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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Szczegółowy program ma na celu promowanie i wspieranie europejskich badań 
naukowych poprzez ścisłą współpracę pomiędzy ośrodkami badawczymi, akademickimi, 
organami publicznymi i przemysłem w tym MŚP. Współpraca, wymiana informacji i 
wiedzy stanowią podstawowe elementy dla zapewnienia kreatywności badań naukowych, 
ich wolności a także rozwoju koniecznego dla wynalazków. Ważne jest, aby projekty 
obejmujące współpracę pomiędzy przemysłem a uniwersytetami lub ośrodkami 
badawczymi, nie były zbyt zorientowane na zysk. Należy zapewnić uniwersytetom 
autonomię w określaniu priorytetów badań, autonomia nie może być podporządkowana 
wymogom przemysłu.  

2. Podstawowe badania naukowe, często zaniedbywane przez firmy, ale bez których nie 
mogą rozwijać się badania stosowane, muszą być stymulowane także poprzez partnerstwa 
z przemysłem i MŚP i muszą być dostępne i korzystne dla wszystkich obywateli.

3. Uznając fakt, że patenty mogą umożliwiać inwestowanie w badania naukowe i, że prawa 
własności intelektualnej mogą przyczyniać się do finansowania badań, istnieje absolutna 
konieczność uniknięcia monopolu w poszczególnych sektorach, ograniczenia patentów a 
raggiera, skrócenie okresu, w jakim odkrycie podlega opatentowaniu. Ponadto, Europa 
musi zaangażować się na arenie międzynarodowej przy ustalaniu granic, co do 
wynalazków mogących podlegać patentom (organizmy żywe, ADN i ludzki genom). W 
farmakologii patenty i ceny nie powinny uniemożliwiać sprawiedliwego dostępu do 
leczenia, a w przypadku poważnych epidemii powinny móc zostać zawieszone, jak 
zadecydowano w przypadku chorób jak AIDS zgodnie z porozumieniami WTO.

4. Badania finansowane w ramach VII Programu Ramowego, badania prowadzone na 
uniwersytetach lub finansowane ze środków publicznych muszą być dostępne, 
upowszechniane a wiedza i informacje rozpowszechniane. Europejskie badania naukowe 
muszą realizować cel poszerzania wiedzy jako dobra wspólnego.

5. W przypadku międzynarodowych projektów badawczych prowadzonych w ramach VII 
Programu Ramowego, wartość dodana wynikająca z wzajemnej wymiany doświadczeń i 
wiedzy oraz rozpoczynanie i prowadzenie wspólnych projektów badawczych powinny 
stanowić podstawowe kryteria współpracy naukowej.

6. Technologie ICT mogą stanowić wyjątkowe narzędzie służące promowaniu prawa do 
komunikowania się, uczestnictwa, dostępu do informacji i ich otrzymywania. Projekty 
ICT w ramach VII Programu Ramowego muszą przyczyniać się do zmniejszania luki 
elektronicznej (digital divide) związanej z różnicami w dostępie pomiędzy różnymi 
krajami, na ich terenach, oraz różnic Północ-Południe a także związanej z technologiami i 
wiedzą umożliwiającymi korzystanie z nich.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 



PE 367.924v03-00 4/14 AD\607167PL.doc

PL

właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 4

(4) Program ramowy powinien uzupełniać 
działania prowadzone w Państwach 
Członkowskich oraz inne działania 
Wspólnoty, które są konieczne w ramach 
ogólnych strategicznych wysiłków na rzecz 
realizacji celów strategii lizbońskiej, oraz w 
szczególności działania dotyczące funduszy 
strukturalnych, rolnictwa, edukacji, 
kształcenia, konkurencyjności i innowacji, 
przemysłu, zdrowia, ochrony konsumentów, 
zatrudnienia, energii, transportu oraz 
środowiska.

(4) Program ramowy powinien uzupełniać 
działania prowadzone w Państwach 
Członkowskich oraz inne działania 
Wspólnoty, które są konieczne w ramach 
ogólnych strategicznych wysiłków na rzecz 
realizacji celów strategii lizbońskiej, oraz w 
szczególności działania dotyczące funduszy 
strukturalnych, rolnictwa, edukacji, 
kształcenia, kultury, konkurencyjności i 
innowacji, przemysłu, zdrowia, ochrony 
konsumentów, zatrudnienia, energii, 
transportu oraz środowiska.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 8

(8) Zgodnie z art. 170 Traktatu Wspólnota 
zawarła szereg umów międzynarodowych w 
dziedzinie badań naukowych. Należy podjąć 
wysiłki w celu wzmocnienia 
międzynarodowej współpracy w dziedzinie 
badań naukowych mając na względzie 
dalszą integrację Wspólnoty ze światowym 
środowiskiem naukowym.  W związku z 
tym w niniejszym programie szczegółowym 
mogą uczestniczyć państwa, które zawarły w 
tym celu umowy, oraz na poziomie 
projektów, na zasadzie wzajemnych 
korzyści, podmioty z państw trzecich i 
międzynarodowe organizacje współpracy 
naukowej.

(8) Zgodnie z art. 170 Traktatu Wspólnota 
zawarła szereg umów międzynarodowych w 
dziedzinie badań naukowych. Należy podjąć 
wysiłki w celu wzmocnienia 
międzynarodowej współpracy w dziedzinie 
badań naukowych mając na względzie 
dalszą integrację Wspólnoty ze światowym 
środowiskiem naukowym.  W związku z 
tym, w niniejszym programie szczegółowym 
mogą uczestniczyć państwa, które zawarły w 
tym celu umowy, oraz musi on zwiększać 
współpracę także z krajami trzecimi, które 
nie zawarły w tym celu umowy, oraz 
przewidywać uczestnictwo na poziomie 
projektów, na zasadzie ogólnego interesu,
podmiotów z państw trzecich i 
międzynarodowych organizacji współpracy 
naukowej.

  
1 Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 9

(9) Działania badawcze prowadzone w 
ramach niniejszego programu powinny być 
zgodne z podstawowymi zasadami 
etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 
swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej.

(9) Działania badawcze prowadzone w 
ramach niniejszego programu powinny być 
zgodne z podstawowymi zasadami 
etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 
swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej, oraz uwydatniać 
obywatelskie i humanistyczne wartości 
badań, w poszanowaniu różnorodności 
etycznej i kulturowej.

Uzasadnienie

Dziś bardziej niż kiedykolwiek badania przeżywają okres napięcia- czasem owocnego, czasem 
destrukcyjnego- między ich imponującymi postępami a społeczeństwem z jego strukturą 
gospodarczą, polityczną, kulturową. Musimy zastanowić się nad pytaniami, jakie etyka i 
wielość kulturowych punktów widzenia stawiają przed światem badań.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 10

(10) Program ramowy powinien przyczyniać 
się do promowania zrównoważonego 
rozwoju.

(10) Program ramowy musi przyczyniać się 
do promowania zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 11a (nowy)

(11a) W celu uproszczenia i obniżenia 
kosztów przetargów Komisja powinna 
stworzyć w banku danych możliwość 
informowania biorących udział w 
przetargach.

Uzasadnienie

Ułatwienie dostępu do programu  europejskim instytucjom badawczych oraz 
zainteresowanym przetargami.

Poprawka 6
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Artykuł 7 ustęp 3a (nowy)

3a. Komisja zapewnia ocenę wyników 
badań i informuje o  wkładzie wniesionym 
w dynamiczne społeczeństwo oparte na 
wiedzy w Europie. 

Uzasadnienie

Komisja powinna wykazać, że cel programu dynamicznego społeczeństwa opartego na wiedzy 
w Europie został istotnie osiągnięty.

Poprawka 7
Artykuł 8 ustęp 5

5. Komisja regularnie informuje Komitet o 
ogólnych postępach w realizacji programu 
szczegółowego, a w szczególności 
przedstawia informacje na temat postępów 
we wszystkich działaniach w dziedzinie 
RTD finansowanych w ramach niniejszego 
programu.

5. Komisja regularnie informuje Komitet 
oraz komisję przedmiotowowłaściwą 
Parlamentu Europejskiego o ogólnych 
postępach w realizacji programu 
szczegółowego, a w szczególności 
przedstawia informacje na temat postępów 
we wszystkich działaniach w dziedzinie 
RTD finansowanych w ramach niniejszego 
programu.

Uzasadnienie

Komisja przedkłada przepisy dotyczące procedury komitologii w ramach współpracy z Radą. 
Wskazane jest poinformowanie o realizacji programu również drugiego ramienia władzy 
budżetowej.

Poprawka 8
Artykuł 8 ustęp 5a (nowy)

5a. Komisja przedkłada do ponownego 
rozpatrzenia właściwym organom ten akt 
prawny oraz sprawozdanie z wykonania 
określonego programu na tyle wcześnie, by 
umożliwić zakończenie postępowania 
dotyczącego zmiany tego aktu do końca 
2010 roku.

Uzasadnienie

Przegląd aktu prawnego podczas jego przewidzianego okresu ważności (mid-term review) 
stworzy możliwość reagowania na trudności w realizacji i inne wydarzenia w ramach oceny i 
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ewentualnej zmiany. Przeglądu, ze względu na fazę początkową programu, dokonuje się w rok 
po upływie połowy jego okresu działania. Powinno to umożliwić bardziej miarodajną ocenę.

Poprawka 9
Załącznik I Cele naukowe i technologiczne, ogólne kierunki tematów i działań ustęp 2

Głównym celem jest przyczynianie się do 
zrównoważonego rozwoju w kontekście 
propagowania badań na najwyższym 
poziomie.

Badania naukowe muszą przede wszystkim 
zmierzać do poszerzania wiedzy. Głównym 
celem jest przyczynianie się do zwiększania 
wiedzy a także zrównoważonego rozwoju w 
kontekście propagowania badań na 
najwyższym poziomie. Badania naukowe 
stanowią podstawowe narzędzie 
przyczyniające się do integracji społecznej, 
uczestnictwa i aktywnego społeczeństwa, 
wzrostu ekonomicznego, konkurencyjności,  
poprawienia zdrowia i jakości życia.

Uzasadnienie

Badania naukowe i nauki są coraz częściej powiązane z konkurencyjnością, gospodarką, 
nakładami  i zyskami dla przemysłu. Badania naukowe muszą być postrzegane przede 
wszystkim jako poszerzanie wiedzy;

Poprawka 10
Załącznik I Cele naukowe i technologiczne, ogólne kierunki tematów i działań ustęp 2 a 

(nowy)

W przypadku partnerstw akademicko-
przemysłowych, Komisja zobowiązuje się 
przekazać wyniki badań podstawowych i 
szczegółowych, jeżeli będą one ważne dla 
interesu publicznego i dobra społecznego.

Uzasadnienie

Dla dotrzymania zobowiązań podjętych w Agendzie Lizbońskiej, priorytetem badań 
naukowych w Europie powinno być rozpowszechnianie i demokratyzacja wiedzy. W 
projektach finansowanych w ramach VII Programu Ramowego, przewidujących współpracę 
między przemysłem a ośrodkami akademickimi, należy zapewnić, że badania nie będą 
dotyczyły zagadnień mających bezpośrednie zastosowanie w przemyśle, lub zapewnić dostęp i 
możliwość korzystania z wyników badań dla wszystkich obywateli, w szczególności, gdy takie 
wyniki przyczyniają się do poprawienia rozwoju społecznego.
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Poprawka 11
Załącznik I Cele naukowe i technologiczne, ogólne kierunki tematów i działań 

Upowszechnianie, transfer wiedzy i szersze zaangażowanie tiret 4 a (nowe)

- specyficzne inicjatywy naukowe 
organizowane we współpracy z istniejącymi 
sieciami (administracja publiczna, 
użytkownicy, przemysł, społeczeństwo 
obywatelskie) mające na celu gromadzenie 
i przedstawianie pozytywnych doświadczeń 
jak również porażek jako naturalny aspekt 
wdrażania projektu, co ma zasadnicze 
znaczenie dla nauki;

Poprawka 12
Załącznik I Cele naukowe i technologiczne, ogólne kierunki tematów i działań Współpraca 

międzynarodowa ustęp 1, część wprowadzająca

Działania w ramach współpracy 
międzynarodowej będą wspierać 
międzynarodową politykę w dziedzinie 
nauki i technologii, posiadającą dwa 
współzależne cele:  

Działania w ramach współpracy 
międzynarodowej będą wspierać 
międzynarodową politykę w dziedzinie 
nauki i technologii, posiadającą trzy 
współzależne cele:  

Poprawka 13
Załącznik I Cele naukowe i technologiczne, ogólne kierunki tematów i działań Współpraca 

międzynarodowa ustęp 1 tiret 1

- Wspieranie i propagowanie europejskiej 
konkurencyjności w dziedzinach nauki i 
technologii w ramach strategicznych 
partnerstw badawczych z krajami trzecimi, 
w tym krajami wysoce uprzemysłowionymi 
i krajami o szybko rozwijającej się 
gospodarce, poprzez angażowanie 
najlepszych naukowców z krajów trzecich 
do pracy w Europie i z Europą.

- Wspieranie i propagowanie projektów 
badań naukowych o wartości powszechnej, 
w dziedzinach nauki i technologii w ramach 
strategicznych partnerstw badawczych z 
krajami trzecimi, w tym krajami wysoce 
uprzemysłowionymi i krajami o szybko 
rozwijającej się gospodarce, poprzez
wspieranie mobilności naukowców z krajów 
trzecich tak, aby zapewnić lepsze warunki 
do pracy w Europie i z Europą oraz ułatwić 
ich powrót do kraju;

Uzasadnienie

Należy ułatwiać możliwość uczestnictwa w systemie badań naukowych w Europie badaczom 
pochodzącym spoza niej, tworząc jak najlepsze warunki dla ich pracy, oraz by mogli po 
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powrocie do swoich krajów kontynuować współpracę z Europą i korzystać z wyników 
wspólnych badań. Ponadto, w projektach współpracy międzynarodowej czy to pomiędzy 
krajami czy mieszanymi ekipami badawczymi, należy zachować równowagę i sprawiedliwość.

Poprawka 14
Załącznik I Cele naukowe i technologiczne, ogólne kierunki tematów i działań Współpraca 

międzynarodowa ustęp 1 tiret 1 a (nowe)

- zapewnienie, aby wyniki i korzyści 
płynące z badań naukowych o wartości 
powszechnej były dostępne i użyteczne na 
szeroką skalę;

Poprawka 15
Załącznik I Cele naukowe i technologiczne, ogólne kierunki tematów i działań Współpraca 

międzynarodowa ustęp 1 tiret 2

- Rozwiązywanie, w oparciu o wspólne 
interesy i wzajemne korzyści, szczególnych 
problemów dotykających kraje trzecie lub 
mających charakter ogólnoświatowy.

- Rozwiązywanie szczególnych problemów 
dotykających kraje trzecie lub mających 
charakter ogólnoświatowy, wzmacniając 
koncepcje współpracy światowej, podziału 
wiedzy i wymiany informacji.

Poprawka 16
Załącznik I Cele naukowe i technologiczne, ogólne kierunki tematów i działań Współpraca 

międzynarodowa ustęp 2

Polityka UE w zakresie międzynarodowej 
współpracy naukowej położy nacisk i 
rozwinie współpracę w celu generowania, 
dzielenia się i wykorzystywania wiedzy 
poprzez sprawiedliwe partnerstwa badawcze 
uwzględniające kraj, regionalne i 
gospodarczo-społeczne tło oraz podstawy 
wiedzy krajów partnerskich.  Strategiczne 
podejście polega na wzmocnieniu 
konkurencyjności UE oraz zrównoważonego 
rozwoju na świecie poprzez tego rodzaju 
partnerstwa pomiędzy UE a krajami trzecimi 
na poziomie bilateralnym, regionalnym i 
światowym oparte na obopólnych interesach 
i korzyściach. W tym celu należy 
propagować rolę UE jako światowego 
partnera również poprzez wielostronne 

Polityka UE w zakresie międzynarodowej 
współpracy naukowej położy nacisk i 
rozwinie współpracę w celu generowania, 
dzielenia się i wykorzystywania wiedzy 
poprzez sprawiedliwe partnerstwa badawcze 
uwzględniające kontekst międzynarodowy, 
krajowy, regionalny i gospodarczo-
społeczny oraz podstawy wiedzy, 
priorytetów europejskich i krajów 
partnerskich.  Strategiczne podejście polega 
na wzmocnieniu konkurencyjności UE oraz 
zrównoważonego rozwoju na świecie 
poprzez tego rodzaju partnerstwa pomiędzy 
UE a krajami trzecimi na poziomie 
bilateralnym, regionalnym i światowym 
oparte na obopólnych interesach 
publicznych i zbiorowych. W tym celu 
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międzynarodowe programy badawcze.  
Działania wspierane w ramach 
międzynarodowej współpracy będą 
związane z głównymi kwestiami polityki w 
celu wspierania wypełniania 
międzynarodowych zobowiązań UE i 
przyczyniania się, w ramach 
zrównoważonego rozwoju na świecie, do 
europejskich wartości, konkurencyjności, 
postępu społeczno-gospodarczego, ochrony 
środowiska oraz dobrobytu.  

należy propagować rolę UE jako 
światowego partnera również poprzez 
wielostronne międzynarodowe programy 
badawcze.  Działania wspierane w ramach 
międzynarodowej współpracy będą 
związane z głównymi kwestiami polityki w 
celu wspierania wypełniania 
międzynarodowych zobowiązań UE i 
przyczyniania się, w ramach 
zrównoważonego rozwoju na świecie, do 
dzielenia się wynikami dla poprawienia
konkurencyjności, postępu społeczno-
gospodarczego, ochrony środowiska oraz 
dobrobytu.  

Poprawka 17
Załącznik I Tematy punkt 1 Strategia, ustęp 4 a (nowy)

Prewencja i informacja na temat zagadnień 
dotyczących zdrowia obywateli nie mogą 
pozostawać w gestii poszczególnych 
ministerstw zdrowia, ośrodków badań i 
szpitali, należy jednak stworzyć synergie z 
sektorem szkolnictwa dla narzędzi 
edukacyjnych (kursy, prezentacje, 
broszury)dotyczących zdrowia i 
zapobiegania chorobom.

Poprawka 18
Załącznik I Tematy punkt 3 Cel

Podnoszenie konkurencyjności przemysłu
europejskiego oraz opanowanie i 
ukształtowanie przyszłego rozwoju 
technologii teleinformatycznych (ICT) w 
Europie w celu zaspokojenia potrzeb 
społecznych i ekonomicznych. Działania te 
wzmocnią europejskie podstawy naukowe i 
technologiczne oraz zapewnią Europie 
światowe przewodnictwo w dziedzinie ICT, 
poprzez wykorzystywanie technologii ICT 
pobudzą innowacje, a także zapewnią 
sprawne przekształcenie postępów w 
dziedzinie ICT na korzyść obywateli, 

Podnoszenie konkurencyjności sektora 
europejskiego przemysłu technologii 
informatycznych (ICT) oraz pozwolenie 
Europie na stworzenie społeczeństwa 
informacyjnego otwartego i globalnego, 
szanującego prawa człowieka i wolność 
wyrażania, różnorodność kulturową i 
językową, zgodnie z postanowieniami 
Międzynarodowej Konferencji W Tunisie 
na temat ICT, przyczyniając się także do 
zniesienia wielkich różnic rozwoju ICT w 
różnych krajach i wewnątrz ich samych.
Działania te wzmocnią europejskie 



AD\607167PL.doc 11/14 PE 367.924v03-00

PL

przedsiębiorstw, przemysłu oraz rządów 
Europy.

podstawy naukowe i technologiczne oraz 
zapewnią Europie światowe przewodnictwo 
w dziedzinie ICT, poprzez wykorzystywanie 
technologii ICT pobudzą innowacje i 
rozwój, a także zapewnią sprawne 
przekształcenie postępów w dziedzinie ICT 
na korzyść obywateli, uniwersytetów i 
ośrodków badawczych, przedsiębiorstw, 
przemysłu oraz rządów Europy i państw 
wschodzących, rozwijających się i, z 
którymi istnieją już sieciowe projekty 
współpracy (EUMEDIS i 
EUMEDCONTACT dla obszaru Morza 
Śródziemnego, @LIS dla Ameryki 
Łacińskiej, ASI@ICT dla Azji).

Uzasadnienie

Nowe technologie teleinformatyczne (ICT) odgrywają coraz większą rolę we współczesnych 
społeczeństwach. Mają wpływ na zarządzanie, naukę, informację, rozwój przemysłowy, 
środowisko i życie codzienne miliardów osób. Unia Europejska musi przyczyniać się do 
tworzenia społeczeństwa informacyjnego, w którym technologie, infrastruktura i usługi będą 
narzędziami służącymi obywatelom. Tworzenie społeczeństwa informacyjnego otwartego i 
ogólnego oznacza zniesienie wielkich różnic pomiędzy regionami (obszary wiejskie), 
kategoriami społecznymi (klasy nieuprzywilejowane), pomiędzy północą a południem świata.

Poprawka 19
Załącznik I Tematy punkt 3 Wprowadzenie ustęp 1

Technologie teleinformatyczne (ICT) 
odgrywają jedyną w swoim rodzaju i 
sprawdzoną rolę we wspieraniu innowacji, 
pomysłowości i konkurencyjności we 
wszystkich sektorach przemysłu i usług. Są 
one niezmiernie ważne w sprostaniu 
najistotniejszym wyzwaniom społecznym 
oraz unowocześnianiu usług publicznych, 
jak również stanowią podstawę postępu we 
wszystkich dziedzinach naukowych i 
technologicznych.  Europa musi zatem 
opanować i ukształtować przyszłe postępy w 
zakresie ICT oraz zapewnić, że usługi i 
produkty oparte na tych technologiach będą 
zaakceptowane i wykorzystywane w celu 
dostarczenia jak największych korzyści 
obywatelom i przedsiębiorstwom.

Technologie teleinformatyczne (ICT) 
odgrywają jedyną w swoim rodzaju i 
sprawdzoną rolę we wspieraniu innowacji, 
pomysłowości i konkurencyjności we 
wszystkich sektorach przemysłu i usług
Technologie ICT mogą odrywać ważną rolę 
w rozpowszechnianiu i dostępie do wiedzy, 
umiejętności i wyników badań. Są one 
niezmiernie ważne w sprostaniu 
najistotniejszym wyzwaniom społecznym 
oraz unowocześnianiu usług publicznych, 
jak również stanowią podstawę postępu we 
wszystkich dziedzinach naukowych i 
technologicznych.  Przyczyniają się do 
poprawy i zróżnicowania dostępu do 
informacji i powinny zachęcać do 
aktywnego uczestnictwa obywateli. Europa 
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musi zatem stymulować przyszłe postępy w 
zakresie ICT  w kierunku ich otwartości 
ogólnodostępności, oraz zapewnić, że usługi 
i produkty oparte na tych technologiach będą 
zaakceptowane i wykorzystywane w celu 
dostarczenia jak największych korzyści 
obywatelom i przedsiębiorstwom.

Poprawka 20
Załącznik I Tematy punkt 3 Badania nad zastosowaniami, Technologie ICT na rzecz wyzwań 

społecznych tiret 2

- w zakresie administracji:
wykorzystywanie technologii ICT w 
interdyscyplinarnym podejściu w zakresie 
administracji publicznych połączone ze 
zmianami organizacyjnymi i nowymi 
umiejętnościami w celu dostarczenia 
innowacyjnych, ukierunkowanych na 
obywatela usług dla wszystkich;
nowoczesne rozwiązania oparte na 
technologiach ICT służące poprawie 
procesów w zakresie demokracji i 
uczestnictwa w niej, poprawie skuteczności i 
jakości usług sektora publicznego, 
wzajemnemu oddziaływaniu w obrębie i 
pomiędzy administracjami i rządami oraz 
wspieraniu procesów legislacyjnych i 
towarzyszących tworzeniu polityk na 
wszystkich płaszczyznach demokracji.

- w zakresie administracji:  
wykorzystywanie technologii ICT w 
interdyscyplinarnym podejściu w zakresie 
administracji publicznych połączone ze 
zmianami organizacyjnymi, reorganizacją 
procesów (reingeneering) i nowymi 
umiejętnościami w celu dostarczenia 
innowacyjnych, ukierunkowanych na 
obywatela usług dla wszystkich;
nowoczesne rozwiązania oparte na 
technologiach ICT służące poprawie 
procesów w zakresie demokracji i 
uczestnictwa w niej, poprawie skuteczności i 
jakości usług sektora publicznego, 
wzajemnemu oddziaływaniu w obrębie i 
pomiędzy administracjami i rządami oraz 
wspieraniu procesów legislacyjnych i 
towarzyszących tworzeniu polityk na 
wszystkich płaszczyznach demokracji

Poprawka 21
Załącznik I Tematy punkt 3 Badania nad zastosowaniami, Technologie ICT na rzecz treści, 

kreatywności i indywidualnego rozwoju tiret 2 a (nowe)

- ochrona, zachowanie i umacnianie 
dziedzictwa kultury, w tym ludzkich 
siedlisk: Technologie służące racjonalnemu 
i zrównoważonemu zarządzaniu 
środowiskiem ludzkim, w tym środowiskiem 
budowanym, strefami miejskimi, 
krajobrazowymi jak również służące 
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ochronie, zachowaniu i optymalnemu 
wykorzystaniu oraz integracji dziedzictwa 
kulturowego, w tym ocena wpływu dla 
środowiska, wzory i metody do oceny 
ryzyka, zaawansowane i nieszkodliwe 
techniki oceny zniszczeń, nowe produkty i 
metody przywracania, łagodzenia i 
dostosowywania dla zrównoważonego 
zarządzania zarówno ruchomymi i 
nieruchomymi dobrami kulturalnymi.
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