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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca czyni następujące uwagi:

- Siódmy Program Ramowy stanowi w dużej mierze kontynuację kierunków przyjętych w 
aktualnie realizowanym Szóstym Programie Ramowym; projekt zawiera jednakże nowy 
element: Ustanowienie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, która wniesie znaczący 
wkład w rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej;

- Przyjmuje decyzję Komisji, że Europejska Rada ds. Badań Naukowych będzie zarządzana 
przez radę i przez komitet naukowy, składający się z najwyższej rangi naukowców; 
zaleca, aby powyższe organy reprezentujące zapewniły równe możliwości dla kobiet i 
mężczyzn oraz działały zgodnie z prostymi procedurami przy ustalaniu wymogów i 
określaniu priorytetów;

- Uważa, że Europejska Rada ds. Badań Naukowych powinna zostać ustanowiona zgodnie 
z art. 171 Traktatu WE - „Wspólnota może tworzyć wspólne przedsiębiorstwa lub 
jakiekolwiek inne struktury niezbędne do skutecznego wykonywania wspólnotowych 
programów badawczych, rozwoju technologicznego i demonstracyjnych.”

- Podkreśla, że Europejska Rada ds. Badań Naukowych powinna promować, propagować 
przekazywać i waloryzować działalność badawczą w głównych sektorach rozwoju wiedzy 
i w ich zastosowaniu na rzecz rozwoju naukowego, technologicznego, gospodarczego i 
społecznego Europy;

- Podkreśla wagę, aby Europejska Rada ds. Badań Naukowych dysponowała 
wystarczającymi środkami finansowymi i mogła prowadzić swoją działalność w sposób 
autonomiczny i niezależny; oraz, aby działała w oparciu o proste i przejrzyste procedury;

- Zaleca, aby Europejska Rada ds. Badań Naukowych publikowała regularnie osiągnięte 
wyniki tak, aby były dostępne dla wszystkich;

- Uważa za ważne, by Europejska Rada ds. Badań Naukowych charakteryzowała się 
wysokim stopniem spójności i, aby jej zarządzanie było powierzone niezależnym 
badaczom wysokiego szczebla;

- Podkreśla, że podstawowe badania, stanowiącym podstawę dalszych badań często 
mających na celu stosowanie powinny odgrywać centralną rolę w szkoleniu badaczy;

- Uważa, że program powinien ustanowić ogólnoeuropejski mechanizm dla wspierania 
naukowców, inżynierów i badaczy zaangażowanych w rozwój nowych dziedzin wiedzy, 
produktów, procesów i metod dla zapewnienia nowych możliwości dla rozwoju 
technologicznego;
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POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 4

(4) Wnioski dotyczące „badań pionierskich” 
należy oceniać wyłącznie na podstawie 
kryterium jakości, w ramach niezależnej 
weryfikacji. Wnioski te powinny kłaść 
nacisk na interdyscyplinarne pionierskie 
projekty o wysokim poziomie ryzyka oraz 
na nowe grupy i mniej doświadczonych 
naukowców, jak również zespoły o ustalonej 
pozycji.

(4) Wnioski dotyczące „badań pionierskich” 
należy oceniać wyłącznie na podstawie 
kryterium jakości, w ramach niezależnej 
weryfikacji. Wnioski te powinny kłaść 
nacisk na interdyscyplinarne pionierskie i 
odkrywcze projekty o wysokim poziomie 
ryzyka oraz na nowe grupy i mniej 
doświadczonych naukowców, jak również 
zespoły o ustalonej pozycji. Na szczególną 
uwagę zasługują przy tym projekty, których 
głównym celem jest stworzenie nowych 
sieci europejskich i kooperacji.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 10

(10) 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 i 
środowiska.

(10) 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 i mediów, 
konkurencyjności i innowacji, przemysłu, 
zdrowia, ochrony konsumentów, 
zatrudnienia, energii, transportu i 
środowiska.

Poprawka 3

  
1 Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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Punkt uzasadnienia 13

(13) 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.

(13) 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 naukowe przeżywają okres napięcia - czasem 
owocnego, czasem niszczącego - łącząc imopnujące postępy i społeczństwo, jego strukturę 
gospodarczą, polityczną, kulturową. Powinniśmy zostanowić się nad pytaniami, jakie światu 
nauki stawia etyka i mnogość kulturowych punktów widzenia.

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 14 a (nowy)

(14a) W celu uproszczenia i obniżenia 
kosztów przetargów Komisja powinna 
stworzyć w banku danych możliwość 
informowania osób biorących udział w 
przetargach.

Or. de

Uzasadnienie

Ułatwienie dostępu do programu europejskim instytucjom badawczym oraz osobom 
zainteresowanym przetargami.

Poprawka 5
Artykuł 4 ustęp 3

3. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 
składa się z niezależnej rady naukowej 
wspieranej przez specjalną jednostkę ds. 
realizacji, jak określono w załączniku I. 
Rada prowadzi działalność zgodnie z 

3. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 
składa się z niezależnej rady naukowej 
wspieranej przez specjalną jednostkę ds. 
realizacji, jak określono w załączniku I. 
Rada prowadzi działalność zgodnie z 
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zasadami jakości pracy naukowej, 
niezależności, efektywności i przejrzystości.

zasadami jakości pracy naukowej, 
niezależności, efektywności i przejrzystości. 
Obydwa organy zapewniają równe 
możliwości dla kobiet i mężczyzn.

Poprawka 6

Artykuł 4 ustęp 4 a (nowy)

4a. Komisja zapewnia ocenę wyników 
badań i informuje o wkładzie wniesionym 
na rzecz rozwoju dynamicznego 
społeczeństwa opartego na wiedzy w 
Europie. 

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 7

Artykuł 8 ustęp 6

6. Komisja regularnie informuje Komitet o 
ogólnych postępach w realizacji programu 
szczegółowego.

6. Komisja regularnie informuje Komitet 
oraz właściwą przedmiotowo Komisję 
Parlamentu Europejskiego o ogólnych 
postępach w realizacji programu 
szczegółowego oraz wszystkich działaniach 
na rzecz RTD finansowanych w ramach 
tego programu.

Or. de

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 6 a (nowy)
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6a. Komisja przedkłada ten akt prawny oraz 
sprawozdanie z wykonania określonego 
programu do ponownego rozpatrzenia 
właściwym organom na tyle wcześnie, by 
umożliwić zakończenie postępowania 
dotyczącego zmiany tego aktu do końca 
2010 r.

Or. de

Uzasadnienie

Przegląd aktu prawnego podczas jego przewidzianego okresu ważności (przegląd 
śródokresowy) stworzy możliwość reagowania na trudności w realizacji i inne wydarzenia w 
ramach oceny i ewentualnej zmiany. Ze względu na fazę początkową programu przeglądu 
dokonuje się w rok po upływie połowy okresu jego funkcjonowania. Powinno to umożliwić 
bardziej miarodajną ocenę.
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PROCEDURA

Tytuł Program szczegółowy „Pomysły” wdrażający siódmy program 
ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007-2013)
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Data ogłoszenia na posiedzeniu
CULT
17.11.2005
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Gyula Hegyi, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina
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