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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Predlogi sprememb zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjen del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpusti v zadevni jezikovni različici). O 
teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
o predlogu Sklepa Evropskega sveta o posebnem programu „Zamisli“, s katerim se bo 
izvajal sedmi okvirni program (2007 do 2013) Evropske skupnosti za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti
(KOM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2005)0441)1,

– ob upoštevanju člena 166 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je posvetoval Svet 
(C6-0382/2005),

– ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
proračunski nadzor in Odbora za kulturo in izobraževanje (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, da ustrezno spremeni predlog, v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3. poziva Svet, da obvesti Parlament, ali namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril
Parlament;

4. poziva Svet, da se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava predlog Komisije 
bistveno spremeniti;

5. naroči predsedniku, da stališče Parlamenta predloži Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 4

(4) Predlogi za „pionirske raziskave“ 
morajo biti ocenjeni samo na podlagi 
merila odličnosti, ki ga prisodijo 
strokovnjaki s strokovnim ocenjevanjem, 
in morajo biti osredotočeni na 
interdisciplinarne pionirske projekte z 
velikim tveganjem, nove skupine in manj 
izkušene raziskovalce ter ustaljene skupine 
raziskovalcev.

(4) Predlogi za „pionirske raziskave“ v 
smislu temeljnih raziskav morajo biti 
ocenjeni samo na podlagi merila odličnosti, 
ki ga prisodijo strokovnjaki s strokovnim 
ocenjevanjem, in morajo biti osredotočeni 
na interdisciplinarne in multidisciplinarne
pionirske projekte z velikim tveganjem, 
nove skupine in manj izkušene 
raziskovalce ter ustaljene skupine 

  
1 UL C ... /Še neobjavljeno v UL.
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raziskovalcev.

Obrazložitev

Pojem „pionirske raziskave“ je treba že v uvodnih izjavah jasno opredeliti v povezavi s 
temeljnimi raziskavami. Prav tako je treba pri raziskovalnih projektih razen
interdisciplinarnosti poudariti tudi multidisciplinarnost.

Predlog spremembe 2
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 v 
poskusnem obdobju, ki traja največ dve do 
tri leta, 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.

Obrazložitev

Dolgoročno mora ERC ohraniti obsežno organizacijsko strukturo, ki je neodvisna od 
institucij EU, odgovornost za njegovo vodenje pa mora prevzeti sama mednarodna 
raziskovalna skupnost. Za poskusno obdobje je treba ustanoviti izvajalsko agencijo, ki jo bo 
nadzorovala Komisije, da se zagotovi hitrejši zagon Evropskega raziskovalnega sveta.  

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 8

(8) Za zagotovitev celovitosti ERC mora 
Komisija zagotoviti, da se ta posebni 
program izvaja v skladu z zastavljenimi 
cilji.

(8) Za zagotovitev celovitosti ERC mora 
Komisija skupaj z Evropskim 
parlamentom in Svetom zagotoviti, da se 
ta posebni program izvaja v skladu z 
zastavljenimi cilji.

Obrazložitev

Komisija ne sme zagotavljati celovitosti ERC sama. Ker gre za pomemben projekt z znatnimi 
finančnimi odhodki, morata biti Svet in Parlament prek letnih poročil dosledno vključena v 
delovanje ERC.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 17

(17) Komisija pripravi neodvisno oceno (17) Komisija mora po preteku 
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delovanja ERC. V luči te ocene in ob 
upoštevanju izkušenj ERC 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.

poskusnega obdobja, ki traja največ dve 
do tri leta, neodvisno oceno delovanja 
ERC. Na podlagi pridobljenih rezultatov 
se mora ERC spremeniti v trajno 
strukturo, ki mu bo zagotavljala 
preglednostjo in največjo možno 
samostojnost. Ob tem se mora najpozneje 
leta 2010 pretehtati možnost spremembe 
strukture ERC v pravno neodvisno 
strukturo, ki lahko temelji na členu 171 
Pogodbe.  

Obrazložitev

Mednarodna znanstvena in raziskovalna skupnost se strinjata, da mora Evropski raziskovalni 
svet ohraniti obsežno organizacijsko strukturo, ki je neodvisna od institucij EU, odgovornost 
za njegovo vodenje pa mora prevzeti sama mednarodna raziskovalna skupnost. To vključuje 
zlasti zagotavljanje preglednosti poteka postopkov ob največji možni samostojnosti. 
Struktura, ki jo opredeljuje člen 171 Pogodbe ES, je lahko ena možnost, ki jo je treba skrbno 
preučiti. 

Predlog spremembe 5
Člen 2

V skladu s Prilogo II okvirnega programa 
znaša znesek, potreben za izvajanje 
posebnega programa, 11 862 milijonov 
EUR, od katerih je manj kot 6 %
namenjenih odhodkom za poslovanje 
Komisije.

V skladu s Prilogo II okvirnega programa 
znaša znesek, potreben za izvajanje 
posebnega programa, 11 862 milijonov 
EUR, od katerih so iz letnega proračuna, 
ki ga ima na voljo Evropski raziskovalni 
svet, največ 3 % namenjeni odhodkom za 
poslovanje in osebnim odhodkom.

Obrazložitev

Uspeh Evropskega raziskovalnega sveta je odvisen od količine denarja, ki se vloži v projekte. 
Preprečiti je treba nastanek nesorazmernega poslovanja.

Predlog spremembe 6
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, kot jih določa sedmi okvirni 
program. Upoštevati je treba tudi načela iz 
drugega in tretjega odstavka. 
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Obrazložitev

Odločitve o vrednotah v skladu z etičnimi omejitvami, kot jih določa sedmi okvirni 
raziskovalni program, morajo veljati tudi za posebni program „Zamisli“. 

Predlog spremembe 7
Člen 4, odstavek 3

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

3. Evropski raziskovalni svet bo sestavljal 
neodvisni znanstveni svet, kateremu bo 
pomagala izvršilna struktura, kot je 
določeno v Prilogi I. Deloval bo v skladu z 
načeli znanstvene odličnosti, 
samostojnosti, učinkovitosti, preglednosti 
in odgovornosti.
Posvetovalni svet („Board of Trustees“), 
ki ga sestavljajo po trije predstavniki iz 
Sveta, Komisije in Evropskega 
parlamenta, nadzoruje izvajanje teh 
načel.

Obrazložitev

Delovanje znanstvenega sveta mora biti opredeljeno tudi z načelom odgovornosti. 
Ustanovitev posvetovalnega sveta („Board of Trustees“), ki ga morajo sestavljati po trije 
predstavniki iz Sveta, Komisije in Parlamenta, je nujna za zagotavljanje načel, ki določajo 
delovanje ERC.

Predlog spremembe 8
Člen 4, odstavek 4

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

Komisija bo skupaj s Svetom in 
Evropskim parlamentom delovala kot 
porok za samostojnost in celovitost 
Evropskega raziskovalnega sveta ter bo 
zagotavljala pravilno izvajanje nalog, ki so 
mu zaupane.

Znanstveni svet in Komisija predložita 
Evropskemu parlamentu in Svetu letno 
poročilo o delovanju ERC, v katerem se 
obravnavajo zlasti tisti zastavljeni cilji, ki 
so bili doseženi.

Obrazložitev

Komisija ne sme zagotavljati celovitosti ERC sama. Ker gre za pomemben projekt z znatnimi 
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finančnimi odhodki, morata biti Svet in Parlament prek letnih poročil dosledno vključena v 
delovanje ERC.

Predlog spremembe 9
Člen 5, odstavek 1 

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

1. Znanstveni svet sestavljajo najboljši 
znanstveniki, inženirji in strokovnjaki, ki
po možnosti predstavljajo vsa strokovna 
področja in sektorje raziskovanja ter so 
kvalificirani zaradi izjemne znanstvene 
odličnosti, pridobljene z leti izkušenj v 
znanstvenem vodenju, in ki delujejo v 
svojem imenu, neodvisno od drugih 
interesov.

Obrazložitev

Pomembno je, da člani znanstvenega sveta po možnosti zajemajo vsa raziskovalna področja 
in predstavljajo različne sektorje (javne do zasebne raziskave) ter imajo izkušnje v 
znanstvenem vodenju.

Predlog spremembe 10
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. Člane znanstvenega sveta po 
predstavitvi v Evropskem parlamentu 
imenuje Komisija, potem ko jih v skladu s 
preglednim in neodvisnim postopkom 
predlaga znanstvena skupnost. 

Obrazložitev

Člane znanstvenega sveta mora najprej predlagati sama znanstvena skupnost. S 
predstavitvijo v Evropskem parlamentu se ustvari potrebna preglednost in zbudi pozornost 
javnosti.

Predlog spremembe 11
Člen 5, odstavek 1 b (novo)

1b. Mandat članov znanstvenega sveta 
traja dve leti, ponovna izvolitev pa je 
mogoča še dvakrat. Člani so izvoljeni po 
sistemu kroženja, v skladu s katerim je na 
vsakih volitvah ena tretjina članov 
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imenovana na novo.   

Obrazložitev

Mandat članov znanstvenega posvetovalnega sveta je treba omejiti. Sistem kroženja
zagotavlja, da je razmerje med novimi in starimi člani uravnoteženo. 

Predlog spremembe 12
Člen 5, odstavek 3, točka -a (novo)

(-a) oblikuje skupno strategijo za 
delovanje ERC, ki se redno prilagaja 
znanstvenim potrebam;

Obrazložitev

Pomembno je, da je znanstveni posvetovalni svet odgovoren za skupno strategijo ERC. Razen 
tega je treba skupno strategijo občasno pregledati in prilagoditi spremenjenim potrebam.  

Predlog spremembe 13
Člen 6, odstavek 1

1. Komisija sprejme delovni program za 
izvajanje posebnega programa in natančno 
določi cilje ter prednostne naloge na 
področju znanosti in tehnologije, določene 
v Prilogi I, ter s tem povezano financiranje 
in časovni razpored izvajanja.

1. Komisija in znanstveni svet sprejmeta
delovni program za izvajanje posebnega 
programa in natančno določita cilje ter 
prednostne naloge na področju znanosti in 
tehnologije, določene v Prilogi I, ter s tem 
povezano financiranje in časovni razpored 
izvajanja.

Obrazložitev

Smiselno je, da Komisija in znanstveni svet skupaj sprejmeta delovni program ERC.  

Predlog spremembe 14
Člen 8 a (novo)

Člen 8a
1. Po koncu poskusnega obdobja največ 
dveh do treh let ocenijo neodvisni 
strokovnjaki delovanje ERC. Med drugim 
ocenijo,
ali so bili cilji, povezani z ERC, doseženi, 
ter ali je bil potek postopkov oblikovan 
učinkovito in pregledno,
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ali je bila zagotovljena znanstvena 
neodvisnost in
ali je bila upoštevana znanstvena 
odličnost.
Razen tega mora ocena odgovoriti na 
vprašanje, katera struktura bi bila 
dolgoročno najbolj primerna za ERC.  
2. Ne glede na predloženo oceno je treba 
za ERC izbrati strukturo, ki bo 
raziskovalnemu svetu zagotavljala 
največjo možno samostojnost, hkrati pa 
bo pregledna in odgovorna v odnosu do 
Komisije, Sveta in Evropskega 
parlamenta. 
3. Na podlagi poročila o oceni predloži 
Komisija predlog o nadaljnjem razvoju 
ERC, o katerem se nato posvetujeta in, 
kadar je ustrezno, tudi soodločata 
Evropski parlament in Svet. Za prihodnje 
delovanje ERC je treba oblikovati 
strukturo v skladu s členom 171 Pogodbe, 
razen če obstajajo zadostni razlogi proti 
takšni organizacijski obliki. 

Obrazložitev

Mednarodna znanstvena in raziskovalna skupnost se strinjata, da mora Evropski raziskovalni 
svet dolgoročno ohraniti obsežno organizacijsko strukturo, ki je neodvisna od institucij EU, 
odgovornost za njegovo vodenje pa mora prevzeti sama mednarodna raziskovalna skupnost. 
Za poskusno obdobje je treba ustanoviti izvajalsko agencijo, ki bo zagotovila hitrejši zagon 
Evropskega raziskovalnega sveta. Izkušnje iz tega obdobja je treba temeljito oceniti. 

Predlog spremembe 15
Priloga I, podtočka „Znanstveni svet“, odstavek 1, 1 a in 1 b (novo)

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 s postopkom neodvisnega 
imenovanja. 

Znanstveni svet sestavljajo predstavniki 
evropskih znanstvenih ustanov na najvišji 
ravni, ki po možnosti predstavljajo vsa 
strokovna področja in sektorje 
raziskovanja ter so kvalificirani zaradi 
izjemne znanstvene odličnosti, pridobljene 
z leti izkušenj v znanstvenem vodenju, in 
delujejo v svojem imenu, neodvisno od 
drugih interesov. 

Člane znanstvenega sveta po predstavitvi v 
Evropskem parlamentu imenuje Komisija, 
potem ko jih predlaga znanstvena 
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skupnost. Mandat članov znanstvenega 
sveta traja dve leti, ponovna izvolitev pa je 
mogoča še dvakrat. Člani so izvoljeni po 
sistemu kroženja, v skladu s katerim je na 
vsakih volitvah ena tretjina članov 
imenovana na novo. 
Člani znanstvenega sveta sprejmejo 
„Kodeks ravnanja“, da se prepreči
navzkrižje interesov. 

Obrazložitev

Pomembno je, da člani Znanstvenega sveta po možnosti zajemajo vsa raziskovalna področja 
in predstavljajo različne sektorje (javne in zasebne raziskave) ter imajo izkušnje v 
znanstvenem vodenju. Pri imenovanju članov se s predstavitvijo v Parlamentu doseže 
potrebna preglednost. Razen tega se uvede načelo rotacije. 

Predlog spremembe 16
Priloga I podtočka „Izvršilna struktura“

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. 

Izvršilna struktura bo v poskusnem 
obdobju 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. 

Obrazložitev

ERC mora dolgoročno ohraniti obsežno organizacijsko strukturo, ki je neodvisna od 
institucij EU, odgovornost za njegovo vodenje pa mora prevzeti sama mednarodna 
raziskovalna skupnost. Za poskusno obdobje je treba ustanoviti izvajalsko agencijo, ki jo bo 
nadzorovala Komisija, da se zagotovi hitrejši zagon Evropskega raziskovalnega sveta.   

Predlog spremembe 17
Priloga I podtočka „Vloga Evropske komisije“ odstavek 1

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 

Skupaj s Svetom in Evropskim 
parlamentom bo Evropska komisija 
delovala kot porok za polno samostojnost 
in celovitost ERC. Njena odgovornost pri 
izvajanju programa bo vključevala 
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znanstvenimi cilji in zahtevami znanstvene 
odličnosti, kot je določil neodvisno 
delujoči znanstveni svet. Komisija bo 
zlasti: 

zagotovitev izvrševanja programa v skladu 
z zgoraj navedenimi znanstvenimi cilji in 
zahtevami znanstvene odličnosti, kot je 
določil neodvisno delujoči znanstveni svet. 
Komisija bo zlasti:

Obrazložitev

Komisija ne sme zagotavljati celovitosti ERC sama. Ker gre za pomemben projekt z znatnimi 
finančnimi odhodki, morata biti Svet in Parlament dosledno vključena v delovanje ERC. 

Predlog spremembe 18
Priloga I, podtočka „Vloga Evropske komisije“, alinea 2

– sprejela delovni program in stališča v 
zvezi z izvajanjem metodologije, kot je 
določil znanstveni svet; 

– z znanstvenim svetom sprejela delovni 
program in stališča v zvezi z izvajanjem 
metodologije, kot je določil znanstveni 
svet; 

Obrazložitev

Smiselno je, da Komisija in znanstveni svet skupaj sprejmeta delovni program ERC.     
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OBRAZLOŽITEV

I. Predstavitev posebnega programa „Zamisli“

S sedmim okvirnim raziskovalnim programom se bo prvič na evropski ravni ustanovil tako 
imenovani „Evropski raziskovalni svet“ (ERC). ERC je bistvena novost okvirnega programa. 
Naloge in strukturo ERC je Evropska Komisija bolj podrobno predstavila v posebnem 
programu „Zamisli“. 

1. Osnovni koncept

Cilj ERC je okrepiti predvsem področje temeljnih raziskav ali „pionirskih raziskav“, kot jih 
imenuje Komisija. To je sprememba, ki je že dolgo potrebna. Šele spoznanja, pridobljena s 
temeljnimi raziskavami, bodo omogočila bistvene ugotovitve raziskav. Razen tega so imele 
do zdaj v okvirnem raziskovalnem programu praktično usmerjene raziskave občutno prednost 
pred temeljnimi raziskavami. Končno so zasebni vlagatelji pogosto neodločeni pri vlaganju v 
to pomembno področje, ker je povezano z znatnimi finančnimi tveganji in samodejno ne 
zagotavlja izdelkov, pripravljenih za vstop na trg.  

Komisija in vodilne raziskovalne organizacije pričakujejo od ERC „učinek na konkurenco“. 
Najboljši raziskovalci iz Evrope se morajo potegovati za finančna sredstva in tako izboljšati 
privlačnost položaja raziskovalcev v Evropi. Pravo tako se pričakuje, da bo mogoče po 
uspehih posameznih raziskovalcev sklepati o kakovosti raziskovanja v posamezni državi 
članici.  

2. Struktura Evropskega raziskovalnega sveta

V skladu s predlogom Komisije bosta ERC sestavljala znanstveni svet in tako imenovana 
izvršilna struktura.

a) Znanstveni svet

Znanstveni svet bo imel v ERC ključno vlogo. Sestavljali ga bodo predstavniki evropskih 
znanstvenih ustanov na najvišji ravni, ki bodo delovali v svojem imenu in neodvisno od 
političnih ali kakršnih koli drugih interesov. Člane bo imenovala Komisija v skladu s 
postopkom neodvisnega imenovanja. 

Še preden je bila sprejeta uradna odločitev o ERC je petčlanski volilni odbor prejšnje leto pod 
vodstvom bivšega komisarja Pattena v znanstveni svet imenoval 22 članov, ki so naloge 
začeli izvajati takoj.

V skladu s predlogom Komisije zajemajo naloge znanstvenega sveta zlasti oblikovanje 
skupne znanstvene strategije in pripravo delovnega programa ERC. V te naloge je vključeno 
tudi določanje nekaterih meril za financiranje posameznih projektov. Razen tega mora 
znanstveni svet zagotoviti spremljanje in nadzorovanje kakovosti iz znanstvenega stališča. To 
vključuje postopke strokovnega ocenjevanja, izbiro strokovnjakov in metode za strokovno 
ocenjevanje. 
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b) Posebna izvršilna struktura

Posebna izvršila struktura je odgovorna za izvajanje programa. Izvajala bo zlasti postopke 
strokovnega ocenjevanja in izbire projektov. Za začetek izvajanja programov je Komisija 
predlagala ustanovitev izvajalske agencije, na katero se prenesejo naloge izvajanja. V 
prihodnosti se lahko glede na neodvisno oceno učinkovitosti struktur in mehanizmov ERC 
vzpostavi alternativna in popolnoma neodvisna struktura, na primer v skladu z določbami 
člena 171 Pogodbe ES. 

II. Ocena poročevalke

Evropski raziskovalni svet je pomemben korak ob pravem času, ki bo ščitil položaj 
znanstvenikov v Evropi in okrepil temeljne raziskave. Uspešen ERC lahko razvije „učinek 
vsesavanja“, ki je nujen, če želi Evropa obdržati najboljše raziskovalce ali privabiti nove. Zato 
je razumljivo, da sta raziskovalna skupnost in Evropski parlament z veliko večino podprla 
zamisel o raziskovalnem svetu. Ne glede na to se v zvezi s predlogom poročevalke zastavljajo 
nekatera vprašanja, ki zahtevajo temeljito obravnavo. 

1. Dokončna struktura Evropskega raziskovalnega sveta

Za razpravo o dokončni strukturi ERC obstajata dve alternativi. Prva je že omenjena 
izvajalska agencija, ki jo zelo jasno podpira tudi Komisija, druga pa je neodvisna struktura v 
skladu s členom 171 Pogodbe ES. Poročevalka meni, da imata obe možnosti svoje prednosti 
in slabosti. Izvajalska agencija bi Komisiji zagotovila močan vpliv na raziskovalni svet; z 
vidika neodvisnosti je lahko to problematično. Vendar postavlja tudi ustanovitev v skladu s 
členom 171 Pogodbe ES več vprašanj, ki jih je treba obravnavati. Prvo je popolnoma 
praktično in zadeva izbiro lokacije.  

Poročevalka meni, da je treba po poskusnem obdobju največ dveh do treh let predložiti oceno 
o izkušnjah ERC z neodvisnimi strokovnjaki, pripravljeno v skladu z vnaprej določenimi 
merili. Ob tem je treba med drugim oceniti tudi vidike, kot so znanstvena samostojnost ter 
istočasna preglednost in odgovornost v razmerju do Komisije, Sveta in Parlamenta.

2. Preglednost delovanja Evropskega raziskovalnega sveta 

Ker bo ERC odločal o velikih finančnih sredstvih, mora sprejeti del odgovornosti v odnosu do 
Sveta, Parlamenta in Komisije. Izogniti se je treba vtisu, da lahko pri ERC nastane „zaprta 
trgovina“. 

Sodelovanje evropskih institucij, na primer prek posvetovalnega sveta (Board of Trustees), je 
pomembno zaradi preglednosti, razen tega pa raziskovalnemu svetu omogoča, da okrepi svoje 
delovanje v odnosu do teh institucij. Poročevalka meni, da sodelovanje z Računskim 
sodiščem in Evropskim uradom za boj proti goljufijam OLAF ni zadostno. Primer nacionalnih 
raziskovalnih svetov kaže, da v vseh primerih njihovo financiranje sorazmerno strogo 
nadzorujejo javni organi. 

Vse člane ameriškega predsedstva in direktorja ameriške Nacionalne znanstvene fundacije 
mora na primer imenovati ameriški predsednik, senat pa jih mora potrditi. V nemški 
raziskovalni skupnosti sodelujejo zvezna država in dežele v glavnem odboru, ki določa 
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smernice in odloča o posameznih projektih.

Poročevalka meni, da je treba zagotoviti politično odgovornost vsaj z rednim in obveznim 
poročanjem.

3. Izbira in sestava znanstvenega sveta

Znanstveni posvetovalni svet mora, če je to pri odboru, ki šteje okoli 20 znanstvenikov, 
mogoče zajemati vsa raziskovalna področja in različne ravni raziskovanja, od univerzitetnih 
do industrijskih. Ob tem je zlasti pomembno, da imajo člani, ob upoštevanju svojih nalog, 
znanje in strokovno znanje v znanstvenem vodenju.

Če želimo, da ostane raziskovalni svet odprt za nove zamisli in nova raziskovalna področja, je 
treba članom omejiti mandat. Razen tega je smiselno uvesti sistem kroženja, da se s 
kontinuiteto zagotovi tudi stalna menjava članov. 
Razen t ega člane znanstvenega sveta izvolijo in imenujejo evropski znanstveniki. Tako se 
zagotovi znanstvena neodvisnost ERC.   

4. Zagotavljanje učinkovite upravne strukture 

Prava preizkušnja za ERC bo razvoj projekta. Ker gre za zelo široko zastavljene teme, lahko 
pričakujemo veliko zahtevkov, ki jih bo treba obravnavati hitro in učinkovito. Znanstveni svet 
in „izvršilna struktura“ morata zato razviti pametne rešitve. Glede na omejene vire je treba 
izdatke za stroške upravljanja že na začetku omejiti na določen del skupnega proračuna, da se 
zagotovi tako imenovano „vitko upravljanje“ (Lean Management).

5. Pobude za delovanje znanstvenega sveta 

Kritiki menijo, da obstaja nevarnost, da bodo prosilci ERC „zasuli“ z zahtevki. Zato 
predlagajo, da se oblikujejo pobude za delovanje ERC in izbor projektov, v katerih se 
navedejo nekatera merila za izbor, že v posebnem programu. Poročevalka meni, da takšen 
pristop ni ustrezen. Osnovni pogoj je, da so pobude za vsebinsko delo znanstvenikov v 
znanstvenem svetu oblikovane samostojno in usmerjene v potrebe raziskovalcev. Ta določitev 
mora veljati tudi za Komisijo. Vendar je treba oblikovati etične omejitve. 

6.  Finančni odhodki raziskovalnega sveta

Obstaja soglasje, da je uspeh ERC zelo odvisen od njegovih finančnih odhodkov. Le če se 
vloži potrebna „kritična masa“, lahko nastopijo učinki konkurence, ki so bili opredeljeni v 
izhodišču. Komisija je prvotno za skupni rok trajanja sedmega okvirnega raziskovalnega 
programa namenila skupno vsoto 11,861 milijarde EUR za ERC. Ta vsota bo skoraj zagotovo 
presežena. 

Strokovnjaki menijo, da bo za „kritično maso“ potrebna vsaj 1 milijarda EUR na leto. Ta 
vsota mora biti na voljo ves čas skupnega roka trajanja programa. Ob tem je smiselno stalno 
povečevanje. Po mnenju poročevalke lahko to pomeni, da bo imel program na začetku 
izvajanja na voljo manj finančnih sredstev kot na koncu.  

III. Sklep 
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Poročevalka pozdravlja predlog o ustanovitvi Evropskega raziskovalnega sveta. Poziva vse 
sodelujoče, da zagotovijo hiter začetek dela raziskovalnega sveta. Zato jim morajo evropski 
zakonodajalci posredovati odgovore na zgoraj zastavljena vprašanja. Ko bodo uspeli 
odgovoriti na vprašanja, bo ERC predstavljal model za uspeh, ki omogoča razvijanje 
načrtovanih učinkov s pozitivnim vplivom na položaj znanstvenikov.


