
określonymi w siódmym programie 
ramowym, których uzupełnieniem są 
również zasady określone w ust. 2 i 3.

Uzasadnienie

Decyzje dotyczące wartości i określające granice etyczne, zawarte w siódmym programie 
ramowym w dziedzinie badań, powinny obowiązywać również w odniesieniu do programu 
szczegółowego „Pomysły”.

Poprawka 7
Artykuł 4 ustęp 3

3. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 
składa się z niezależnej rady naukowej 
wspieranej przez specjalną jednostkę ds. 
realizacji, jak określono w załączniku I. 
Rada prowadzi działalność zgodnie z 
zasadami jakości pracy naukowej, 
niezależności, efektywności i
przejrzystości.

3. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 
składa się z niezależnej rady naukowej 
wspieranej przez specjalną jednostkę ds. 
realizacji, jak określono w załączniku I. 
Rada prowadzi działalność zgodnie z 
zasadami jakości pracy naukowej, 
niezależności, efektywności, przejrzystości
i odpowiedzialności.

Nad przestrzeganiem tych zasad czuwa 
komitet doradczy („Board of Trustees”), w 
skład którego wchodzi po trzech 
przedstawicieli Rady, Komisji i 
Parlamentu Europejskiego.

Uzasadnienie

Prace rady naukowej powinny odbywać się również zgodnie z zasadą odpowiedzialności. 
Ustanowienie komitetu doradczego („Board of Trustees”), w którego skład wejdzie po trzech 
przedstawicieli Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego, jest konieczne dla zapewnienia 
zachowania podstawowych zasad pracy ERC.
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Poprawka 8
Artykuł 4 ustęp 4

4. Komisja pełni rolę gwaranta 
niezależności i integralności Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych oraz zapewnia 
właściwe wykonanie powierzonych jej 
zadań.

4. Wspólnie z Radą i Parlamentem 
Europejskim, Komisja pełni rolę gwaranta 
niezależności i integralności Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych oraz zapewnia 
właściwe wykonanie powierzonych jej 
zadań.

Rada naukowa i Komisja przedkładają 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
roczne sprawozdanie dotyczące prac ERC, 
w szczególności określające postępy na 
drodze do osiągnięcia wyznaczonych 
celów.

Uzasadnienie

Komisja nie może być jedynym gwarantem integralności ERC. Wobec ogromnego znaczenia 
projektu i przyznanych mu znacznych środków finansowych, konieczne jest konsekwentne 
włączanie Rady i Parlamentu w prace ERC, na przykład poprzez sprawozdania roczne.

Poprawka 9
Artykuł 5 ustęp 1

1. Rada naukowa składa się z naukowców, 
inżynierów i uczonych cieszących się 
najwyższym uznaniem, wyznaczonych 
przez Komisję i działających we własnym 
imieniu, niezależnie od zewnętrznych 
interesów.

1. Rada naukowa składa się z naukowców, 
inżynierów i uczonych cieszących się 
najwyższym uznaniem, reprezentujących 
w miarę możliwości wszystkie sektory i 
dziedziny badań naukowych, 
dysponujących, oprócz prowadzenia 
badań naukowych o wysokiej jakości, 
wieloletnim doświadczeniem w zakresie 
administrowania badaniami naukowymi i 
działających we własnym imieniu, 
niezależnie od zewnętrznych interesów.

Uzasadnienie

Reprezentowanie przez członków rady naukowej możliwie wszystkich dziedzin nauki, jak 
również różnorodnego zakresu badań – od publicznych po prywatne, oraz ich doświadczenie 
w zakresie administrowania badaniami naukowymi są czynnikami o decydującym znaczeniu.

Poprawka 10
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)
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1a. Po zaproponowaniu kandydatur przez 
społeczność naukową w drodze 
przejrzystego i niezależnego 
postępowania, członkowie rady naukowej 
są mianowani przez Komisję po ich 
wysłuchaniu przez Parlament Europejski.

Uzasadnienie

Propozycje kandydatur członków rady naukowej powinny w pierwszej kolejności pochodzić 
od samej społeczności naukowej. Wysłuchanie ich przez Parlament Europejski gwarantuje 
niezbędną przejrzystość i uwagę opinii publicznej.

Poprawka 11
Artykuł 5 ustęp 1 b (nowy)

1b. Kadencja członków rady naukowej 
wynosi dwa lata. Możliwy jest dwukrotny 
ponowny wybór. Członkowie są wybierani 
w systemie rotacyjnym, zgodnie z którym 
podczas każdych wyborów musi zostać 
powołana jedna trzecia nowych członków 
rady.

Uzasadnienie

Należy ograniczyć czas trwania kadencji członków rady naukowej. System rotacyjny zapewnia 
zrównoważone proporcje między liczbą starych i nowych członków.

Poprawka 12
Artykuł 5 ustęp 3 litera –a) (nowa)

-a) określa ogólną strategię pracy ERC, 
którą należy regularnie dostosowywać do 
wymogów naukowych;

Uzasadnienie

Rada naukowa powinna odpowiadać za ogólną strategię ERC. Ponadto taka strategia 
powinna być co pewien czas poddawana przeglądowi i dopasowywana do zmieniających się 
wymogów.

Poprawka 13
Artykuł 6 ustęp 1
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1. Komisja sporządza program prac dla 
realizacji programu szczegółowego, 
określający bardziej szczegółowo cele oraz 
priorytety naukowe i technologiczne 
przedstawione w załączniku I, odnośny 
system finansowania oraz harmonogram 
realizacji.

1. Komisja i rada naukowa sporządzają 
program prac dla realizacji programu 
szczegółowego, określający bardziej 
szczegółowo cele oraz priorytety naukowe 
i technologiczne przedstawione w 
załączniku I, odnośny system finansowania 
oraz harmonogram realizacji.

Uzasadnienie

Wydaje się stosowne, aby Komisja wspólnie z radą naukową sporządzały program pracy 
ERC.

Poprawka 14
Artykuł 8 a (nowy)

Artykuł 8a
1. Po okresie próbnym, trwającym od 
dwóch do najwyżej trzech lat, praca ERC 
zostanie poddana ocenie niezależnych 
ekspertów. W trakcie tej oceny zostanie 
między innymi zbadane:
czy osiągnięto założone dla ERC cele oraz 
czy ustanowiono efektywne i przejrzyste 
procedury,
czy udało się zapewnić niezależność 
naukową, oraz
czy w odpowiednim stopniu uwzględniono 
koncepcję wysokiej jakości badań 
naukowych.
Ponadto w ocenie zostanie przedstawiona 
opinia w sprawie najwłaściwszej 
docelowej struktury ERC.
2. Niezależnie od przeprowadzanej oceny, 
w długim okresie w każdym przypadku 
należy wybrać dla ERC taką strukturę, 
która zapewni możliwie największą 
niezależność Rady ds. Badań Naukowych, 
przy jednoczesnej przejrzystości i 
odpowiedzialności wobec Komisji, Rady i 
Parlamentu Europejskiego.
3. Na podstawie sprawozdania z oceny 
Komisja sporządzi wniosek w sprawie 
dalszego rozwoju ERC i przedłoży go do 
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zaopiniowania i ewentualnej współdecyzji 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W 
odniesieniu do przyszłej pracy ERC należy 
oprzeć się na strukturze, o której mowa w 
art. 171 Traktatu WE, chyba że zaistnieją 
ważne argumenty przeciwko takiej formie 
organizacyjnej.

Uzasadnienie

Zgodnie z jednogłośnymi wnioskami międzynarodowej społeczności naukowo-badawczej, 
Europejska Rada ds. Badań Naukowych powinna mieć docelowo taką strukturę 
organizacyjną, która w znacznej mierze byłaby niezależna od instytucji UE, a kierować nią w 
sposób odpowiedzialny powinna wyłącznie międzynarodowa społeczność badawcza. 
Ustanowienie agencji wykonawczej podlegającej kontroli Komisji Europejskiej będzie 
przydatne w trakcie okresu próbnego w celu zapewnienia szybkiego rozpoczęcia prac przez 
Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Doświadczenia z tego okresu powinny zostać 
poddane szczegółowej ocenie.

Poprawka 15
Załącznik I podtytuł „Rada naukowa” akapit pierwszy oraz akapity pierwszy a i pierwszy b 

(nowe)

Rada naukowa składać się będzie z 
najwyższej rangi przedstawicieli 
europejskiego środowiska naukowego, 
działających we własnym imieniu, 
niezależnie od politycznych lub innych 
interesów. Jej członkowie będą mianowani 
przez Komisję, po tym jak zostali 
wyznaczeni w drodze niezależnej 
procedury.

Rada naukowa składać się będzie z 
najwyższej rangi przedstawicieli 
europejskiego środowiska naukowego, 
reprezentujących w miarę możliwości 
wszystkie sektory i dziedziny badań, 
dysponujących, oprócz prowadzenia 
badań naukowych o wysokiej jakości, 
wieloletnim doświadczeniem w zakresie 
administrowania badaniami naukowymi 
oraz działających we własnym imieniu, 
niezależnie od politycznych lub innych 
interesów. 

Po zaproponowaniu kandydatur przez 
społeczność naukową, jej członkowie będą 
mianowani przez Komisję, po ich 
wysłuchaniu przez Parlament Europejski. 
Kadencja członków wynosi dwa lata.
Możliwy jest dwukrotny ponowny wybór. 
Członkowie są wybierani w systemie 
rotacyjnym, zgodnie z którym podczas 
każdych wyborów musi zostać powołana 
jedna trzecia nowych członków rady.
Członkowie rady naukowej przyjmują 
„Kodeks postępowania” („Code of 
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Conduct”), zapobiegający konfliktom 
interesów.

Uzasadnienie

Reprezentowanie przez członków rady naukowej możliwie wszystkich dziedzin nauki, jak 
również różnorodnego zakresu badań – od publicznych po prywatne, oraz ich doświadczenie 
w zakresie administrowania badaniami naukowymi, są czynnikami o decydującym znaczeniu. 
Wysłuchanie ich przez Parlament Europejski w trakcie procedury powołania gwarantuje 
niezbędną przejrzystość. Ponadto należy wprowadzić zasadę rotacji.

Poprawka 16
Załącznik I podtytuł „Specjalna jednostka ds. realizacji”

Specjalna jednostka ds. realizacji będzie 
odpowiedzialna za wszystkie aspekty 
administracyjnego wdrażania i realizacji 
programu, które przewidziano w rocznym 
programie prac. Będzie ona w 
szczególności przeprowadzać procedury 
oceny oraz procedury wzajemnej 
weryfikacji i wyboru, zgodnie z zasadami 
ustanowionymi przez radę naukową oraz 
zapewniać finansowe i naukowe 
zarządzanie dotacjami.

W okresie próbnym specjalna jednostka 
ds. realizacji będzie odpowiedzialna za 
wszystkie aspekty administracyjnego 
wdrażania i realizacji programu, które 
przewidziano w rocznym programie prac. 
Będzie ona w szczególności 
przeprowadzać procedury oceny oraz 
procedury wzajemnej weryfikacji i 
wyboru, zgodnie z zasadami 
ustanowionymi przez radę naukową oraz 
zapewniać finansowe i naukowe 
zarządzanie dotacjami.

Uzasadnienie

Docelowo ERC powinna mieć taką strukturę organizacyjną, która w znacznej mierze byłaby 
niezależna od instytucji UE, a kierować nią w sposób odpowiedzialny powinna wyłącznie 
międzynarodowa społeczność naukowa. Ustanowienie agencji wykonawczej podlegającej 
kontroli Komisji Europejskiej będzie przydatne w trakcie okresu próbnego w celu
zapewnienia szybkiego rozpoczęcia prac przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych.

Poprawka 17
Załącznik I podtytuł „Rola Komisji Europejskiej” akapit pierwszy

Komisja Europejska będzie gwarantem 
pełnej niezależności i integralności ERC. 
Odpowiedzialność Komisji w zakresie 
realizacji programu będzie polegać na 
zapewnieniu, że program realizowany jest 
zgodnie z wyżej wymienionymi celami 
naukowymi oraz zgodnie z wymogami 
jakości pracy naukowej określonymi przez 

Wspólnie z Radą i Parlamentem 
Europejskim, Komisja Europejska będzie 
gwarantem pełnej niezależności i 
integralności ERC. Odpowiedzialność 
Komisji w zakresie realizacji programu 
będzie polegać na zapewnieniu, że 
program realizowany jest zgodnie z wyżej 
wymienionymi celami naukowymi oraz 
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działającą niezależnie radę naukową. 
Komisja w szczególności:

zgodnie z wymogami jakości pracy 
naukowej określonymi przez działającą 
niezależnie radę naukową. Komisja w 
szczególności:

Uzasadnienie

Komisja nie może być jedynym gwarantem integralności ERC. Wobec ogromnego znaczenia 
projektu i przyznanych mu znacznych środków finansowych, konieczne jest włączenie Rady i 
Parlamentu w prace ERC.

Poprawka 18
Załącznik I podtytuł „Rola Komisji Europejskiej” punktor drugi

• przyjmie program prac i stanowiska 
dotyczące metodologii wdrażania 
określonej przez radę naukową.

• wspólnie z radą naukową przyjmie 
program prac i stanowiska dotyczące 
metodologii wdrażania określonej 
przez radę naukową.

Uzasadnienie

Wydaje się stosowne, aby Komisja wspólnie z radą naukową sporządzały program pracy 
ERC.
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UZASADNIENIE

I. Prezentacja programu szczegółowego „Pomysły”

W ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań planuje się powołanie po raz 
pierwszy na poziomie europejskim tak zwanej „Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych” 
(ERC). ERC jest ważnym nowym elementem programu ramowego. W programie 
szczegółowym „Pomysły” Komisja Europejska precyzuje zadania i strukturę ERC.

1. Podstawowy zamysł

Najważniejszym celem ERC jest wzmocnienie dziedziny badań podstawowych, zwanych 
przez Komisję „badaniami pionierskimi”, co stanowi od dawna oczekiwaną zmianę kierunku. 
Ważne odkrycia naukowe są możliwe dopiero dzięki informacjom zdobytym w ramach badań 
podstawowych. Ponadto w programie ramowym w dziedzinie badań badania podstawowe 
pozostawały jak dotąd zdecydowanie w cieniu badań stosowanych. Przecież prywatni 
inwestorzy często wstrzymują się przed inwestowaniem w tę dziedzinę, ponieważ związane 
jest to ze znacznym ryzykiem finansowym, a nie prowadzi automatycznie do stworzenia 
gotowych produktów rynkowych.

Komisja i czołowe europejskie jednostki badawcze oczekują wywołania przez ERC „efektu 
konkurencji”: najlepsi naukowcy europejscy mają konkurować o środki, zwiększając 
atrakcyjność Europy jako miejsca prowadzenia badań. Ponadto oczekuje się, że dzięki 
sukcesom poszczególnych naukowców możliwe będzie wyciągnięcie wniosków dotyczących 
jakości badań w poszczególnych państwach członkowskich.

2. Struktura Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Zgodnie z wnioskiem Komisji, w początkowym okresie ERC będzie się składać z rady 
naukowej i tak zwanej jednostki ds. realizacji.

a) rada naukowa

Rada naukowa ma odgrywać kluczową rolę w ERC. Będzie się ona składać z najwyższej 
rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego, działających we własnym 
imieniu, niezależnie od politycznych lub innych interesów. Jej członkowie będą mianowani 
przez Komisję po wyznaczeniu w drodze niezależnej procedury.

Jeszcze przed podjęciem formalnej decyzji w sprawie ERC, pięcioosobowa komisja, której 
przewodniczył były komisarz Lord Patten, nominowała w ubiegłym roku 22 członków rady 
naukowej, którzy już podjęli swoje obowiązki.

Zgodnie z wnioskiem Komisji zadania rady naukowej koncentrują się przede wszystkim na 
opracowaniu ogólnej strategii w zakresie nauki oraz planu pracy ERC. Obejmuje to również 
ustanowienie określonych kryteriów, na podstawie których podejmowane będą decyzje w 
sprawie finansowania poszczególnych projektów. Ponadto rada naukowa ma zapewnić 
monitorowanie i kontrolę jakości pod względem naukowym. Obejmuje to procedurę 
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wzajemnej weryfikacji, wybór ekspertów oraz metod oceny.

b) specjalna jednostka ds. realizacji

W początkowym okresie za realizację programu odpowiadać będzie specjalna jednostka ds. 
realizacji. Będzie ona w praktyce przeprowadzać procedury wzajemnej weryfikacji oraz 
wyboru projektów. Komisja zaproponowała, aby w okresie rozpoczęcia programu jednostką 
ds. realizacji była agencja wykonawcza Komisji. Jednakże istnieje możliwość przekształcenia 
jej do 2010 r., po dokonaniu niezależnej oceny, w alternatywną i niezależną prawnie 
strukturę, na przykład zgodną z art. 171 Traktatu WE.

II. Ocena sprawozdawczyni

Europejska Rada ds. Badań Naukowych stanowi istotny krok, uczyniony we właściwym 
czasie i mający na celu zapewnienie Europie pozycji jako miejsca prowadzenia badań 
naukowych oraz wzmocnienie dziedziny badań podstawowych. Odnosząca sukcesy ERC 
może wywołać „efekt przyciągania”, pilnie konieczny dla zatrzymania czołowych 
naukowców w Europie lub ich odzyskania. Dlatego zrozumiałe jest olbrzymie poparcie 
koncepcji ERC w środowisku naukowym, podzielane w dużej mierze również przez 
Parlament Europejski. Mimo to zdaniem sprawozdawczyni projekt budzi w kluczowych 
punktach wątpliwości, które wymagają dogłębnej analizy.

1. Ostateczna struktura Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

W odniesieniu do ostatecznej struktury ERC należy przedyskutować dwie możliwości: już 
wspomnianą agencję wykonawczą, zdecydowanie faworyzowaną przez Komisję, oraz 
niezależną strukturę zgodną z art. 171 Traktatu WE. Zdaniem sprawozdawczyni, obie mają 
zarówno wady, jak i zalety. Agencja wykonawcza zapewniłaby Komisji duży wpływ na ERC, 
co mogłoby się okazać problematyczne z punktu widzenia niezależności. Jednakże również 
struktura zgodna z art. 171 Traktatu WE budzi wątpliwości, które wymagają zbadania, 
począwszy od takiego praktycznego aspektu, jak na przykład wybór siedziby.

Z tego względu zdaniem sprawozdawczyni po okresie próbnym, trwającym najwyżej od 
dwóch do trzech lat, niezależni eksperci powinni przeprowadzić ocenę doświadczeń 
związanych z ERC. Ocena ta musi odbywać się w oparciu o wcześniej ustalone kryteria i
powinny jej podlegać przede wszystkim takie aspekty, jak niezależność naukowa przy 
jednoczesnej przejrzystości i odpowiedzialności wobec Komisji, Rady i Parlamentu 
Europejskiego.

2. Przejrzystość prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Wobec znacznych środków, którymi ERC będzie dysponować, konieczne jest zapewnienie 
pewnego stopnia odpowiedzialności wobec Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji. 
Celem tego jest uniknięcie wrażenia, że w ERC mógłby powstać system „closed 
shop”(„zamknięty system”).

Włączenie instytucji europejskich, na przykład w formie komitetu doradczego („Board of 
Trustees”) zwiększa przejrzystość i umożliwia ERC wzmocnienie fundamentów swojej pracy 
wobec tych instytucji. Zdaniem sprawozdawczyni nie wystarczy zdać się na Europejski 
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Trybunał Obrachunkowy czy Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF). Przykład krajowych rad ds. badań naukowych pokazuje, że we wszystkich 
przypadkach występuje większy bądź mniejszy zakres kontroli ze strony administracji, 
będącej źródłem finansowania.

Na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych nominuje, a senat zatwierdza wszystkich 
członków zarządu oraz dyrektora amerykańskiej Państwowej Fundacji Naukowej (National 
Science Foundation). W głównym komitecie Niemieckiego Towarzystwa Naukowego 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft), podejmującym decyzje w sprawie wytycznych, a nawet 
poszczególnych projektów, reprezentowany jest rząd federalny i kraje związkowe.

Zdaniem sprawozdawczyni należy zapewnić pewien zakres odpowiedzialności politycznej, 
przynajmniej poprzez obowiązek regularnego składania sprawozdań.

3. Wybór i skład rady naukowej

O ile jest to możliwe w przypadku gremium składającego się z około 20 naukowców, rada 
naukowa powinna reprezentować wszystkie dziedziny i różne poziomy badań, od 
uniwersyteckich po przemysłowe. Z uwagi na zakres swoich zadań, ważnym aspektem jest 
know-how i doświadczenie jej członków w zakresie administrowania badaniami.

Dla zapewnienia otwartości ERC na nowe idee i dziedziny badań, konieczne jest ograniczenie 
czasu trwania kadencji członków. Również wprowadzenie pewnego systemu rotacyjnego, 
który zapewniałby zmianę składu osobowego przy zachowaniu ciągłości prac, wydaje się być 
słuszne.

Członkowie rady naukowej powinni ponadto być nominowani i wybierani wyłącznie przez 
europejskie środowisko naukowe. Będzie to gwarancją niezależności naukowej ERC.

4. Zapewnienie efektywnej struktury administracyjnej

Wybór projektów będzie dla ERC swoistym chrztem bojowym. Wobec szerokiego zakresu 
tematycznego należy się spodziewać wpłynięcia dużej ilości wniosków, które należy szybko i 
sprawnie ocenić. Ten proces wymaga, szczególnie od rady naukowej i „jednostki ds. 
realizacji”, wprowadzenia inteligentnych rozwiązań. Wobec ograniczonych środków 
konieczne jest ograniczenie od samego początku wydatków administracyjnych do pewnej 
części całkowitego budżetu w celu zapewnienia „lean management”(„zarządzania 
wyszczuplającego”) .

5. Wytyczne dla prac rady naukowej

Krytycy wyrażają obawy, że istnieje ryzyko „zasypania” ERC wnioskami. Z tego względu 
proponuje się wskazanie już w programie szczegółowym wytycznych dla prac ERC oraz 
wyboru projektów, poprzez określenie szczególnych kryteriów wyboru projektów. 
Sprawozdawczyni nie uznaje tej koncepcji za istotną. Jednym z podstawowych założeń jest 
ustalanie wytycznych prac merytorycznych w sposób niezależny przez naukowców w radzie
naukowej, dopasowując je do potrzeb badawczych. Takie ustalenie powinno obowiązywać 
również wobec Komisji. Jednakże konieczne jest określenie jasnych granic etycznych.
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6. Środki finansowe przyznane ERC

Panuje zgoda, że sukces ERC jest w znacznej mierze uzależniony od wysokości przyznanych 
jej środków finansowych. Jedynie po zainwestowaniu niezbędnej „masy krytycznej” można 
osiągnąć efekty konkurencyjności, o których była mowa we wstępie. Początkowo Komisja 
planowała przyznanie ERC kwoty 11,861 mld EUR na cały okres trwania siódmego programu 
ramowego w dziedzinie badań. Tej kwoty jednak najprawdopodobniej nie da się utrzymać.

Eksperci słusznie uważają, że wysokość niezbędnej „masy krytycznej” wynosi co najmniej 
1 mld EUR rocznie. Tę kwotę należy zapewnić w całym okresie trwania programu. 
Jednocześnie stały wzrost tej kwoty wydaje się być słuszny. Zdaniem sprawozdawczyni 
mogłoby to oznaczać, że w początkowym okresie trwania programu do dyspozycji 
pozostawałoby mniej środków, niż w końcowym.

III. Podsumowanie

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje propozycję ustanowienia Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych do zapewnienia szybkiego 
podjęcia prac przez ERC. Oznacza to, że ustawodawca europejski powinien szybko znaleźć 
rozwiązania w odniesieniu do wyżej wymienionych wątpliwości. Jedynie w przypadku, gdy 
uda się to zrobić, ERC będzie mogła stać się prawdziwym przykładem sukcesu, 
umożliwiającym osiągnięcie zakładanych pozytywnych skutków dla pozycji Europy jako 
miejsca prowadzenia badań naukowych.


