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Označenie postupov

 *  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenua doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe Myšlienky, ktorým sa vykonáva 
siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického 
rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013)
(KOM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Rade (KOM(2005)0441)1,

– so zreteľom na článok 166 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Parlamentom (C6-0382/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre rozpočet a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby z tohto dôvodu zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odkloniť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu, aby opätovne konzultovala s Parlamentom, ak má v úmysle podstatným 
spôsobom zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby toto stanovisko odovzdal Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 4

(4) Návrhy výskumu „na hraniciach 
súčasného poznania“ by sa mali hodnotiť 
na základe výlučného kritéria najvyššej 
kvality po vzájomnom profesionálnom 
preskúmaní návrhov, pričom dôraz je 
potrebné klásť na interdisciplinárne 

(4) Návrhy výskumu „na hraniciach 
súčasného poznania“ s ohľadom na 
základný výskum by sa mali hodnotiť na 
základe výlučného kritéria najvyššej 
kvality po vzájomnom profesionálnom 
preskúmaní návrhov, pričom dôraz je 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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priekopnícke projekty s vysokou mierou 
rizika, na nové zoskupenia i menej 
skúsených výskumníkov, ako aj na 
etablované tímy.

potrebné klásť na interdisciplinárne a 
multidisciplinárne priekopnícke projekty s 
vysokou mierou rizika, na nové zoskupenia 
i menej skúsených výskumníkov, ako aj na 
etablované tímy.

Odôvodnenie

Pojem „výskum na hraniciach súčasného poznania“ je potrebné už v rámci odôvodnení 
zreteľne spájať so základným výskumom.  Ďalej je potrebné klásť dôraz na interdisciplinaritu, 
ako aj na multidisciplinaritu výskumných projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 6

(6) Európska komisia by mala niesť 
zodpovednosť za realizáciu osobitného 
programu a pôsobiť ako garant nezávislosti 
a integrity Európskej rady pre výskum, ako 
aj jej funkčnej účinnosti.

(6) Európska komisia by mala počas 
skúšobnej lehoty dvoch, maximálne troch 
rokov niesť zodpovednosť za realizáciu 
osobitného programu a pôsobiť ako garant 
nezávislosti a integrity Európskej rady pre 
výskum, ako aj jej funkčnej účinnosti.

Odôvodnenie

Organizačná štruktúra ECR by mala byť vo väčšej miere nezávislá od inštitúcií EÚ a mala by 
byť zodpovedne riadená výlučne medzinárodným vedeckým spoločenstvom. S cieľom 
zabezpečiť rýchly začiatok činnosti Európskej rady pre výskum je potrebné zriadiť výkonnú 
agentúru kontrolovanú Komisiou počas skúšobnej lehoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 8

(8) S cieľom zaručiť integritu ERC by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa tento 
osobitný program realizoval v súlade so 
stanovenými cieľmi.

(8) S cieľom zaručiť integritu ERC by 
Komisia spoločne s Európskym 
parlamentom a Radou mala zabezpečiť, 
aby sa tento osobitný program realizoval v 
súlade so stanovenými cieľmi.

Odôvodnenie

Integritu ECR nemôže zabezpečiť len Komisia. S ohľadom na význam projektu a jeho značné  
finančné vybavenie je nevyhnutné, aby sa aj Rada a Parlament konzekventne zapojili do 
činnosti ECR napr. vypracovávaním  výročných správ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 17

(17) Komisia zabezpečí nezávislé 
posúdenie fungovania ERC. Na základe 
tohto hodnotenia a po zohľadnení 
skúseností ERC so zreteľom na jeho 
základné princípy by sa mala najneskôr do 
roku 2010 posúdiť možnosť reorganizácie 
ERC na právne nezávislú štruktúru, čo by 
sa mohlo realizovať na základe článku 171 
Zmluvy.

(17) Komisia by mala zabezpečiť, že sa po 
uplynutí skúšobnej lehoty dvoch, 
maximálne troch rokov uskutoční
nezávislé posúdenie fungovania ERC. Na 
základe získaných výsledkov by sa ECR 
mala natrvalo pretransformovať do 
štruktúry, ktorá poskytuje maximálnu 
mieru autonómie a súčasne 
transparentnosti ECR. Pritom by sa mala 
najneskôr do roku 2010 posúdiť možnosť 
reorganizácie ERC na právne nezávislú 
štruktúru, čo by sa mohlo realizovať na 
základe článku 171 Zmluvy. 

Odôvodnenie

V súlade s jednomyseľným želaním medzinárodnej vedeckej a výskumnej obce je potrebné, 
aby Európska rada pre výskum získala nezávislú organizačnú štruktúru od inštitúcií EÚ a aby 
ju zodpovedne riadilo výlučne medzinárodné výskumné spoločenstvo. Toto zahŕňa 
predovšetkým zabezpečenie transparentných postupov s ohľadom na dodržanie maximálnej 
miery autonómie. Štruktúra v súlade s článkom 171 Zmluvy o ES predstavuje jednu z možností 
a je potrebné ju dôkladne preskúmať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 2

V súlade s prílohou II rámcového 
programu by suma potrebná na realizáciu 
osobitného programu mala predstavovať 
11862 mil. eur, z čoho čiastka menej ako 6 
% je určená na správne výdavky Komisie.

V súlade s prílohou II rámcového 
programu by suma potrebná na realizáciu 
osobitného programu mala predstavovať 11 
862 mil. eur, z čoho sú najviac 3% určené 
na správne výdavky a na výdavky na 
zamestnancov z ročného rozpočtu, ktorý 
má k dispozícii Európska rada pre 
výskum.

Odôvodnenie

Úspech Európskej rady pre výskum závisí od množstva finančných prostriedkov určených na 
projekty. Je potrebné predísť vytvoreniu nadmernej riadiacej štruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 odsek 1
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1. Všetky výskumné činnosti vykonávané v 
rámci osobitného programu sa budú 
vykonávať v súlade so základnými 
etickými princípmi.

1. Všetky výskumné činnosti vykonávané v 
rámci osobitného programu sa budú 
vykonávať v súlade so základnými 
etickými princípmi tak, ako sú stanovené v 
siedmom rámcovom programe. Dodatočne 
k tomu platia zásady uvedené v odsekoch 
2 a 3. 

Odôvodnenie

Posúdenie hodnoty etických hraníc ako sú formulované v siedmom rámcovom programe v 
oblasti výskumu musia platiť aj pre osobitný program Myšlienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 4 odsek 3

3. Európska rada pre výskum bude 
pozostávať z nezávislej Vedeckej rady 
podporovanej špecializovanou realizačnou 
štruktúrou podľa opisu v prílohe I. Bude 
pôsobiť podľa zásad najvyššej vedeckej 
kvality, nezávislosti, efektívnosti a 
transparentnosti.

3. Európska rada pre výskum bude 
pozostávať z nezávislej Vedeckej rady 
podporovanej špecializovanou realizačnou 
štruktúrou podľa opisu v prílohe I.  Bude 
pôsobiť podľa zásad najvyššej vedeckej 
kvality, nezávislosti, efektívnosti, 
transparentnosti a zodpovednosti.
Rada („Board of Trusters“), ktorú tvoria 
vždy traja predstavitelia Rady, Komisie a 
Európskeho parlamentu kontroluje 
dodržiavanie týchto zásad.

Odôvodnenie

Činnosť vedeckej rady by sa mala riadiť zásadou zodpovednosti. Vytvorenie rady („Board of 
Trustees“), ktorú by mali tvoriť vždy traja predstavitelia Rady, Komisie a Parlamentu je 
nevyhnutné, aby sa zabezpečilo dodržiavanie činnosti v súlade so zásadami ECR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 4 odsek 4

Komisia bude vystupovať ako garant plnej 
nezávislosti a integrity Európskej rady pre 
výskum a zabezpečí náležité plnenie jej 
zverených úloh.

Spoločne s Európskym parlamentom a 
Radou bude Komisia vystupovať ako 
garant plnej nezávislosti a integrity 
Európskej rady pre výskum a zabezpečí 
náležité plnenie jej zverených úloh.

Vedecká rada a Komisia predložia 
Európskemu parlamentu a Rade výročnú 
správu o činnosti ECR, ktorá sa bude 
sústrediť najmä na to, ako sa podarilo 
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dosiahnuť stanovené ciele.

Odôvodnenie

Integritu ECR nemôže zabezpečiť len Komisia. S ohľadom na význam projektu a jeho značné  
finančné vybavenie je nevyhnutné, aby sa aj Rada a Parlament konzekventne zapojili do 
činnosti ECR napr. vypracovávaním  výročných správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 5 odsek 1

1. Vedecká rada bude pozostávať z 
popredných vedcov, odborníkov v oblasti 
techniky a akademických pracovníkov, 
ktorých bude menovať Komisia a ktorí 
budú konať podľa vlastného vedomia a 
svedomia nezávisle od irelevantných 
záujmov.

1. Vedecká rada bude pozostávať z 
popredných vedcov, odborníkov v oblasti 
techniky a akademických pracovníkov, 
ktorí podľa možností budú zastupovať 
všetky vedné oblasti a odbory a ktorých 
kvalifikácia zahŕňa nielen vysokú vedeckú 
odbornosť, ale aj dlhoročné skúsenosti v 
oblasti vedeckého manažmentu a ktorí 
budú konať nezávisle od irelevantných 
záujmov. 

Odôvodnenie

Je podstatné, aby členovia vedeckej rady zastupovali podľa možností všetky vedné odbory a 
rôzne oblasti výskumu vo verejnej ako aj súkromnej sfére a mali skúsenosti s vedeckým 
manažmentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 5 odsek 1 a (nový)

1a. Členov vedeckej rady v rámci 
transparentného a nezávislého postupu 
navrhne vedecká obec a menuje ich 
Komisia po vypočutí v Európskom 
parlamente. 

Odôvodnenie

Členov vedeckej rady musí v prvom rade navrhnúť vedecká obec. Vypočutie v Parlamente 
zaručí nevyhnutnú transparentnosť a verejnú pozornosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 5 odsek 1 b (nový)
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1b. Funkčné obdobie členov vedeckej rady 
je dva roky, členovia môžu byť opätovne 
zvolení dva razy. Členovia sú volení 
rotačným systémom, tak, aby pri každej 
voľbe bola opätovne zvolená tretina 
členov.   

Odôvodnenie

Funkčné obdobie členov vedeckej rady je potrebné obmedziť. Rotačný systém zabezpečí, aby 
pomer nových a starých členov bol vyvážený. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 5 odsek 3 bod -a (nový)

(-a) vypracuje spoločnú stratégiu činnosti 
ECR, ktorú je potrebné prispôsobiť 
vedeckým požiadavkám;(

Odôvodnenie

Je potrebné, aby vedecká rada bola zodpovedná za spoločnú stratégiu ECR. Spoločnú 
stratégiu je potrebné pravidelne kontrolovať a prispôsobiť meniacim sa požiadavkám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 6 odsek 1

1. Komisia prijme pracovný program na 
realizáciu osobitného programu, v ktorom 
sa podrobnejšie stanovia ciele a vedecké a 
technické priority obsiahnuté v prílohe I, s 
tým spojené financovanie a časový 
harmonogram realizácie.

1. Komisia a vedecká rada prijmú
pracovný program na realizáciu osobitného 
programu, v ktorom sa podrobnejšie 
stanovia ciele a vedecké a technické 
priority obsiahnuté v prílohe I, s tým 
spojené financovanie a časový 
harmonogram realizácie.

Odôvodnenie

Je rozumné, aby Komisia a vedecká rada spoločne prijali pracovný program ECR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 8 a (nový)

Článok 8a
1. Po uplynutí skúšobnej lehoty dvoch, 
maximálne troch rokov nezávislí experti 
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posúdia činnosť ECR. Okrem iného 
posúdia, či
sa dosiahli ciele stanovené ECR a 
účinnosť a transparentnosť  postupov;
či bola zabezpečená vedecká nezávislosť a 
či sa zohľadnila myšlienka vedeckej 
odbornosti.
V posudku sa zaujme stanovisko k otázke, 
aká  štruktúra ECR je z dlhodobého 
hľadiska najvhodnejšia.
2. Bez ohľadu na tento posudok je v 
každom prípade potrebné zvoliť dlhodobú 
štruktúru ECR, ktorá zabezpečí 
maximálnu mieru autonómie výskumnej 
rady a súčasne transparentnosť a 
zodpovednosť vo vzťahu ku Komisii, 
Rade a Európskemu parlamentu. 
3. Komisa na základe správy o hodnotení 
predloží návrh o ďalšom vývoji ECR 
Európskemu parlamentu a Rade na 
konzuláciu a prípadné 
spolurozhodovanie. Základom budúcej 
činnosti ECR je štruktúra v súlade s 
článkom 171 Zmluvy, ak neexistujú 
závažné dôvody proti takejto organizačnej 
forme. 

Odôvodnenie

V súlade s jednomyseľným želaním medzinárodnej vedeckej a výskumnej obce je potrebné, 
aby Európska rada pre výskum získala nezávislú a dlhodobú organizačnú štruktúru od 
inštitúcií EÚ a aby ju zodpovedne riadilo výlučne medzinárodné výskumné spoločenstvo. S 
cieľom zabezpečiť rýchly začiatok činnosti Európskej rady pre výskum je potrebné zriadiť 
výkonnú agentúru kontrolovanú Komisiou počas skúšobnej lehoty. Skúsenosti z tejto fázy je 
potrebné podrobne posúdiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha I podnadpis "Vedecká rada" odsek 1 a odseky 1 a a 1 b (nové)

Vedecká rada bude pozostávať z 
predstaviteľov európskej vedeckej obce na 
najvyššej úrovni konajúcich samostatne a 
nezávisle od vedľajších záujmov. Jeho 
členov vymenúva Komisia na základe 
nezávislého identifikačného postupu.

Vedecká rada bude pozostávať z 
predstaviteľov európskej vedeckej obce na 
najvyššej úrovni, ktorí budú podľa 
možností zastupovať všetky oblasti a 
odbory výskumu a ktorých kvalifikácia 
zahŕňa nielen vysokú vedeckú odbornosť, 
ale aj dlhoročné skúsenosti v oblasti 
vedeckého manažmentu a ktorí konajú 
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samostatne a nezávisle od vedľajších 
záujmov. 
Členov vedeckej rady navrhuje vedecká 
obec a menuje ich Komisia po vypočutí v 
Európskom parlamente. Funkčné obdobie 
členov vedeckej rady je dva roky, členovia 
môžu byť opätovne zvolení dva razy. 
Členovia sú volení rotačným systémom, 
tak, aby pri každej voľbe bola opätovne 
zvolená tretina členov. 
Členovia vedeckej rady prijmú Kódex 
správania, aby sa predišlo konfliktom 
záujmov. 

Odôvodnenie

Je podstatné, aby členovia vedeckej rady zastupovali podľa možností všetky vedné odbory a 
rôzne oblasti výskumu vo verejnej ako aj súkromnej sfére a mali skúsenosti s vedeckým 
manažmentom. Vypočutie v Parlamente zabezpečí potrebnú transparentnosť.  Ďalej je 
potrebné zaviesť rotačný systém.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha I podnadpis "Osobitná realizačná štruktúra"

Osobitná realizačná štruktúra zodpovedá za 
všetky aspekty správnej realizácie a 
vykonávania programu podľa ročného 
pracovného programu. Bude realizovať 
najmä postupy hodnotenia, vzájomné 
profesionálne preskúmanie a výber v
súlade so zásadami ustanovenými 
vedeckou radou a bude zabezpečovať 
finančné a vedecké riadenie dotácií.

Osobitná realizačná štruktúra počas 
skúšobnej lehoty zodpovedá za všetky 
aspekty správnej realizácie a vykonávania 
programu podľa ročného pracovného 
programu. Bude realizovať najmä postupy 
hodnotenia, vzájomné profesionálne 
preskúmanie a výber v súlade so zásadami 
ustanovenými vedeckou radou a bude 
zabezpečovať finančné a vedecké riadenie 
dotácií. 

Odôvodnenie

Organizačná štruktúra ECR by z dlhodobého hľadiska mala byť do značnej miery nezávislá 
od inštitúcií EÚ a mala by byť zodpovedne riadená výlučne medzinárodným vedeckým 
spoločenstvom. S cieľom zabezpečiť rýchly začiatok činnosti Európskej rady pre výskum je 
potrebné zriadiť výkonnú agentúru kontrolovanú Komisiou počas skúšobnej lehoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Príloha I podnadpis "Úloha Európske komisie" odsek 1
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Európska komisia pôsobí ako garant úplnej 
nezávislosti a integrity ERC. Jej 
zodpovednosť za realizáciu programu bude 
súvisieť so zabezpečením realizácie 
programu v súlade s uvedenými vedeckými 
cieľmi a s požiadavkami vedeckej úrovne, 
ktoré nezávisle určila vedecká rada.
Komisia najmä:

Spoločne s Radou a Európskym 
parlamentom bude Európska komisia 
pôsobiť ako garant úplnej nezávislosti a 
integrity ERC. Jej zodpovednosť za 
realizáciu programu bude súvisieť so 
zabezpečením realizácie programu v súlade 
s uvedenými vedeckými cieľmi a s 
požiadavkami vedeckej úrovne, ktoré 
nezávisle určila vedecká rada. Komisia 
najmä:

Odôvodnenie

Integritu ECR nemôže zabezpečiť len Komisia. S ohľadom na význam projektu a jeho značné  
finančné vybavenie je nevyhnutné, aby sa aj Rada a Parlament konzekventne zapojili do 
činnosti ECR napr. vypracovávaním  výročných správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Príloha I podnadpis "Úloha Európske komisie" bod 2

- prijme pracovný program a stanoviská 
týkajúce sa metodiky realizácie, ako ju 
určila vedecká rada;

- s vedeckou radou prijme pracovný 
program a stanoviská týkajúce sa metodiky 
realizácie, ako ju určila vedecká rada; 

Odôvodnenie

Je rozumné, aby Komisia a vedecká rada spoločne prijali pracovný program ECR.



PR\600207SK.doc PE 368.075v01-0014/17 PR\600207SK.doc

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Predstavenie osobitného programu Myšlienky

Siedmim rámcovým programom v oblasti výskumu sa na európskej pôde po prvý raz vytvorí 
takzvaná „Európska rada pre výskum“ (ERC). ERC predstavuje podstatnú inováciu 
rámcového programu. V osobitnom programe Myšlienky Európska komisia bližšie upresňuje 
úlohy a štruktúru ERC. 

1. Základná myšlienka

ERC sa predovšetkým zameriava na posilnenie oblasti základného výskumu alebo, ako ho 
nazýva Komisia, „výskumu na hraniciach súčasného poznania“. To je prekvapujúca zmena. 
Podstatné výsledky výskumu je možné dosiahnuť len prostredníctvom poznatkov získaných 
zo základného výskumu. Okrem toho, v rámcových programoch v oblasti výskumu základný 
výskum doteraz výrazne zaostával za aplikačným výskumom. Napokon, súkromní investori 
často váhajú investovať do tejto dôležitej oblasti, pretože je to spojené so značným finančným 
rizikom a nezabezpečí sa tak automaticky, že sa výrobky dostanú na trh.

Komisia a popredné európske výskumné zariadenia očakávajú od ERC „súťažný efekt“. 
Najlepší vedci z Európy sa zapoja do súťaže o prostriedky a zvýšia tak príťažlivosť 
výskumného pracoviska Európa. Ďalej sa očakáva, že úspechom jednotlivých vedcov môžu 
vzniknúť aj spätné väzby na kvalitu výskumu v jednotlivých členských štátoch.  

2. Štruktúra Európskej rady pre výskum

Podľa návrhu Komisie sa ERC bude skladať z vedeckej rady a takzvanej výkonnej štruktúry.

a) Vedecká rada

V rámci ERC má vedecká rada zastávať kľúčovú úlohu. Radu budú tvoriť osobnosti 
európskeho výskumného spoločenstva, ktorí konajú nezávisle od politických alebo iných 
záujmov. Členov rady menuje Komisia po ich nominácii v nezávislom konaní. 

Päťčlenné výberové grémium pod vedením bývalého komisára Lorda Pattena v minulom 
roku, teda ešte pred prijatím formálneho rozhodnutia o vytvorení ERC, nominovalo 22 členov 
do vedeckej rady, ktorí sa už ujali svojej práce.

V súlade s predstavami Komisie úlohy vedeckej rady spočívajú vo vypracovaní celkovej 
vedeckej stratégie, ako aj v zostavení pracovného programu pre ERC. K úlohám patrí aj 
stanovenie určitých kritérií, na základe ktorých má byť prijaté rozhodnutie o financovaní 
jednotlivých projektov. Ďalej má vedecká rada zabezpečiť dohľad a kontrolu kvality z 
vedeckého hľadiska. Toto zahŕňa posudkové konanie, výber expertov a metódy hodnotenia. 

b) Špecifická výkonná štruktúra 
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Za realizáciu programu musí niesť zodpovednosť predovšetkým určitá výkonná štruktúra. 
Táto v praxi uskutočňuje posudkové konanie a konanie súvisiace s výberom projektov. Ako 
výkonnú štruktúru na zahájenie programu Komisia navrhla výkonnú agentúru Komisie. 
Existuje však možnosť, že agentúra sa po nezávislom hodnotení do roku 2010 môže zmeniť 
na alternatívnu a právne nezávislú štruktúru, napríklad podľa článku 171 Zmluvy o ES. 

II. Hodnotenie spravodajkyne 

Európska rada pre výskum je dôležitým krokom v správnom čase. Vytvorí sa tak  výskumné 
pracovisko Európa a posilní sa základný výskum. Úspešná ERC môže vyvolať „sací efekt“, 
ktorý je veľmi potrebný, aby špičkoví vedci zostali v Európe resp., aby sa do Európy opäť 
vrátili. Preto je pochopiteľné, že myšlienka Rady pre výskum získala výraznú  podporu nielen 
vo vedeckej obci, ale aj v Európskom parlamente. Napriek tomu však návrh podľa názoru 
spravodajkyne otvára rozhodujúce otázky, ktoré si vyžadujú dôkladné uváženie.

1. Konečná štruktúra Európskej rady pre výskum

S ohľadom na konečnú štruktúru ERC existujú dve možnosti pre diskusiu; ide o možnosť 
vzniku výkonnej agentúry, ktorú uprednostňuje Komisia a o existenciu nezávislej štruktúry v 
súlade s článkom 171 Zmluvy o ES. Obidve majú podľa názoru spravodajkyne výhody i 
nevýhody. Výkonná agentúra by zaručovala silný vplyv Komisie vo vzťahu k  Rade pre 
výskum; to by sa mohlo ukázať z hľadiska nezávislosti ako problematické.  Štruktúra podľa 
ustanovení článku 171 Zmluvy o ES však tiež vyvoláva niekoľko otázok, ktoré je potrebné 
zvážiť. Začína to celkom praktickými aspektmi, ako je výber miesta pracoviska.  

Podľa názoru spravodajkyne by po uplynutí skúšobnej lehoty maximálne dvoch až troch 
rokov mali nezávislí experti vypracovať posudok o skúsenostiach získaných ERC. Posudok je 
potrebné vypracovať na základe určitých, vopred stanovených kritérií. Pritom sa musia 
posúdiť aspekty ako vedecká autonómia pri súčasnej transparentnosti a zodpovednosti voči 
Komisii, Rade a Parlamentu.

2. Transparentnosť práce Európskej rady pre výskum 

Vzhľadom na značné prostriedky, o ktorých bude ERC rozhodovať, je nevyhnutné, aby bola 
zaručená určitá zodpovednosť voči Rade, Parlamentu a Komisii. Predíde sa tak dojmu, že z 
ERC by mohol vzniknúť „zatvorený obchod“. 

Zapojenie európskych inštitúcií, napríklad prostredníctvom rady (Board of Trustees) 
zabezpečuje transparentnosť a poskytuje Rade pre výskum možnosť obhájiť svoju prácu. 
Spoliehať sa iba na Súdny dvor alebo na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) 
podľa názoru spravodajkyne nestačí.  Príklad národných rád pre výskum ukazuje, že vo 
všetkých prípadoch existuje viac alebo menej dôrazná kontrola zo strany verejného sektora , 
ktorý poskytuje peniaze. 

Všetci členovia predstavenstva, ako aj riaditeľ americkej nadácie National Science 
Foundation, musia byť napríklad menovaní americkým prezidentom a potvrdení senátom. V 
Nemeckom výskumnom spoločenstve pôsobí spolkový úrad a jednotlivé krajiny v hlavnom 
výbore, v ktorom sa schvaľujú smernice a dokonca sa rozhoduje o jednotlivých projektoch.
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Spravodajkyňa zastáva názor, že sa musí zabezpečiť určitá miera politickej zodpovednosti,  a 
to povinnosťou predkladať pravidelné správy.

3. Voľba a obsadzovanie vedeckej rady

Vedecká rada musí, ak je to v prípade  grémia, ktoré tvorí približne 20 členov možné,  pokryť 
všetky oblasti výskumu a rôzne úrovne od univerzitného až po priemyselný výskum. Osobitne 
dôležité je, aby členovia mali potrebné vedomosti a prax v oblasti vedeckého manažmentu. 
Funkčné obdobie členov by malo byť obmedzené, aby vedecká rada bola otvorená pre nové 
myšlienky a oblasti výskumu. Zavedenie rotačného systému je zmysluplné, aby sa 
zabezpečila neustála výmena a súčasne dodržala kontinuita.

Členov vedeckej rady by ďalej mali voliť a určovať jedine európski vedci. To je zárukou 
vedeckej nezávislosti ERC.   

4. Zabezpečenie účinnej štruktúry správy 

Skúškou pre ERC sa stane realizácia projektov. Vzhľadom na široký tematický rozsah možno 
očakávať veľa objednávok. Tieto sa musia spracovať rýchlo a efektívne. Od vedeckej rady a 
„výkonnej štruktúry“ sa očakáva, že vyvinú inteligentné riešenia. Vzhľadom na nedostatok 
zdrojov by mali byť výdavky na správu od začiatku obmedzené na určitý podiel celkového 
rozpočtu, aby sa zabezpečil „Lean Management“ (štíhle riadenie).

5. Úlohy a činnosť vedeckej rady 

Kritici sa obávajú, že existuje nebezpečie, že ERC bude „zasypaná“ objednávkami. S 
ohľadom na túto skutočnosť sa navrhuje, aby sa už v osobitnom programe stanovili úlohy 
činnosti ERC a vybrali sa projekty tým, že sa stanovia určité kritériá pre ich výber. 
Spravodajkyňa nepokladá tento prístup za účelný. Základným predpokladom je, aby úlohy čo 
do obsahu určovali vedci vo vedeckej rade autonómne so zameraním na potreby výskumu. 
Toto určenie by malo platiť aj voči Komisii. Je však potrebné definovať jasné etické hranice. 

6. Finančné vybavenie rady pre výskum

Úspech ERC v nemalej miere závisí od jej finančného vybavenia. Len ak sa podarí investovať 
nevyhnutný „kritický objem“, môžu sa dostaviť súťažné účinky načrtnuté v úvode. Komisia 
pôvodne naplánovala pre ERC na celé obdobie realizácie siedmeho rámcového programu 
sumu 11 861 miliárd EUR. To sa sotva podarí dodržať. 

Experti pokladajú nevyhnutný „kritický objem“ za správny pri minimálne 1 miliarde EUR 
ročne. Táto suma musí byť k dispozícii počas celého obdobia realizácie programu. Pritom je 
efektívne priebežné zvyšovanie. Podľa názoru spravodajkyne by to mohlo znamenať, že v 
počiatočnej fáze bude k dispozícii menej finančných prostriedkov, ako na konci realizácie 
programu.  

III. Zhrnutie: 

Spravodajkyňa víta návrh na zriadenie Európskej rady pre výskum. Všetci zúčastnení sú 
vyzvaní zabezpečiť, aby Rada pre výskum urýchlene začala s prácou. Preto európsky 
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zákonodarca musí nájsť odpovede na nastolené otázky. Len ak sa to podarí, stane sa ERC 
skutočne úspešným modelom, ktorý dokáže rozvinúť zamýšľané pozitívny vplyv na vedecké 
pracovisko.


