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I. WPROWADZENIE 

 

1. Dnia 15 kwietnia 2005 r. Komisja przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

wnioski w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Siódmego 

programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 

technologicznego i demonstracji (2007-2013) i decyzji Rady dotyczącej Siódmego 

programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) działań 

badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007-2011)1. 

 

2. Podstawą wniosku jest art. 166 ust. 1 traktatu WE. 

 

3. Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał swoją opinię w dniu 15 grudnia 2005 r2. 

Komitet Regionów wydał swoją opinię w dniu 17 listopada 2005 r3. 

 

4. Parlament Europejski wydał opinię w sprawie wniosku w dniu 15 czerwca 2006 r4. 

 

5. Rada przyjęła wspólne stanowisko w sprawie siódmego programu ramowego 

Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji 

(2007-2013) w dniu 25 września 2006 r. zgodnie z art. 251 traktatu5 

                                                 
1 Dok. 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 - COM(2005) 119 wersja 

ostateczna. 
2 Dz.U. C 65 z 17.03.06, str. 9. 
3 Dz.U. C 115 z 16.5.2006, str. 20. 
4 Zob. dok. P6_TA-PROV(2006)0265 (dotychczas nieopublikowany w Dz.U.). 
5 Rada osiągnęła również porozumienie polityczne w sprawie tekstu decyzji Rady dotyczącej 

siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) działań 
badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007-2011). Ostateczne przyjęcie tej 
decyzji odbędzie się jednocześnie z ostatecznym przyjęciem decyzji dotyczącej programu 
ramowego WE. Projekt tekstu został przesłany do wiadomości Parlamentu Europejskiego. 
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II. PODSTAWY I CEL WNIOSKU 

 

a) Zgodnie z tytułem XVIII traktatu WE (art. 163-173), Wspólnota będzie prowadziła 

działalność w zakresie badań i rozwoju technologicznego. W szczególności: 

- zgodnie z art. 163 ust. 1 TWE Wspólnota ma na celu wzmacnianie bazy naukowej 

i technologicznej przemysłu Wspólnoty i sprzyjanie zwiększaniu jego międzynarodowej 

konkurencyjności, przy jednoczesnym promowaniu działalności badawczej uznanej 

za niezbędną na mocy innych rozdziałów niniejszego traktatu. 

- zgodnie z art. 165 ust. 1 TWE Wspólnota i Państwa Członkowskie koordynują swoje 

działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego, tak aby zapewnić wzajemną 

spójność polityk krajowych i polityki wspólnotowej. 

- zgodnie z art. 166 ust. 1 TWE wszelkie działania Wspólnoty w zakresie badań i rozwoju 

technologicznego określone są w wieloletnim programie ramowym (obecny szósty 

program ramowy wygasa z końcem 2006 r.). 

 

b) Rada Europejska obradująca w Lizbonie w marcu 2000 r., w Santa Maria de Feira w czerwcu 

2000 r. i w Sztokholmie w marcu 2001 r. przyjęła konkluzje ukierunkowane na szybkie 

ustanowienie europejskiej przestrzeni badań naukowych i innowacji (europejska przestrzeń 

badawcza) w celu osiągnięcia przez UE do 2010 r. pozycji najbardziej konkurencyjnej i 

dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy w skali świata, zdolnej do trwałego wzrostu 

gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zapewnienia większej 

spójności społecznej. Odnowienie strategii lizbońskiej podjęte w 2005 r. oraz sprawozdanie 

grupy ekspertów wysokiego szczebla kierowanej przez Esko Aho, które otrzymało mandat 

szefów państw i rządów zebranych w Hampton Courts, potwierdziło wagę strategii w 

odniesieniu do badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. 

 

Na tej podstawie Komisja zaproponowała, aby siódmy program ramowy – by spełnić cele 

zawarte w traktacie i przyczynić się do procesu lizbońskiego poprzez wkład 

w urzeczywistnienie EPB i umożliwienie otwartej koordynacji, tak, aby na szczeblu 

krajowym i międzynarodowym podjęta została właściwa współpraca w zakresie naukowo-

technicznych działań badawczych – miał następujące cechy: 
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- skupienie się na wybranych priorytetach tematycznych, w których działanie Wspólnoty 

może przynieść najwyższą wartość, oraz – w pewnych należycie uzasadnionych 

przypadkach – wsparcie dla długoterminowego programu badań strategicznych może 

być zagwarantowane w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych; 

- wsparcie dla badań znajdujących się na granicach wiedzy poprzez badania podstawowe 

inicjowane przez samych naukowców prowadzone przez najdoskonalsze zespoły badawcze 

w Europie, poprzez utworzenie niezależnej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych; 

- lepsza edukacja i szkolenia w zakresie badań, łatwiejszy dostęp do możliwości 

badawczych i lepsze uznanie wkładu naukowców w osiągnięcie celów społecznych 

poprzez wzmocnienie polityki w zakresie zasobów ludzkich w programie ramowym, 

z wykorzystaniem pozytywnych doświadczeń działań „Marie Curie” zdobytych 

w poprzednich programach ramowych; 

- optymalizacja wykorzystania oraz rozwój europejskich infrastruktur badawczych; 

wzmocnienie możliwości innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich 

zdolności do wykorzystywania efektów prac badawczych; wspieranie rozwoju klastrów 

badawczych; uwolnienie potencjału w regionach konwergencji i regionach najbardziej 

oddalonych UE; zbliżenie nauki i społeczeństwa oraz udzielenie wsparcia dla spójnego 

rozwoju polityki badawczej na szczeblu wspólnotowym i krajowym; 

- wzmocnienie ważnej roli, jaką odgrywa Wspólne Centrum Badawcze w zapewnianiu 

ukierunkowanego na użytkownika, naukowego i technicznego wsparcia w tworzeniu, 

rozwijaniu, realizacji i monitorowaniu polityk Wspólnoty oraz w funkcjonowaniu jako 

niezależny ośrodek referencyjny w zakresie nauki i technologii w UE w obszarach jego 

szczegółowych kompetencji; 

- uproszczenie i ukierunkowanie ustaleń dotyczących wdrażania na podstawie 

ulepszonych procedur zarządzania. 

 

III. ANALIZA WSPÓLNEGO STANOWISKA 

 

A. Uwagi ogólne 

 

Wspólne stanowisko Rady w znaczącym stopniu uwzględnia zarówno wniosek Komisji, jak 

i opinię Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do struktury, treści naukowej 

i technologicznej, środków realizacji programu ramowego, jak również środków finansowych 

i ich orientacyjnego podziału. 
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W trakcie analizy wniosku Komisji Rada starała się w możliwie najszerszym zakresie 

uwzględnić poprawki Parlamentu Europejskiego, aby oddać duży stopień porozumienia 

pomiędzy dwoma organami prawodawczymi, respektując jednocześnie ogólną ideę wniosku 

Komisji. W tym celu Rada kierowała się następującymi zasadami: 

 
1) uznanie roli programu ramowego jako instrumentu służącego osiągnięciu głównych 

celów Wspólnoty, pamiętając, że zasadniczy ciężar europejskich wysiłków w zakresie 

badań i rozwoju technologicznego finansowany jest przez państwa członkowskie na 

szczeblu krajowym; 

 
2) potrzeba skoncentrowanych wspólnotowych wysiłków badawczych łączących masę 

krytyczną wiedzy fachowej i europejskiej wartości dodanej przy jednoczesnym 

zapewnieniu wystarczającego uwzględnienia istotnych tematów wybranych dla badań 

wspólnotowych; 

 
3) potrzeba uzupełnienia skupionych wysiłków na kluczowych badawczych obszarach 

tematycznych poprzez zapewnienie elastycznego wsparcia dla polityk wspólnotowych 

oraz poprzez umożliwienie reakcji na wyłaniające się potrzeby naukowe 

i technologiczne w rozwijającym się szybko środowisku badawczym, przy 

jednoczesnym ustalaniu właściwych parametrów takiej elastyczności, aby zapewnić 

przejrzystość pod względem prawnym; 

 
4) potrzeba wdrożenia programu ramowego wykorzystującego instrumenty odpowiednie 

do osiągnięcia masy krytycznej wiedzy fachowej i europejskiej wartości dodanej 

w działaniach badawczych, przy jednoczesnym zapewnieniu łagodnego przejścia od 

szóstego programu ramowego i zachowaniu możliwości udziału w badaniach 

wspólnotowych wszystkich zainteresowanych stron/podmiotów, pod warunkiem 

spełnienia kryterium doskonałości naukowej; 

 
5) potrzeba nadania większego znaczenia partnerstwom publiczno-prywatnym na 

wszystkich szczeblach, w tym znacznej poprawy wsparcia udzielanego MŚP na 

prowadzenie badań i rozwój technologiczny, jak również długoterminowym programom 

badań strategicznych w całych sektorach przemysłu, takich jak te określone przez 

europejskie platformy technologiczne oraz – w kilku starannie wybranych przypadkach 

– ustanowienie wspólnych inicjatyw technologicznych; 
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6) potrzeba jasności, zwłaszcza poprzez zapewnienie koniecznego stopnia szczegółowości, 

zarówno w zakresie treści naukowo-technicznych i finansowania, pamiętając, 

że program ramowy musi być wdrażany poprzez programy szczegółowe, które – 

ze względu na swój charakter – zawierają bardziej szczegółowe zasady wykonawcze. 

 

 

B. Uwagi szczegółowe 

 

1. Główne zmiany do wniosku Komisji 

 

a) Kwestie etyczne 

 

Jeśli chodzi o kwestie etyczne Rada zgodziła się z linią zaproponowaną przez 

Parlament Europejski w opinii z pierwszego czytania: zasady dotyczące etyki 

w siódmym programie ramowym, w szczególności w odniesieniu do badań nad 

zarodkowymi komórkami macierzystymi, są obecnie jasno zawarte w tekście art. 6 

decyzji dotyczącej programu ramowego. Ponadto Komisja wyraźnie przedstawiła, 

że zachowa praktykę przyjętą w szóstym programie ramowym i wyłączającą 

działania polegające na niszczeniu ludzkich embrionów, włączając pozyskiwanie 

komórek macierzystych, ze wsparcia finansowego Wspólnoty na podstawie 

programu ramowego dotyczącego BRT. 

 

b) Treść naukowa i technologiczna 

 

i. Współpraca 

 

Podtrzymując w szerokim zakresie wniosek Komisji w części dotyczącej treści 

naukowej i technologicznej priorytetów tematycznych, Rada – w świetle poprawek 

Parlamentu Europejskiego – wyjaśniła i rozszerzyła w następujący sposób zakres 

niektórych z nich: 
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− liczbę priorytetów zwiększono z dziewięciu do dziesięciu, rozdzielając badania 

nad bezpieczeństwem i badania przestrzeni kosmicznej; 

− szczególna uwaga poświęcona zostanie zapewnieniu skutecznej koordynacji 

między obszarami tematycznymi oraz priorytetowymi dziedzinami naukowymi 

o przekrojowym zakresie tematycznym, takim jak leśnictwo, dziedzictwo 

kulturowe, nauki o morzu i technologie morskie. 

− aby wspierać badania mające na celu określenie lub dalsze zbadanie nowych 

możliwości naukowych i technologicznych w danej dziedzinie, jak również 

w połączeniu z innymi istotnymi obszarami i dyscyplinami, przyszłe i wyłaniające 

się technologie oraz nieprzewidziane potrzeby polityczne będą rozwiązywane 

w otwarty i elastyczny sposób, poprzez szczególne wsparcie dla spontanicznych 

wniosków badawczych, w tym przez wspólne zaproszenia do składania 

wniosków, aby rozwijać nowe idee i radykalnie nowe zastosowania oraz badać 

nowe możliwości w badawczych „mapach drogowych”, w szczególności 

połączonych z potencjalnymi przełomowymi osiągnięciami; 

− rozpowszechnianie oraz transfer wiedzy zostanie potraktowany priorytetowo, aby 

umożliwić wykorzystanie wyników przez przemysł, decydentów politycznych 

oraz społeczeństwo, z odpowiednim ograniczeniem tematu bezpieczeństwa 

ze względu na poufny charakter tych działań; 

− szczególną uwagą objęty zostanie odpowiedni udział MŚP. W tym celu i w dużym 

stopniu zgodnie z opiniami Parlamentu Europejskiego, celem jest umożliwienie MŚP 

otrzymania przynajmniej 15% środków finansowych dostępnych w ramach części 

programu „Współpraca”. Rada uznała również rolę europejskich platform 

technologicznych, jednak nie proponowała ich bezpośredniego finansowania, 

uznając, że do osiągnięcia tego celu właściwsze jest podejście oparte na projekcie; 

− w odniesieniu do wspólnych inicjatyw technologicznych (WIT) Rada 

zaakceptowała poprawkę Parlamentu Europejskiego zawierającą dodatkowe 

kryteria dotyczące ich tworzenia. Charakter WIT musi być więc jasno 

zdefiniowany, szczególnie w odniesieniu do kwestii dotyczących zobowiązań 

finansowych, czasu trwania zobowiązania uczestników, zasad zawiązywania 

umów i odstępowania od nich oraz praw własności intelektualnej. Poczynione 

zostaną ponadto intensywne wysiłki służące zapewnieniu przejrzystości ich 

działania oraz zagwarantowaniu, że wszelkie przydziały funduszy wspólnotowych 

dla WIT będą się odbywały na zasadach doskonałości i konkurencyjności; 
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− w pierwszym priorytecie (Zdrowie) w odpowiedzi na obawy wyrażone przez Parlament 

Europejski, zaakceptowano szerszy zakres badań, obejmujący zwłaszcza: badania 

w dziedzinie postgenomiki; nowe narzędzia prewencyjne na potrzeby medycyny 

regeneracyjnej; nowe drogi podawania leków; modelowanie systemów złożonych; 

choroby związane ze starzeniem się, w tym demencję; wirusowe zapalenie wątroby typu 

C oraz potencjalne nowe epidemie, takie jak SARS; choroby reumatoidalne oraz 

mięśniowo-szkieletowe; zagadnienia medycyny paliatywnej; bezpieczeństwo pacjenta 

i lepsze wykorzystanie leków, w tym zagadnienia związane z nadzorem nad 

bezpieczeństwem farmakoterapii oraz przebadanych naukowo leków komplementarnych 

i alternatywnych; badania nad systemami opieki zdrowotnej obejmujące strategie opieki 

domowej oraz ocena kosztów, wydajności i zalet różnych interwencji; badania nad 

stylem życia i czynnikami środowiskowymi oraz ich interakcją z lekami; 

− w drugim priorytecie (Żywność, rolnictwo i biotechnologia) rozszerzono zakres celu, 

który uwzględnia: wyzwania środowiskowe, akwakulturę, rozwój wybrzeży oraz 

reakcję na konkretne potrzeby żywieniowe konsumentów. Zakres działań 

rozszerzono o bioinformatykę, zrównoważone wykorzystanie bioróżnorodności, 

zasoby biologiczne środowiska lądowego łącznie z żyznością gleby, zdrowie roślin, 

badania epidemiologiczne, choroby związane z żywieniem zwierząt oraz inne 

zagrożenia dla zrównoważenia i bezpieczeństwa produkcji żywności, w tym zmiany 

klimatu; w odpowiedzi na opinie Parlamentu podkreślono rolę rybołówstwa; 

− w trzecim priorytecie (Technologie informacyjne i komunikacyjne). W oparciu 

o poprawki zaproponowane przez Parlament Europejski priorytet ten został 

rozszerzony o: innowacje i kreatywność w odniesieniu do produktów, usług 

i procesów; ograniczenie przepaści cyfrowej i wykluczenia społecznego; specjalne 

potrzeby osób, w tym osób starszych; promowanie dostępności i przejrzystości 

rządzenia i procesów rozwoju; zarządzanie i komunikacja w BRT; innowacyjne, 

wysokowartościowe produkty i usługi oparte na TIK; działalność badawcza w zakresie 

TIK oparta na modelu rozwoju „open source”; różne sposoby zastosowania i modele 

biznesowe będące wynikiem badań w dziedzinie TIK; fotonikę; oprogramowanie typu 

Free, Libre i Open Source (FLOSS); kwestie zrównoważonego rozwoju w dziedzinie 

elektroniki; wykorzystanie zjawisk kwantowych; składowanie; matematykę; naturalną 

współpracę; poprawę świadczeń opieki zdrowotnej; systemy i usługi gromadzące 

informacje na temat zdrowia w celu zarządzania wiedzą; ekologiczne aspekty 

mobilności; dostęp do interaktywnych treści cyfrowych; 
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− dostępność i użytkowanie zasobów i osiągnięć naukowych w środowisku 
wielokulturowym; wzmocnienie pozycji małych i średnich organizacji i wspólnot; 
przemysł tradycyjny; oraz optymalizację. Ponadto, w odróżnieniu od pierwotnego 
wniosku Komisji, badania dotyczące przyszłych i powstających technologii 
uczyniono integralną częścią wszystkich działań w tym priorytecie, zamiast 
jedynie pojedynczym działaniem w tym priorytecie; 

− w czwartym priorytecie (Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 
technologie produkcyjne) zakres uzasadnienia został poszerzony o: wytwarzanie 
energii, energię, przemysł ceramiczny i nanomedycynę. Działania zostały 
rozszerzone o wytwarzanie podstawowych materiałów i składników; nanoczęści; 
monitoring i wykrywanie; nanokompozyty; geotechnologie i technologie 
optyczne; przemysł obuwniczy i hutniczy; 

− w piątym priorytecie (Energia) zakres i działania poszerzono o: znalezienie w porę 
odpowiednich rozwiązań dla systemów energetycznych ze względu na fakt, że 
konwencjonalne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego mogą się wyczerpać; 
przystępne ceny energii dla obywateli i przedsiębiorstw; odniesienie do Zielonej Księgi 
z 2005 r. i 2006 r.6, światową przewagę Europy w niektórych technologiach służących 
wytwarzaniu energii i zapewnianiu jej wydajnego zużycia; wytwarzanie energii 
elektrycznej z odpadów; wytwarzanie paliw z biomasy i odpadów; składowanie; 
dystrybucję oraz wykorzystywanie paliw niepowodujących zwiększania emisji 
związków węgla, w szczególności biopaliw wykorzystywanych w produkcji energii 
elektrycznej; wysoce wydajne i efektywne pod względem kosztów elektrownie lub 
ciepłownie o znikomej emisji zanieczyszczeń, opierające się w szczególności na 
magazynowaniu podziemnym; rozwój i demonstrację innych technologii konwersji 
innych paliw kopalnych oraz produkcję wtórnych nośników energii i paliw płynnych 
lub gazowych; rozwój sposobów magazynowania energii; dalsze ograniczenie 
końcowego oraz podstawowego zużycia energii w przypadku budynków i transportu; 
wykorzystywanie nowych i odnawialnych technologii energetycznych oraz środków 
i urządzeń służących do zarządzania zapotrzebowaniem na energię; naukowe wsparcie 
rozwoju polityki. Ponadto w przypadku poligeneracji – ze względu na ograniczone 
środki – uznano za stosowne na tym etapie włączyć ją do działania „Efektywność 
energetyczna i energooszczędność”, a nie traktować jej jako oddzielnego działania, tak 
jak proponował Parlament Europejski. 

                                                 
6 Zielona księga w sprawie racjonalizacji zużycia energii z 2005 r. (COM (2005) 265), 
 Zielona księga w sprawie europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej 

i bezpiecznej energii z 2006 r. (COM (2006) 105). 
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− w szóstym priorytecie (Środowisko naturalne łącznie ze zmianami klimatu), Rada 

zgodziła się ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, rozszerzając zakres celu o: 

klimat i przystosowanie do obciążeń środowiskowych, a zakres uzasadnienia 

o budownictwo i rybołówstwo, odniesienia do Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCC), Konwencji ONZ w sprawie 

walki z pustynnieniem, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych 

zanieczyszczeń organicznych; jak również wkład technologii środowiskowych 

w rozwój zrównoważonej konsumpcji i produkcji; dziedzictwo naturalne; oraz 

większą konkurencyjność, zapewniającą jednocześnie bardziej stabilną przyszłość dla 

przyszłych pokoleń. Jaśniej określono zakres działań, tak aby w wyraźny sposób 

włączyć regiony polarne; oddziaływania globalne i regionalne; atmosferę, 

konsekwencje podnoszenia się poziomu wód morskich na obszarach przybrzeżnych 

oraz skutki dla obszarów szczególnie wrażliwych; poprawę prognozowania; susze, 

pożary lasów, obsunięcia się ziemi, lawiny i inne kataklizmy jako część katastrof 

klimatycznych; wpływ katastrof związanych z zagrożeniami geologicznymi 

i klimatem; poprawę strategii zarządzania, także w ramach podejścia 

ukierunkowanego na wiele rodzajów zagrożenia; kontrolę inwazyjnych gatunków 

obcych, lagun; ochronę krajobrazu; zrównoważone produkty; ochronę, konserwację 

i rozwój dziedzictwa kulturowego, w tym siedlisk ludzkich; alternatywne strategie 

testowania, w szczególności metody bez wykorzystania zwierząt w zakresie 

chemikaliów przemysłowych; instrumenty oceny przez osoby trzecie; ocenę, 

wykorzystanie zasobów naturalnych i zarządzanie nimi; oraz różne skale obserwacji; 

− siódmy priorytet (Transport łącznie z aeronautyką) został rozszerzony o: korzyści 

dla wszystkich obywateli; wpływ transportu na środowisko naturalne; 

interoperacyjność i intermodalność transportu wodnego; mniejsze samoloty do 

różnych zastosowań; innowacyjne utrzymanie; naprawy i przegląd; dostępne 

kombinacje technologii; zrównoważony transport powierzchniowy; 

wykorzystywanie w transporcie takich paliw, jak paliwa wodorowe i ogniwa 

paliwowe, z uwzględnieniem efektywności pod względem kosztów i wydajności 

energetycznej; logistykę; środki transportu powodujące mniej zanieczyszczeń; 

utrzymanie infrastruktury oraz EGNOS; 

− zakres ósmego priorytetu (Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne) został 

poszerzony o: zmiany demograficzne; określanie środków regulacyjnych 

w dziedzinie kultury, nauki i technologii, jak również w dziedzinie równości płci; 
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dobra niematerialne; spójność regionalną; społeczno-ekonomiczne skutki polityki 
europejskiej i prawodawstwa europejskiego; godzenie życia zawodowego z rodzinnym; 
kwestie niepełnosprawności; nierówności; przynależność etniczną i pluralizm religijny; 
regiony rozwijające się; pracę na rzecz pokoju; przyszły rozwój rozszerzonej UE; rolę 
społeczeństwa obywatelskiego oraz rozpowszechnianie wiedzy; 

− w dziewiątym priorytecie (Przestrzeń kosmiczna) zakres uzasadnienia został 
poszerzony o: leśnictwo; zdrowie; technologiczne efekty „spin-off” oraz 
niezbędny charakter zastosowań kosmicznych w społeczeństwie o wysokim 
stopniu zaawansowania technologicznego; wydajne wykorzystanie potencjału 
kosmicznego skoordynowane z wykorzystaniem obiektów miejscowych, w tym 
obiektów powietrznych oraz misje efektywne pod względem kosztów. Zakres 
działań został poszerzony o: monitorowanie miejscowe; wspieranie integracji 
i harmonizacji danych w ramach globalnego monitoringu środowiska 
i bezpieczeństwa (GMES) (pochodzących z obiektów zarówno satelitarnych, jak 
i miejscowych, w tym naziemnych, powietrznych i umieszczonych na statkach); 
rozwój funkcjonujących w przestrzeni kosmicznej systemów zapobiegania ryzyku 
i zarządzania nim oraz wszelkimi rodzajami zagrożeń, pogłębianie zbieżności 
z systemami innymi niż kosmiczne; maksymalizację naukowej wartości dodanej 
dzięki synergii z inicjatywami podejmowanymi przez Europejską Agencję 
Kosmiczną (ESA) lub krajowe agencje kosmiczne w dziedzinie badań przestrzeni 
kosmicznej oraz ułatwianie dostępu do danych naukowych; koordynację działań 
na rzecz budowy teleskopów i detektorów kosmicznych oraz w dziedzinie analizy 
danych w naukach o kosmosie oraz biomedycynę; 

− w dziesiątym priorytecie (Bezpieczeństwo) cel został udoskonalony poprzez włączenie 
do jego zakresu kataklizmów i prawa do prywatności. Poszerzony zakres priorytetu 
obejmuje wsparcie dla polityki Wspólnoty w dziedzinie zdrowia, oraz uwypuklenie 
znaczenia badań nad bezpieczeństwem dla europejskich zdolności w dziedzinie 
nadzoru, rozpowszechniania informacji oraz wiedzy o zagrożeniach i zdarzeniach, jak 
również systemy umożliwiające lepszą ocenę i kontrolę sytuacji dzięki 
skuteczniejszemu wykorzystaniu systemów TIK w różnorodnych działaniach. Zakres 
działań został poszerzony o: metody szybkiej identyfikacji; przywracanie 
bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych; zapewnianie ogólnego obrazu sytuacji 
i wspieranie różnych operacji zarządzania w sytuacjach kryzysowych; łączność 
systemów bezpieczeństwa; wywiad, gromadzenie informacji i bezpieczeństwo cywilne; 
badania ukierunkowane na realizację misji, związane z kulturowym, społecznym, 
politycznym i gospodarczym wymiarem bezpieczeństwa, rolą ludzkich wartości 
i formułowaniem polityki, psychologią i społecznym uwarunkowaniem terroryzmu. 
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ii. Pomysły 

Rada przychyliła się do stanowiska Parlamentu Europejskiego, zakładającego 

umożliwienie sprawnego utworzenia Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 

(ERBN), składającej się z niezależnej rady naukowej i specjalnej jednostki 

ds. realizacji. Na podstawie poprawek PE Rada rozszerzyła również tekst, tak by 

zapewnić, że ERBN będzie zarządzana przez personel zatrudniony do tego celu; 

że rada naukowa zapewni różnorodność dziedzin badawczych i że jej członkowie 

będą mianowani na okres czterech lat, z możliwością jednorazowego przedłużenia, 

w systemie rotacyjnym; że rada naukowa będzie również ustanawiać ogólną strategię 

naukową, w pełni odpowiadać za decyzje określające rodzaj badań, które mają być 

finansowane, oraz że uchwali kodeks postępowania służący m.in. unikaniu konfliktu 

interesów; że koszty administracyjne i koszty zatrudnienia ERBN będą odpowiadać 

zasadom administracji mającej ograniczone rozmiary i efektywnej pod względem 

kosztów; Komisja zapewni działanie ERBN zgodne z zasadami doskonałości 

naukowej, autonomii, wydajności i przejrzystości oraz będzie sporządzać roczne 

sprawozdania z działalności ERBN i realizacji celów, a następnie przedkładać je 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie; ERBN będzie dysponować możliwością 

przeprowadzania własnych badań strategicznych w celu przygotowywania 

i wspierania swoich działań operacyjnych. 

 

Rada opowiedziała się jednak za bardziej elastycznym podejściem do struktury 

ERBN niż Parlament Europejski. Decyzja o ewentualnych zmianach struktury 

ERBN powinna zatem zostać podjęta dopiero po ocenie okresowej programu 

ramowego, przewidzianej najpóźniej na 2010 r., w ramach której zostanie 

przeprowadzony niezależny przegląd struktur ERBN obejmujący dokładną analizę 

zalet i wad struktur opartych na agencji wykonawczej lub na art. 171 traktatu, na 

podstawie kryteriów doskonałości naukowej, autonomii, wydajności oraz 

przejrzystości. 
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iii. Ludzie 

Rada przyjęła zdecydowaną większość poprawek Parlamentu Europejskiego. 

Program zawiera teraz odniesienie do wykorzystania doświadczeń z działań 

„Marie Curie” w poprzednich programach ramowych oraz ich wpływ na 

europejską przestrzeń badawczą; kształcenie ukierunkowane w szczególności na 

ludzi młodych; zwiększony udział kobiet w badaniach naukowych; otwarty 

i wolny od wszelkich form dyskryminacji rynek pracy dla naukowców; specjalne 

działania promujące naukowców na wczesnym etapie kariery naukowej 

i wspierające wczesne etapy kariery naukowej, a także środki mające na celu 

ograniczenie zjawiska „drenażu mózgów”; zachęcanie do tworzenia centrów 

doskonałości w całej Unii Europejskiej; tworzenie synergii z innymi obszarami 

polityki Wspólnoty oraz poszerzanie umiejętności ogólnych i naukowych, w tym 

umiejętności związanych z transferem technologii oraz przedsiębiorczością. 

 

iv. Możliwości 

Zasadniczo podtrzymując wniosek Komisji, Rada postanowiła, że spójne 

opracowywanie polityk będzie stanowić osobne działanie podejmowane w ramach 

tej części programu ramowego, a nie horyzontalną cześć innych działań 

w programie „Możliwości”. 

 

W świetle poprawek Parlamentu Europejskiego Rada doprecyzowała zakres 

niektórych działań w następujący sposób: 

- w ramach działania „Infrastruktury badawcze”, cel dotyczy obecnie rozwoju 

europejskiej przestrzeni badawczej. Zakres działań dotyczących istniejących 

infrastruktur wyraźnie określono, tak by zawierał dostęp do mających najlepsze 

osiągnięcia infrastruktur badawczych, także dla naukowców zatrudnionych 

w przemyśle i w MŚP; ewolucję i rozwój globalnej łączności; otwarte standardy 

w zakresie interoperacyjności. W przypadku nowych infrastruktur działania 

Wspólnoty powinny się koncentrować głównie na fazach przygotowawczych, 

mając na uwadze fakt, że to państwa członkowskie mają odgrywać centralną rolę 

w rozwoju i finansowaniu infrastruktur. Jeżeli chodzi o kryteria finansowania 

Rada rozszerzyła ich listę o wkłady w możliwości rozwoju technologicznego 

i w rozwój klastrów badawczych opartych na doskonałości, a także możliwość 

korzystania z pożyczek EBI i funduszy strukturalnych; 
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- zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego Rada poszerzyła zakres 

działania „Badania na rzecz MŚP” o wypełnianie luki dzielącej badania 

naukowe i innowacje; zwiększanie wykorzystania badań; dostawców usług 

badawczych; komplementarność z programem na rzecz konkurencyjności 

i innowacji oraz innymi programami wspólnotowymi; w odpowiedzi na 

poprawkę Parlamentu Europejskiego dodano wsparcie dla krajowych 

grantów przygotowawczych, ograniczając jego zakres do przygotowywania 

propozycji działań w ramach „Badań na rzecz MŚP”, gdyż Rada jest zdania, 

że należy położyć nacisk na wsparcie projektów badawczych; 

- Rada poszerzyła zakres działania „Regiony wiedzy” o ułatwianie 

powstawania i tworzenia klastrów regionalnych, które przyczyniają się 

do kształtowania europejskiej przestrzeni badawczej; wspieranie 

kształtujących się regionów wiedzy; związek z funduszami strukturalnymi 

oraz synergię z programami wspólnotowymi i z właściwymi programami 

krajowymi i regionalnymi; 

- w ramach działania „Potencjał badawczy” poszczególne działania zostały 

sprecyzowane i włączono do nich synergię z programem na rzecz 

konkurencyjności i innowacji w celu promowania regionalnej 

komercjalizacji badań i rozwoju we współpracy z przemysłem; 

- Rada poszerzyła zakres działania „Nauka i społeczeństwo” o: działania 

ułatwiające dostęp do publikacji naukowych dla zainteresowanej części 

społeczeństwa; promowanie roli kobiet w badaniach i naukowych organach 

decyzyjnych; tworzenie otwartego otoczenia, które pobudza 

zainteresowanie nauką wśród młodzieży; promowanie pełnego udziału 

młodych ludzi w nauce; lepszą komunikację i wzajemne zrozumienie 

między światem nauki a szeroką publicznością; lepsze przedstawianie pracy 

naukowców; wsparcie dla publikacji naukowych; 
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- w ramach programu „Działania w zakresie współpracy międzynarodowej” 

Rada postanowiła, że działania obecnie prowadzone w ramach inicjatywy 

INTAS zostaną zakończone w 2006 r. i zostaną objęte tym programem, jak 

również programami szczegółowymi „Współpraca” i „Ludzie”. Poszerzyła 

również zakres celu o ułatwianie kontaktów z partnerami w krajach trzecich 

mające na celu zapewnienie lepszego dostępu do badań prowadzonych 

w innych częściach świata; działania będą również obejmowały współpracę 

w dziedzinach będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania. 

 

v. Działania Wspólnego Centrum Badawczego nienależące do obszaru badań 

jądrowych 

Rada sprecyzowała uzasadnienie włączając do niego koordynację działań 

prowadzonych w tej części programu z badaniami podejmowanymi w ramach 

tematów programu szczegółowego „Współpraca”, tak aby zapobiec nakładaniu się 

i powielaniu badań. Zakres działań poszerzono o wsparcie naukowe i techniczne 

w opracowywaniu procedur oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem jako narzędzia 

wykorzystywanego w procesach decyzyjnych na szczeblu europejskim; wiedzę 

specjalistyczną oraz rolę w działalności badawczej prowadzonej w ramach 

globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa (GMES) i przy 

opracowywaniu nowych zastosowań w tej dziedzinie oraz rozwój i zatwierdzanie 

alternatywnych strategii testowania, a w szczególności metod testowania bez 

udziału zwierząt we wszystkich właściwych dziedzinach badań. 

 

c) Kwota ogólna i podział środków finansowych 

 

Po zawarciu porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem 

Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 

zarządzania finansami7, proponowany początkowo budżet siódmego programu 

ramowego w wysokości 72 726 mln EUR musiał zostać zmniejszony przy 

jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego ukierunkowania i masy krytycznej. Zgodnie 

z opinią Parlamentu Europejskiego Rada podtrzymała zmieniony wniosek Komisji, 

w którym zaproponowano maksymalną ogólną kwotę wynoszącą 50 521 mln EUR. 

Rada zaproponowała jednak następujące korekty dotyczące podziału tej kwoty: 

                                                 
7 Dz.U. C 139 z 14.6.2006. 
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- w części „Współpraca” Rada, zgodnie z poprawkami Parlamentu 

Europejskiego, zwiększyła środki finansowe przeznaczone na obszary 

tematyczne mające duży potencjał podnoszenia konkurencyjności 

europejskiej, szczególnie w odniesieniu do priorytetu pierwszego (zdrowie), 

piątego (energia), ósmego (nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne), 

ale nie w tym samym stopniu. Po podziale obszaru tematycznego 

„bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” na dwa oddzielne priorytety, Rada 

postanowiła przeznaczyć na bezpieczeństwo kwotę o 80 mln EUR mniejszą 

niż na przestrzeń kosmiczną, ponieważ uważa, że kompetencje Wspólnoty 

w tej dziedzinie pozostają bardzo ograniczone; 

 

- w części „Możliwości ” Rada, zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu 

Europejskiego, zmniejszyła proponowane środki na „Infrastruktury 

badawcze”, zwiększając za to znacznie środki na „Badania na rzecz MŚP”. 

Niemniej jednak Rada uważa, że działania w ramach części „Możliwości” 

stanowią istotny element programu ramowego, jako że wspierają kluczowe 

aspekty związane z europejskim potencjałem badawczo-innowacyjnym; 

w związku z tym zostały one obniżone w znacznie mniejszym stopniu niż 

przewidział to Parlament Europejski; 

 

- jeżeli chodzi o programy „Pomysły” i „Ludzie” Rada utrzymała środki 

zaproponowane przez Komisję, a zatem nie przyjęła poprawek Parlamentu 

Europejskiego, które przewidywały zwiększenie środków na obie te części 

programu ramowego kosztem „Możliwości”. 

 

2. Stanowisko Rady w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego 

 

 We wspólnym stanowisku Rady uwzględniono dużą ilość poprawek Parlamentu 

Europejskiego (232 z 326 zaproponowanych poprawek) w całości, co do istoty lub 

częściowo, czasem w zmodyfikowanej formie lub w innym miejscu, często w formie 

zaproponowanej przez Komisję w jej zmienionym wniosku, co wyjaśniono powyżej. 
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a) We wspólnym stanowisku Rady uwzględniono w całości lub co do istoty 

następujące poprawki: 

 

- 1, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 26, 32, 35, 39, 43, 44, 47, 52, 58, 59, 66, 76, 

88, 93, 95, 97, 121, 126, 130, 132, 137, 142, 146, 148, 149, 153, 162, 173, 

174, 180, 181, 182, 183, 189, 190, 192, 193, 198, 201, 209, 214, 215, 216, 

221, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 243, 245, 

246, 251, 256, 262, 264, 266, 273, 284, 288, 289, 294, 295, 296, 297, 302, 

303, 304, 309, 324; 

 

b) Rada uwzględniła co do zasady lub częściowo następujące poprawki: 

 

- 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 50, 53, 60, 63, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 

94, 96, 98, 99, 101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 

120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 136, 138, 140, 141, 154, 155, 

156, 157, 158, 159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 

177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 

204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 222, 223, 228, 238, 239, 240, 241, 

242, 244, 248, 253, 255, 257, 268, 269, 272, 274, 275, 276, 278, 280, 286, 

287, 291, 293, 298, 299, 300, 313, 315, 334, 350, 351, 359, 361, 362; 

 

c) Rada, zgodnie ze stanowiskiem Komisji, nie uwzględniła następujących 

poprawek: 

 

- 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 

61, 62, 64, 65, 74, 83, 91, 92, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 118, 133, 

134, 135, 139, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 161, 164, 176, 191, 194, 

212, 217, 218, 219, 220, 229, 247, 249, 250, 252, 254, 258, 259, 260, 261, 

263, 265, 267, 270, 271, 277, 279, 281, 282, 283, 285, 290, 292, 301, 305, 

306, 307, 308, 310, 311, 312, 314, 320, 347, 349, 360. 
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IV. WNIOSEK 

 

Przyjmując wspólne stanowisko, Rada wzięła w pełni pod uwagę wniosek Komisji i opinię 

Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu. Znaczna liczba poprawek została w całości 

lub częściowo uwzględniona we wspólnym stanowisku w odpowiedzi na większość uwag 

zgłoszonych przez Parlament Europejski. Rada uważa, że jej wspólne stanowisko jest dobrze 

wyważonym tekstem i oczekuje na konstruktywną dyskusję z Parlamentem Europejskim 

z myślą o szybkim przyjęciu siódmego programu ramowego oraz jego przepisów 

wykonawczych (zasad uczestnictwa i programów szczegółowych). 

 

 

_______________________ 
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OŚWIADCZENIE NIEMIEC 

 

Delegacja Niemiec przyjmuje z zadowoleniem siódmy ramowy program badawczy jako ważne 

narzędzie wzmocnienia naukowych i technologicznych fundamentów Wspólnoty i zwiększenia jej 

konkurencyjności w ważnych dziedzinach. 

 

Ochrona godności ludzkiej i prawo do życia wymagają całkowitej ochrony życia ludzkiego od 

momentu jego poczęcia. Z tego względu wsparcie Unii Europejskiej dla badań nie powinno 

przewidywać żadnych środków przeznaczonych na zabijanie embrionów. 
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Niemcy przyjmują więc z zadowoleniem oświadczenie Komisji Europejskiej, zgodnie z którym 

kontynuowana będzie praktyka wynikająca z 6. programu ramowego, a komitetowi regulacyjnemu 

w ramach 7. programu ramowego nie będą przedstawiane do finansowania żadne projekty 

przewidujące niszczenie ludzkich embrionów. 

 

Mimo że Niemcy uznają przepisy dotyczące embrionów ludzkich i ludzkich embrionalnych 

komórek macierzystych za wciąż niewystarczające, zatwierdzają siódmy program ramowy 

w zakresie badań ze względu na jego wyjątkowe znaczenie dla badań europejskich i dla rozwoju 

społecznego Unii Europejskiej. Niemcy zakładają przy tym, że – nie naruszając zaplanowanego 

przeglądu tej dziedziny w połowie trwania siódmego ramowego programu w zakresie badań – 

osiągnięte właśnie porozumienie dotyczące zakazu finansowania pozyskiwania ludzkich 

embrionalnych komórek macierzystych z ludzkich embrionów pozostanie w mocy po upływie tego 

okresu z uwagi na jego kapitalne znaczenie. 

 

 

OŚWIADCZENIE AUSTRII 

 

Austria popiera zasadniczo 7. ramowy program badawczy jako ważne narzędzie wzmocnienia 

naukowych i technologicznych fundamentów Wspólnoty i poprawy konkurencyjności Europy. 

 

W odniesieniu do kwestii bioetycznych zawartych w 7. programie ramowym Austria zawsze 

popierała finansowanie ze środków wspólnotowych badań nad dorosłymi komórkami 

macierzystymi nie budzących żadnych etycznych wątpliwości. 

 

Po raz kolejny Austria podkreśla swoje stanowisko, wyrażane już wielokrotnie, że w ramach 

7. programu ramowego w zakresie badań nie wolno finansować działań implikujących 

wykorzystanie ludzkich embrionów. Austria jest stanowczo przeciwna temu rodzajowi badań 

z fundamentalnych powodów etycznych. 

 

Austria wyraża ubolewanie, że art. 6 decyzji w sprawie 7. programu ramowego stwarza możliwość 

finansowania badań nad ludzkimi embrionalnymi komórkami macierzystymi. Z tego względu 

Austria nie może wyrazić zgody na całość 7. programu ramowego WE. 
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OŚWIADCZENIE POLSKI 

 

Polska w pełni uznaje, że 7. program ramowy jest kluczowym elementem odnowionej strategii 

lizbońskiej obejmującej partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Program ten 

stanowi ważny krok w kierunku tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy, podnoszenia 

konkurencyjności i wspierania społecznego i gospodarczego postępu w całej UE. 

 

W szczególności Polska uważa za wyjątkowo cenne utworzenie Europejskiej Rady ds. Badań 

Naukowych, przeznaczanie znacznych funduszy na badania podstawowe i priorytetowe 

finansowanie najzdolniejszych młodych talentów. Zważywszy na wspólny interes Europy, Polska 

popierała i będzie popierać zwiększanie środków przeznaczonych na badania zgodnie 

z 7. programem ramowym. 

 

Polska zdecydowanie przyczyniła się do wprowadzania w życie strategii lizbońskiej i tworzenia 

europejskiej przestrzeni badawczej. Naszym celem jest kontynuacja działań tego typu i wspieranie 

wszystkich inicjatyw podjętych w tej sferze przez Wspólnotę. Polska wysoko ceni ponadto podjęte 

do tej pory przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę starania mające na celu 

przygotowanie wniosku dotyczącego decyzji w sprawie 7. programu ramowego. Chcielibyśmy 

wyraźnie zademonstrować to uznanie poprzez głosowanie za wnioskiem. 

 

Jednakże podczas dyskusji nad szczegółami wprowadzenia programu w życie Polska 

konsekwentnie sygnalizowała, że działalność badawcza obejmująca wykorzystanie ludzkich 

embrionalnych komórek macierzystych lub ludzkich embrionów jest niezgodna z podstawowymi 

normami moralnymi. Co więcej, biorąc pod uwagę niewystarczającą wiedzę na temat potencjalnych 

długoterminowych konsekwencji takich badań, Polska wielokrotnie wskazywała, że nie może 

wyrazić zgody na finansowanie ich przez UE. Niestety w swej obecnej postaci art. 6 decyzji 

dotyczącej 7. programu ramowego umożliwia finansowanie takich badań. 

 

Z tego względu, mając na uwadze podstawowe zasady etyczne i inne wymienione wyżej 

argumenty, Polska nie może wyrazić zgody na finansowanie przez UE działań badawczych 

obejmujących wykorzystanie embrionalnych komórek macierzystych lub ludzkich embrionów. 

Apelujemy więc do prezydencji i do Komisji Europejskiej, aby osobno rozważyły tę kwestię –  
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zawartą w obecnie omawianym tekście wniosku dotyczącego decyzji w sprawie 7. programu 

ramowego – w oderwaniu od całości. Pozwoliłoby to Polsce na poparcie stosownie zmienionego 

wniosku. 

 

 

OŚWIADCZENIE PORTUGALII 

 

Tekst kompromisowy, który został przyjęty, jest oczywiście krokiem w stronę przyjęcia 

7. programu ramowego. Musimy jednak potępić ograniczenia wykazane w tej debacie dotyczące 

rozwoju europejskich badań biomedycznych. Przyjmujemy z zadowoleniem akceptację badań nad 

embrionalnymi komórkami macierzystymi w 7. programie ramowym w zakresie badań i rozwoju 

technologicznego (BRT), ale możemy jedynie ubolewać nad brakiem konsekwencji polegającym na 

próbach ukrycia konieczności pozyskiwania tych samych komórek embrionalnych. 

 

Wykluczenie z projektów BRT wsparcia dla mechanizmów służących pozyskiwaniu embrionalnych 

komórek macierzystych ukrywa dokładnie tę część procesu BRT, która najbardziej wymagałaby 

nadzoru etycznego. 

 

 
OŚWIADCZENIE MALTY 

 

Malta popiera zasadniczo 7. program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego 

i demonstracji (2007-2013), jako że stanowi on ważne narzędzie wzmacniania w widoczny sposób 

badań UE, które są czynnikiem skutecznie zwiększającym innowacje i wzrost. 

 

Malta uważa jednakże, że ludzka godność i prawo do życia zasługują na możliwie największą 

ochronę od momentu poczęcia. W tym względzie Malta podkreśla, że działania, które zakładają 

użycie ludzkich embrionalnych komórek macierzystych lub ludzkich embrionów nie powinny 

wchodzić w zakres programu finansowanego ze środków publicznych UE. 

 

Malta docenia, iż Komisja w swoim oświadczeniu zobowiązuje się do kontynuowania obecnej 

praktyki, zgodnie z którą do komitetu regulacyjnego w ramach 7. programu ramowego nie 

przedkłada się wniosków projektowych dotyczących badań, które obejmują niszczenie ludzkich  
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embrionów, w tym w celu pozyskiwania komórek macierzystych, jednak uważa, że nie jest ono 

wystarczające, gdyż nadal umożliwia finansowanie przez Wspólnotę dalszych etapów badań 

z udziałem ludzkich embrionalnych komórek macierzystych. 

 

W tym względzie Malta wyraża żal, że 7. program ramowy nie uwzględnia w stosownym stopniu 

kwestii etycznych związanych z badaniami przeprowadzanymi na ludzkich embrionach i ludzkich 

embrionalnych komórkach macierzystych. W związku z powyższym Malta nie może wyrazić zgody 

na całość siódmego programu ramowego i głosuje przeciwko wspólnemu stanowisku Rady. 

 

 
OŚWIADCZENIE LITWY 

 

Litwa uznaje znaczenie i wartość dodaną 7. programu ramowego dla europejskiej konkurencyjności 

oraz badań i rozwoju i z zadowoleniem przyjmuje i popiera program. 

 

Litwa nie może jednakże zaakceptować art. 6, który umożliwia wspólnotowe finansowanie badań 

z użyciem ludzkich embrionalnych komórek macierzystych, gdyż zdaniem Litwy badania takie 

naruszają podstawowe wartości etyczne. 

 

W związku z powyższym Litwa nie może głosować za wnioskiem w sprawie 7. programu 

ramowego.  

 

 

OŚWIADCZENIE KOMISJI 

 

W 7. programie ramowym Komisja Europejska proponuje dalsze stosowanie tych samych ram 

etycznych w odniesieniu do decyzji o finansowaniu przez UE badań nad ludzkimi embrionalnymi 

komórkami macierzystymi, co w 6. programie ramowym. 

 

Komisja Europejska proponuje dalsze stosowanie tych ram etycznych, ponieważ wypracowała, 

w oparciu o doświadczenie, odpowiedzialne podejście do tej sfery nauki, która wydaje się bardzo 

obiecująca, i udowodniła, że działa w sposób satysfakcjonujący w kontekście programu badań, 

w którym uczestniczą badacze z wielu krajów o bardzo odmiennych systemach prawnych. 
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1) Decyzja dotycząca 7. programu ramowego wyraźnie wyłącza z finansowania 

wspólnotowego trzy dziedziny badań: 

 

• działalność badawczą mającą na celu klonowanie ludzi w celach reprodukcyjnych; 

• działalność badawczą mającą na celu zmiany dziedzictwa genetycznego człowieka, które 

mogłyby spowodować dziedziczenie takich zmian; 

• działalność badawczą mającą na celu tworzenie ludzkich embrionów wyłącznie do celów 

badawczych lub w celu pozyskiwania komórek macierzystych, w tym także za pomocą 

przeniesienia jądra komórki somatycznej. 

 

2) Nie będzie finansowana żadna działalność zabroniona we wszystkich państwach 

członkowskich. Nie będzie finansowana żadna działalność w państwie członkowskim, 

w którym jest ona zabroniona. 

 

3) Decyzja w sprawie 7. programu ramowego i przepisy dotyczące ram etycznych, którym 

podlega finansowanie przez Wspólnotę badań nad ludzkimi embrionalnymi komórkami 

macierzystymi, w żaden sposób nie oznaczają oceny wartości ram prawnych lub etycznych, 

którymi takie badania podlegają w państwach członkowskich. 

 

4) Wzywając do składania wniosków o dofinansowanie, Komisja Europejska nie zachęca 

w sposób otwarty do wykorzystywania ludzkich embrionalnych komórek macierzystych. 

Wykorzystanie (lub nie) ludzkich komórek macierzystych – dorosłych lub embrionalnych – 

zależy od osądu naukowców w świetle celów, które chcą osiągnąć. W praktyce 

zdecydowana większość środków wspólnotowych na badania nad komórkami 

macierzystymi jest przeznaczana na wykorzystanie dorosłych komórek macierzystych. Nie 

ma powodu, dla którego w 7. programie ramowym miałoby to ulec znacznej zmianie. 

 

5) Każdy projekt zawierający propozycję wykorzystania ludzkich embrionalnych komórek 

macierzystych musi przejść pozytywnie ocenę naukową, podczas której konieczność 

wykorzystania takich komórek macierzystych do osiągnięcia celów naukowych jest 

oceniana przez niezależnych ekspertów naukowych. 
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6) Wnioski, które przejdą pozytywnie ocenę naukową, są następnie przedmiotem 

rygorystycznego przeglądu etycznego ze strony Komisji Europejskiej. W tym przeglądzie 

etycznym bierze się pod uwagę zasady, które znajdują swoje odzwierciedlenie w Karcie 

Praw Podstawowych UE i stosownych konwencjach międzynarodowych, takich jak 

konwencja Rady Europy o prawach człowieka i biomedycynie podpisana w Oviedo w dniu 

4 kwietnia 1997 r. oraz protokoły do niej, a także Powszechna deklaracja o ludzkim 

genomie i prawach człowieka przyjęta przez UNESCO. Przegląd etyczny służy również 

sprawdzeniu, czy wnioski są zgodne z przepisami krajów, w których będą prowadzone 

badania. 

 

7) W szczególnych przypadkach przegląd etyczny może być przeprowadzany podczas trwania 

projektu. 

 

8) Każdy projekt proponujący wykorzystanie ludzkich embrionalnych komórek macierzystych 

musi przed rozpoczęciem zostać zatwierdzony przez właściwy krajowy lub lokalny komitet 

etyczny. Konieczne jest poszanowanie wszelkich krajowych przepisów i procedur, w tym 

dotyczących takich kwestii jak zgoda rodziców, brak zachęt finansowych itp. Dokonywane 

będą kontrole tego, czy projekt zawiera odniesienia do środków zezwalających i środków 

nadzoru, których podjęcie należy do właściwych organów państwa członkowskiego, 

w którym będą prowadzone badania. 

 

9) Wniosek, który pozytywnie przejdzie ocenę naukową, krajowe lub lokalne przeglądy 

etyczne i europejski przegląd etyczny, zostanie przedłożony do indywidualnego 

zatwierdzenia przez państwa członkowskie zgromadzone w ramach komitetu regulacyjnego. 

Nie będzie finansowany żaden projekt obejmujący wykorzystanie ludzkich embrionalnych 

komórek macierzystych, który nie otrzyma zgody państw członkowskich. 

 

10) Komisja Europejska będzie kontynuowała prace nad szerokim udostępnieniem wszystkim 

badaczom wyników badań nad komórkami macierzystymi finansowanych przez Wspólnotę 

– dla ostatecznego dobra pacjentów we wszystkich krajach. 
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11) Komisja Europejska udzieli wsparcia działaniom i inicjatywom, które przyczyniają się do 

koordynacji i racjonalizacji badań nad ludzkimi embrionalnymi komórkami macierzystymi 

i reprezentują odpowiedzialne etycznie podejście. W szczególności Komisja udzieli 

wsparcia europejskiemu wykazowi linii ludzkich embrionalnych komórek macierzystych. 

Poparcie dla takiego wykazu umożliwi monitorowanie istniejących w Europie ludzkich 

embrionalnych komórek macierzystych, przyczyni się do zmaksymalizowania ich 

wykorzystania przez naukowców i może pomóc uniknąć zbędnego pozyskiwania nowych 

linii komórek macierzystych. 

 

12) Komisja Europejska będzie kontynuowała obecną praktykę nieprzedkładania komitetowi 

regulacyjnemu wniosków dotyczących projektów, które obejmują działania badawcze 

niszczące embriony ludzkie, również w celu pozyskiwania komórek macierzystych. 

Wyłączenie tego etapu badań z finansowania nie uniemożliwi finansowania przez 

Wspólnotę dalszych etapów odnoszących się do ludzkich embrionalnych komórek 

macierzystych. 

 

 

OŚWIADCZENIE KOMISJI DOTYCZĄCE PKT 3 B) 

 

Komisja uważa, że istniejąca obecnie bliska współpraca pomiędzy europejskimi uczestnikami 

badań w dziedzinie syntezy jądrowej jest dla UE wartością dodaną. Komisja będzie się starała 

zapewnić, by struktura zarządzająca badaniami nad syntezą jądrową w ramach 7. programu 

ramowego została opracowana w bliskiej konsultacji ze środowiskiem badawczym. Zapewniona 

zostanie właściwa koordynacja działań prowadzonych przez wspólne europejskie przedsiębiorstwo, 

związanych – między innymi i jako wstępny priorytet – z realizacją ITER z innymi działaniami 

wdrażanymi w obszarze tematycznym „Badania nad syntezą jądrową” w 7. programie ramowym 

przez środowisko badawcze, dążącymi do poprawy stanu wiedzy naukowej i technologicznej na 

temat energii syntezy jądrowej. 

 

________________________ 
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2005/0043 (COD) 

KOMUNIKAT KOMISJIDO  
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 
na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi traktatu WE 

 
dotyczący 

wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej badań, 

rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) 

1. KONTEKST 

Data przekazania wniosku do PE i Rady (dokument COM(2005) 119 
wersja ostateczna - 2005/0043(COD) oraz 2005/0044(CNS)): 

13 kwietnia 2005 r. 

Data wydania opinii przez Komitet Regionów: 16 listopada 2005 r. 

Data wydania opinii przez Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny: 

14 grudnia 2005 r. 

Data wydania opinii przez Parlament Europejski (pierwsze czytanie): 15 czerwca 2006 r. 

Data przekazania zmienionego wniosku do PE i Rady: 28 czerwca 2006 r. 

Data przyjęcia wspólnego stanowiska: 25 września 2006 r. 

2. STANOWISKO KOMISJI W SPRAWIE WSPÓLNEGO STANOWISKA 

Zgodnie z art. 251 traktatu WE niniejszy komunikat określa stanowisko Komisji odnośnie do 
wspólnego stanowiska Rady w sprawie siódmego programu ramowego badań i rozwoju 
technologicznego przyjętego kwalifikowaną większością głosów dnia 25 września 2006 r. po 
uprzednim osiągnięciu porozumienia politycznego dnia 24 lipca 2006 r. Porozumienie 
polityczne w sprawie programu ramowego Euratom również zostało osiągnięte dnia 24 lipca 
2006 r. 

We wspólnym stanowisku zasadniczo zachowano strukturę i treść programu ramowego 
zaproponowanego przez Komisję, a także w znacznej mierze ogólną spójność z opinią 
Parlamentu Europejskiego.  

Rada włączyła zdecydowaną większość zmian przyjętych w opinii Parlamentu Europejskiego 
podczas pierwszego czytania dnia 15 czerwca 2006 r. oraz zaakceptowanych przez Komisję w 
jej zmienionym wniosku1.  

                                                 
1 COM (2006) 364 wersja ostateczna z 28.6.2006 r. 
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3. KOMENTARZE W SPRAWIE WSPÓLNEGO STANOWISKA 

Komisja uważa wspólne stanowisko za dobrą podstawę do dalszych negocjacji w sprawie 
programu ramowego w celu osiągnięcia porozumienia w drugim czytaniu. 

W kwestii budżetu Rada (oraz Parlament Europejski) zatwierdziła ogólną kwotę w wysokości 
50,521 mld EUR, którą Komisja zaproponowała w swoim zmienionym wniosku2 po 
osiągnięciu, 17 maja 2006, porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania 
finansami3.  

W kwestii podziału na pozycje budżetowe wspólne stanowisko jest zasadniczo zgodne ze 
zmienionym wnioskiem Komisji i opinią Parlamentu, z wyjątkiem następujących zmian: 

– W programie szczegółowym „Współpraca” 

– zwiększono kwoty dla pięciu obszarów tematycznych: „Zdrowie”, „Nanonauki, 
nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne”, „Energia”, 
„Środowisko”, a także nieznacznie zwiększono kwoty na „Nauki społeczno-
ekonomiczne i humanistyczne”; 

– obniżono środki przeznaczone na „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczną”. 

– W programie szczegółowym „Możliwości” 

– znacznie obniżono środki na „Infrastrukturę naukowo-badawczą” oraz 
obniżono środki na „Naukę w społeczeństwie”; 

– zwiększono kwoty na „Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw”, 
„Potencjał naukowo-badawczy”, a także nieznacznie zwiększono kwoty na 
„Działania w zakresie współpracy międzynarodowej”. 

Pomimo silnego powiązania między zaproponowanymi działaniami i proponowanym 
budżetem ograniczenie środków budżetowych na obszary tematyczne „Infrastruktura” i 
„Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” może uniemożliwić realizację działań 
zaproponowanych we wspólnym stanowisku. 

W odniesieniu do struktury programu we wspólnym stanowisku zachowano różne składniki 
programu zaproponowane przez Komisję, w tym nacisk położony na obszary tematyczne i 
elastyczne podejście do programu biorąc pod uwagę jego siedmioletni okres trwania. Komisja 
podziela pogląd, że spójny rozwój polityk powinien stanowić odrębną cześć w ramach 
programu "Możliwości". Ponadto Rada zgodnie z opinią Parlamentu dokonała podziału 
obszaru tematycznego „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” na dwa osobne tematy, 
proponując w ten sposób dziesięć obszarów tematycznych. Komisja jest zdania, że połączenie 
tych dwóch tematów w ramach jednego obszaru tematycznego umożliwiłoby osiągnięcie 
wysokiej elastyczności i synergii.  

                                                 
2 COM (2005) 119 wersja ostateczna/2, 24.5.2006 
3 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1. 
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W odniesieniu do zakresu badań znaczna część zmian zaproponowanych przez Parlament i 
zaakceptowanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku została wprowadzona do 
wspólnego stanowiska. Komisja w swoim zmienionym wniosku zaznaczyła, że ze względu na 
zmniejszenie budżetu nie wprowadziła zmian, które oznaczałyby rozszerzenie zakresu 
obszarów tematycznych podwyższając tym samym kwotę wymaganych środków. Komisja 
uważa, że wspólne stanowisko zasadniczo zachowało tę zasadę z wyjątkiem włączenia 
„Systemu grantów przygotowawczych” dla MŚP do części „Możliwości”. Komisja jest 
zdania, że wydatki z budżetu powinny być przeznaczone wyłącznie na finansowaniu 
projektów.  

Komisja popiera wzmocnienie zapisów dotyczących MŚP poprzez propozycje konkretnych 
środków w ramach różnych obszarów tematycznych, w tym analizę ilościową i jakościową, 
co zdaniem Komisji jest podejściem skuteczniejszym od ustanawiania nierealnych celów, 
które nie zostały zawarte w jej zmienionym wniosku.  

Dla Parlamentu duże znaczenie mają Wspólne Inicjatywy Technologiczne oraz programy 
„Pomysły” i „Ludzie”.  

• W odniesieniu do Wspólnych Inicjatyw Technologicznych wspólne stanowisko 
zawiera zmiany kryteriów ich wyboru.  

• Do programu „Pomysły” zostały wprowadzone istotne wyjaśnienia dotyczące 
kadencji, ponownego wyznaczania Rady Naukowej i roli przez nią pełnionej, 
zarządzania i ustaleń dotyczących personelu, jak również przeprowadzenia w 
2010 r. niezależnego, przedstawianego Parlamentowi i Radzie, przeglądu struktur 
i mechanizmów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. 

• Do programu „Ludzie” wprowadzono następujące zmiany: odniesienia do 
powiązań tego programu z pozostałymi częściami programu ramowego oraz z 
innymi programami wspólnotowymi, dodatkowe zapisy wyraźnie wskazujące na 
międzynarodowy wymiar tej części programu, a także wskazówki w sprawie 
ustanowienia stosownych warunków pracy naukowców oraz dotyczące sposobu 
współfinansowania. 

Ponadto w bardziej szczegółowy sposób określono kryteria wspierania nowej infrastruktury 
badawczej oraz uznano znaczenie aspektów regionalnych w tworzeniu nowej infrastruktury. 

W kwestii badań nad wykorzystywaniem komórek macierzystych Komisja w zmienionym 
wniosku, zgodnie ze zmianą wprowadzoną przez Parlament, zaakceptowała włączenie 
artykułu określającego dziedziny badań, których nie finansuje się w ramach siódmego 
programu ramowego. Rada również włączyła ten artykuł do wspólnego stanowiska, a 
Komisja wydała deklarację potwierdzającą konieczność przestrzegania tych zasad (patrz 
załącznik). 

4. PODSUMOWANIE 

Komisja uważa, że wspólne stanowisko przyjęte kwalifikowaną większością głosów dnia 25 
września 2006 r. charakteryzuje się wysoką zbieżnością ze stanowiskami zarówno Parlamentu 
Europejskiego, jak i Komisji. Uwzględniono w nim znaczną część zmian dokonanych przez 
Parlament Europejski podczas pierwszego czytania, wprowadzonych przez Komisję do jej 
zmienionego wniosku. Komisja popiera zatem wspólne stanowisko. 
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ZAŁĄCZNIK 

W ramach siódmego programu ramowego Komisja Europejska proponuje przestrzeganie tych 
samych zasad etycznych przy podejmowaniu decyzji w sprawie finansowaniu przez UE badań 
nad wykorzystywaniem ludzkich zarodkowych komórek macierzystych, co w szóstym 
programie ramowym. 

Komisja Europejska proponuje zachowanie tych samych zasad etycznych, gdyż na podstawie 
doświadczenia w ich ramach wypracowano odpowiedzialne podejście do bardzo obiecującej 
dziedziny nauki. Podejście to zostało uznane za odpowiednie w kontekście programów 
badawczych, w których uczestniczą naukowcy z wielu krajów posiadających znacznie 
różniące się przepisy w tej dziedzinie.  

(1) Decyzja w sprawie siódmego ramowego programu w sposób jednoznaczny wyklucza 
finansowanie przez Wspólnotę trzech obszarów badań naukowych:  

• Działalności badawczej dążącej do klonowania człowieka do celów 
reprodukcyjnych; 

• Działalności badawczej mającej na celu zmianę dziedzictwa genetycznego 
człowieka, które mogłyby spowodować dziedziczenie takich zmian; 

• Działalności badawczej zmierzającej do tworzenia ludzkich embrionów jedynie 
do celów badawczych lub do celów pozyskiwania komórek macierzystych, w tym 
także za pomocą przeniesienia jądra komórki somatycznej. 

(2) Działalność zabroniona we wszystkich państwach członkowskich nie będzie 
finansowana. W państwie członkowskim, w którym dana działalność jest zabroniona, 
nie będzie ona finansowana. 

(3) Decyzja w sprawie siódmego programu ramowego oraz przepisy w sprawie zasad 
etycznych dotyczących finansowania przez Wspólnotę badań nad wykorzystywaniem 
ludzkich zarodkowych komórek macierzystych w żaden sposób nie stanowią oceny 
przepisów lub zasad etycznych obowiązujących w państwach członkowskich 
dotyczących takich badań.  

(4) W swoim wezwaniu do składania wniosków Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystywania ludzkich zarodkowych komórek macierzystych. 
Jakiekolwiek wykorzystywanie ludzkich komórek macierzystych, zarówno dorosłych, 
jak i zarodkowych, uzależnione jest od oceny naukowców w zależności od celów, 
które zamierzają oni osiągnąć. W praktyce znaczna większość środków finansowych 
Wspólnoty przeznaczonych na badania nad wykorzystywaniem komórek 
macierzystych przeznaczona jest na badania nad wykorzystaniem dorosłych komórek 
macierzystych. Nie ma powodów, dla których powinno to ulec znacznej zmianie w 
siódmym programie ramowym.  

(5) Każdy projekt związany z wykorzystaniem ludzkich zarodkowych komórek 
macierzystych musi zostać poddany weryfikacji naukowej, podczas której 
konieczność wykorzystywania komórek macierzystych w celu osiągnięcia 
określonych celów naukowych jest oceniana przez niezależne autorytety naukowe.  
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(6) Projekty, które zostaną pozytywnie ocenione podczas weryfikacji naukowej, będą 
następnie poddane ocenie pod względem etycznym przeprowadzonej przez Komisję. 
W weryfikacji etycznej zostaną wzięte pod uwagę zasady zapisane w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej oraz w odpowiednich konwencjach 
międzynarodowych, takich jak Konwencji Rady Europy o prawach człowieka i 
biomedycynie podpisana w Oviedo dnia 4 kwietnia 1997 r. wraz z jej protokołami 
dodatkowymi, a także Powszechna deklaracja w sprawie genomu ludzkiego i praw 
człowieka przyjęta przez UNESCO. Celem weryfikacji etycznej jest również ocena, 
czy wniosek spełnia zasady obowiązujące w kraju, w którym przeprowadzane będą 
badania.  

(7) W niektórych przypadkach weryfikacja etyczna może być przeprowadzona w całym 
okresie realizacji projektu.  

(8) Każdy projekt związany z wykorzystywania ludzkich zarodkowych komórek 
macierzystych przed przystąpieniem do jego realizacji musi uzyskać zgodę 
właściwego krajowego lub lokalnego komitetu ds. etyki. Konieczne jest przestrzeganie 
krajowych zasad i procedur, w tym tych dotyczących zgody rodziców oraz nieistnienia 
zachęty finansowej. Przeprowadzane będą kontrole co do tego, czy projekt zawiera 
informacje na temat pozwoleń i środków kontrolnych podejmowanych przez właściwe 
organy państwa członkowskiego, na terenie którego przeprowadzane będą badania.  

(9) Projekty, które uzyskają pozytywną ocenę w wyniku weryfikacji naukowej, oceny 
krajowego lub lokalnego komitetu ds. etyki oraz weryfikacji etycznej 
przeprowadzonej na szczeblu europejskim, będą indywidualnie przedstawione do 
przyjęcia państwom członkowskim na spotkaniach komitetu regulacyjnego. Projekt 
związany z wykorzystywaniem ludzkich zarodkowych komórek macierzystych, który 
nie uzyska zgody państwa członkowskiego, nie będzie finansowany przez Wspólnotę.  

(10) Komisja Europejska mając na uwadze korzyści pacjentów we wszystkich krajach 
będzie kontynuować prace w celu udostępnienia wszystkim badaczom wyników badań 
nad komórkami macierzystymi finansowanych przez Wspólnotę.  

(11) Komisja Europejska będzie popierać działania i inicjatywy zmierzające do 
koordynacji i racjonalizacji badań nad wykorzystaniem ludzkich zarodkowych 
komórek macierzystych zgodnie z zasadami etyki. W szczególności Komisja wspierać 
będzie europejski rejestr linii ludzkich zarodkowych komórek macierzystych. 
Wsparcie dla takiego rejestru pozwoli na monitorowanie istniejących ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych w Europie, przyczyni się do jak 
najefektywniejszego ich wykorzystania przez naukowców oraz pomoże zapobiec 
niepotrzebnemu pozyskiwaniu nowych linii komórek macierzystych. 

(12) Komisja Europejska będzie kontynuować obecną praktykę i nie będzie przekazywać 
komitetowi regulacyjnemu wniosków dotyczących projektów, które przewidują 
przeprowadzanie badań naukowych związanych z niszczeniem embrionów ludzkich, 
w tym w celu pozyskania komórek macierzystych. Wyłączenie z dostępu do 
finansowania z funduszy Wspólnoty tego typu badań nie wyklucza finansowania przez 
Wspólnotę kolejnych etapów badań związanych z ludzkimi zarodkowymi komórkami 
macierzystymi.  
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