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PR_CNS_art83am

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 
zmenu a 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. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha 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

k návrhu rozhodnutia Rady, ktoré sa týka uzavretia dohody o obnovení Dohody o 
vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej 
republiky
(16681/2007 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2007)0576,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16681/2007),

– so zreteľom na článok 170 ods. 2 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0073/2008),

– so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu rozhodnutia Rady a schvaľuje uzavretie 
zmluvy;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Indickej republike.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia Rady
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a) Zodpovednosť za efektívnu 
koordináciu a uľahčovanie spolupráce v 
zmysle dohody nesie Riadiaci výbor pre 
vedecko-technickú spoluprácu ES - India 
a rokovací poriadok výboru by mal 
vychádzať zo zásad transparentnosti a 
zodpovednosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Nezávislý expert vypracoval hodnotenie vplyvu, v ktorom dospel k záveru, že riadiaci výbor by 
mal byť posilnený a mala by sa tiež sprísniť kontrola rozhodnutí. Toto je cieľom 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia Rady
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b) Porovnateľnosť informácií získaných 
zo spoločného výskumu podľa tejto 
dohody by mala byť prioritným cieľom.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je inšpirovaný odporúčaniami uvedenými v hodnotení vplyvu vypracovanom 
nezávislým expertom.  Jeho účelom je, aby sa porovnateľná štatistika stala prioritou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia Rady
Odôvodnenie 3c (nové)

Text predložený Radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3c) Pri uplatňovaní dohody by sa malo 
vyvíjať úsilie na zlepšovanie mobility 
výskumných pracovníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Aj tento PDN je inšpirovaný odporúčaniami uvedenými v hodnotení vplyvu vypracovanom 
nezávislým expertom.  Uvádza sa v ňom, že by sa mal „zaviesť systém mobility vedeckých 
pracovníkov, napríklad, tzv. indické okno, analogicky podľa modelu Erasmus Mundus“.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod 

Právny základ zvolený v prípade tohto návrhu, t. j. rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o 
vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Indiou z roku 2002, je 
dvojaký. Po prvé, základným článkom Zmluvy o ES, ktorým sa ustanovuje medzinárodná 
spolupráca, je článok 170. Po druhé, spoluprácu ES a tretích krajín alebo medzinárodných 
organizácií upravujú ustanovenia článku 300, tak v súvislosti s otvorením rokovaní, ako aj 
uzavretím dohodnutého textu.

Komisia sa tentoraz – rovnako ako v prípade dohody z roku 2002 – rozhodla navrhnúť 
Európskemu parlamentu konzultačný postup v zmysle článku 300 ods. 3.

Keďže obsah obnovenej dohody je identický s obsahom dohody z roku 2002 a keďže obe 
strany vyjadrili záujem o obnovu dohody v nezmenenom znení, Komisia sa rozhodla uplatniť 
jednofázový postup, to znamená jeden legislatívny postup a jeden akt na jej podpis a 
uzatvorenie.

Obsah obnovenej dohody

Rozšírením a uľahčením spolupráce vo vedeckom a technickom výskume v oblastiach ktoré 
sú spoločným záujmom ES a Indie, sa má podľa návrhu Komisie posilniť spolupráca a 
podnietiť aplikovanie výsledkov spolupráce oboma zmluvnými stranami dohody. V takom 
prípade z nej budú mať prospech obe strany. Za týchto okolností sa dohoda považuje za 
výhodnú pre obe strany aj z iného dôvodu: konečným výsledkom je kombinácia hospodárskej 
a sociálnej dynamiky s výhodnými dôsledkami pre obidve strany.

Rovnaká logika sa použila pri dohode z roku 2002. Hodnotenie vplyvu, ktoré vypracoval 
nezávislý expert v októbri 2006, bolo takisto priaznivé. Jeho záverom bolo odporúčanie 
obnoviť dohodu z roku 2002 na ďalších päť rokov.

Základom obnovenia dohody sú štyri zásady: vyvážené vzájomne prospešné partnerstvo, 
recipročný prístup ku všetkým výskumným činnostiam, výmena informácií a ochrana práv 
duševného vlastníctva.

Efektívnosť tohto jednotného prístupu k spolupráci vo výskume a technologickom vývoji je 
však otázkou inštitucionálnej štruktúry. Podľa návrhu Komisie by mal za riadenie obnovenej 
dohody zodpovedať riadiaci výbor pre vedu a techniku, ktorý by mal pozostávať z 
rovnakého počtu úradníkov z oboch zmluvných strán. 

Zo skúseností s týmto typom riadiacich výborov však vyplýva, že obe zásady správneho 
riadenia, t .j. transparentnosť a zodpovednosť, sa dôsledne nedodržiavajú. Váš spravodajca 
preto navrhuje zmenu a doplnenie odôvodnení návrhu, ktorého cieľom je objasniť túto vec, a 
žiada o jeho zohľadnenie pri vypracúvaní vlastného rokovacieho poriadku riadiaceho výboru.

Dva ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, jeden o porovnateľných štatistikách a ďalší o 
mobilite výskumných pracovníkov, sú inšpirované hodnotením vplyvu vypracovaným 
nezávislým expertom.
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Na financovanie tohto spoločného úsilia budú v rovnakej výške prispievať ES a India. Podľa 
finančného výkazu návrhu budú z rozpočtu ES v období 2007 až 2011 hradené orientačné 
finančné náklady na akciu (prevádzkové a administratívne výdavky) v objeme 0,8425 milióna 
EUR.

Šírenie a využívanie informácií je dôležitým prvkom tejto dohody. K dohode je priložená 
príloha o právach duševného vlastníctva, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Táto príloha 
obsahuje všetky štandardné ustanovenia o vlastníctve, prideľovaní a uplatňovaní práv, ako aj 
osobitné pravidlá o dielach chránených autorským právom a vedeckých písomných dielach a 
kritériá tzv. nezverejnených informácií.

Váš spravodajca navrhuje schváliť predmetný návrh v znení zmien a doplnení.
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