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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. nauka i badania muszą odgrywać kluczową rolę w dążeniu do osiągnięcia społeczeństwa 
wiedzy, którego budowę Europa postawiła sobie za cel w ramach strategii lizbońskiej;

2. badania naukowe muszą być postrzegane przede wszystkim jako poszerzanie wiedzy;
badania i wiedza, które opierają się na systemach edukacji i kształcenia czerpiących 
obficie z europejskiej kultury humanistycznej, muszą być nadal związane z wartościami 
aktywności obywatelskiej i ogólnego rozwoju społeczeństwa;

3. należy bronić kultury nauki, wiedzy i badań, zwłaszcza na szczeblu wspólnotowym;
rozpowszechnić ten przekaz kulturalny: badania to kultura, a nie tylko czynnik 
konkurencyjności i w związku z tym muszą stanowić cel europejskiej polityki na rzecz 
badań;

4. sytuacja badań w Europie jest niepokojąca i brak środków zaradczych grozi 
spowolnieniem wzrostu gospodarczego;

5. przepaść w stosunku do krajów tradycyjnie już znajdujących się w czołówce (USA i 
Japonia), jak i tych, które do niej dołączają (Chiny i Indie) nadal się pogłębia; konieczna 
jest racjonalizacja strategii, aby europejska polityka na rzecz badań naukowych mogła 
współpracować z innymi krajami;

6. badania naukowe i rozwój technologiczny nabierają coraz większego znaczenia dla 
prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa;

7. badania odgrywają zasadniczą rolę w realizacji polityk rządowych i stanowią jeden z 
najważniejszych elementów procesu podejmowania decyzji politycznych; polityczne 
wybory w zakresie opieki zdrowotnej, trwałego rozwoju, bezpieczeństwa nuklearnego, 
bioróżnorodności muszą bezwarunkowo opierać się na solidnej wiedzy naukowej;

8. niezbędna jest głębsza interakcja pomiędzy programem ramowym a funduszami 
strukturalnymi, pozwalająca uniknąć konfliktów między formami finansowania 
przeznaczonymi na osiągnięcie doskonałych wyników a tymi, które są skierowane na 
spójność;

9. „Nauka w społeczeństwie” musi stanowić istotny składnik nowego programu ramowego, 
zwłaszcza w przypadku działania „Młodzi ludzie i nauka”;

10. program „Możliwości”, zorganizowany według sześciu obszarów działania, może 
zwiększyć możliwości badawcze i innowacyjne w całej Europie, jeśli utrzymany zostanie 
budżet zaproponowany przez Komisję.



PE 367.927v03-00 4/13 AD\607169PL.doc

PL

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) 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 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.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 10

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

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

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 11 a (nowy)

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 5
Artykuł 7 ustęp 3 a (nowy)

3a. Komisja zapewnia ocenę wyników 
badań i informuje o wkładzie wniesionym 
na rzecz rozwoju dynamicznego 
społeczeństwa opartego na wiedzy w 
Europie. 

Uzasadnienie

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

Poprawka 6
Artykuł 8 ustęp 5

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

5. Komisja regularnie informuje Komitet 
oraz właściwą przedmiotowo komisję 
Parlamentu Europejskiego o ogólnych 
postępach w realizacji programu 
szczegółowego, a w szczególności 
przedstawia informacje na temat wszystkich 
działań w dziedzinie RTD finansowanych w 
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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 7
Artykuł 8 ustęp 5 a (nowy)

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

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.

Poprawka 8
Załącznik I punkt 1 Cel

Optymalizacja wykorzystania i rozwój 
najlepszych infrastruktur badawczych 
istniejących w Europie oraz pomoc w 
stworzeniu we wszystkich dziedzinach nauki 
i technologii nowych infrastruktur 
badawczych o paneuropejskim znaczeniu
(lub znaczne ulepszenia istniejących 
struktur), potrzebnych europejskiemu 
środowisku naukowemu by utrzymać się w 
czołówce postępu naukowego, i będących w 
stanie pomóc przemysłowi we wzmocnieniu 
podstaw wiedzy i technologicznego know-
how.

Optymalizacja wykorzystania i rozwój 
najlepszych infrastruktur badawczych 
istniejących w Europie oraz pomoc w 
stworzeniu nowych infrastruktur 
badawczych wyłącznie po dokonaniu 
wnikliwej i niezależnej oceny w celu
ulepszenia tych już istniejących.
Infrastruktury są niezbędne, zwłaszcza w 
najmniej uprzywilejowanych regionach 
Unii, dla poszerzenia wiedzy i 
przyspieszenia rozwoju technologicznego w 
społeczeństwie.
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Poprawka 9
Załącznik I punkt 2 Podejście akapit 1

Małe i średnie przedsiębiorstwa są 
fundamentem europejskiego przemysłu.
Powinny one stanowić główny element w 
systemie innowacji oraz w łańcuchu 
przekształcania wiedzy w nowe produkty, 
procesy i usługi. W obliczu rosnącej 
konkurencji na rynku wewnętrznym oraz w 
skali światowej, europejskie małe i średnie 
przedsiębiorstwa muszą pogłębiać posiadaną 
wiedzę i zwiększyć intensywność badań 
naukowych, rozszerzyć swoją działalność na 
nowe kraje i regiony i umiędzynarodowić 
swoje sieci wiedzy. Wszystkie Państwa 
Członkowskie podejmują działania istotne 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale 
często nie wspierają i nie zachęcają do 
ponadnarodowej współpracy badawczej i 
transferu technologii. Potrzebne są działania 
na poziomie UE w celu uzupełnienia i 
poprawy efektów działań prowadzonych na 
poziomie krajowym i regionalnym.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią
główny element w systemie innowacji oraz 
w łańcuchu przekształcania wiedzy w nowe 
produkty, procesy i usługi. W obliczu 
rosnącej konkurencji na rynku wewnętrznym 
oraz w skali światowej, europejskie małe i 
średnie przedsiębiorstwa muszą pogłębiać 
posiadaną wiedzę i zwiększyć intensywność 
badań naukowych, rozszerzyć swoją 
działalność na nowe kraje i regiony i 
umiędzynarodowić swoje sieci wiedzy.
Wszystkie Państwa Członkowskie 
podejmują działania istotne dla małych i 
średnich przedsiębiorstw, ale często nie 
wspierają i nie zachęcają do 
ponadnarodowej współpracy badawczej i 
transferu technologii. Potrzebne są działania 
na poziomie UE w celu uzupełnienia i 
poprawy efektów działań prowadzonych na 
poziomie krajowym i regionalnym.

Poprawka 10
Załącznik I punkt 2 Podejście akapit 3

Oprócz tych działań szczególnych wspierany 
i ułatwiany będzie udział małych i średnich 
przedsiębiorstw w całym programie 
ramowym. Przy opracowywaniu zawartości 
obszarów tematycznych programu 
„Współpraca”, które w zależności od 
obszaru i tematu będą realizowane poprzez 
projekty o różnej wielkości i zakresie, 
zostały należycie uwzględnione potrzeby i 
potencjał badawczy małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Oprócz tych działań szczególnych wspierany 
i ułatwiany będzie udział małych i średnich 
przedsiębiorstw w całym programie 
ramowym. W przypadku MŚP będą w 
szczególności stosowane prostsze i 
jaśniejsze procedury administracyjne oraz 
obniżone zostaną koszty dla MŚP 
korzystających z instrumentów programu 
ramowego. Przy opracowywaniu zawartości 
obszarów tematycznych programu 
„Współpraca”, które w zależności od 
obszaru i tematu będą realizowane poprzez 
projekty o różnej wielkości i zakresie, 
zostały należycie uwzględnione potrzeby i 
potencjał badawczy małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Poprawka 11
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Załącznik I punkt 3 Cele

Wzmocnienie potencjału badawczego 
regionów europejskich, w szczególności 
poprzez wspieranie i zachęcanie do rozwoju 
w całej Europie regionalnych, 
ukierunkowanych na badania klastrów 
(„clusters”) skupiających władze regionalne, 
uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, 
przedsiębiorstwa i inne zainteresowane 
strony.

Wzmocnienie potencjału badawczego 
regionów europejskich, w szczególności 
poprzez wspieranie i zachęcanie do rozwoju 
w całej Europie regionalnych, 
ukierunkowanych na badania klastrów 
(„clusters”) skupiających władze regionalne, 
uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, 
przedsiębiorstwa i inne zainteresowane 
strony. Regiony wiedzy muszą odgrywać 
coraz ważniejszą rolę w dziedzinie badań i 
innowacji w celu wzmocnienia spójności.

Poprawka 12
Załącznik I punkt 3 Cele akapit 1 a (nowy)

Popieranie zróżnicowania terytorialnego 
polityki badawczej poprzez dostosowanie jej 
do szczególnego kontekstu społeczno-
gospodarczego.

Poprawka 13
Załącznik I punkt 3 Działania akapit 3

„Mentorowanie” regionów o mniej 
rozwiniętym profilu badawczym przez 
wysokorozwinięte regiony w oparciu o 
tworzenie klastrów ukierunkowanych na 
R&D. W tym celu ponadnarodowe 
regionalne konsorcja mobilizują i zrzeszają 
podmioty zajmujące się badaniami 
naukowymi w akademiach, przemyśle i 
administracji do dostarczania „wytycznych” 
wspólnie z oraz dla mniej rozwiniętych 
regionów.

„Mentorowanie” regionów o mniej 
rozwiniętym profilu badawczym przez 
wysokorozwinięte regiony w oparciu o 
tworzenie klastrów ukierunkowanych na 
R&D. W tym celu ponadnarodowe 
regionalne konsorcja mobilizują i zrzeszają 
podmioty zajmujące się badaniami 
naukowymi w akademiach, przemyśle i 
administracji do dostarczania „wytycznych” 
wspólnie z oraz dla mniej rozwiniętych 
regionów. Mentorowanie musi przewidywać 
środki mające na celu zwiększenie 
współpracy ze środowiskami naukowymi 
nowych Państw Członkowskich.

Poprawka 14
Załącznik I punkt 3 Działania akapit 5

Wspierane będą również działania Wspierane będą również wszelkie działania 
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promujące wzajemną systematyczną 
wymianę informacji oraz interakcje między 
podobnymi projektami oraz tam, gdzie jest 
to stosowne, z działaniami w ramach innych 
istotnych programów Wspólnoty (np. 
warsztaty analizy i syntezy, okrągłe stoły, 
publikacje).

promujące wzajemną systematyczną 
wymianę informacji oraz interakcje między 
podobnymi projektami z działaniami w 
ramach innych istotnych programów 
Wspólnoty. Będą więc organizowane 
warsztaty analizy i syntezy oraz okrągłe 
stoły, a także promowane publikacje w 
wersji papierowej i ze stron internetowych, 
w celu zwiększenia obiegu informacji.

Poprawka 15
Załącznik I punkt 5 Cel akapit 1 a (nowy)

Należy zapewnić spójność działań 
prognozowania, gotowości innowacji 
naukowej, alertu naukowego i 
technologicznego, analizy społeczno-
gospodarczej i oceny wyborów 
dokonywanych na polu naukowym i 
technologicznym na szczeblu krajowym i 
europejskim.

Poprawka 16
Załącznik I punkt 5 Podejście akapit 3

Aby osiągnąć ten cel, koniecznym jest 
stworzenie atmosfery społecznej i 
kulturowej sprzyjającej pomyślnym i 
użytecznym badaniom naukowym. Oznacza 
to wzięcie pod uwagę uzasadnionych 
wątpliwości i potrzeb społecznych, co 
pociąga za sobą wzmożoną demokratyczną 
dyskusję z bardziej zaangażowanym i lepiej 
poinformowanym społeczeństwem i lepsze 
warunki podejmowania zbiorowych decyzji 
w kwestiach naukowych. Powinien również 
zostać stworzony klimat sprzyjający 
ambicjom naukowym, pojawianiu się 
nowych inwestycji w dziedzinie badań 
naukowych oraz, w następstwie tego, 
upowszechnianiu wiedzy, stanowiącym 
podstawę strategii lizbońskiej.

Aby osiągnąć ten cel, koniecznym jest 
stworzenie atmosfery społecznej i 
kulturowej sprzyjającej pomyślnym i 
użytecznym badaniom naukowym. Oznacza 
to wzięcie pod uwagę uzasadnionych 
wątpliwości i potrzeb społecznych, co 
pociąga za sobą wzmożoną demokratyczną 
dyskusję z bardziej zaangażowanym i lepiej 
poinformowanym społeczeństwem i lepsze 
warunki podejmowania zbiorowych decyzji 
w kwestiach naukowych. Powinien również 
zostać stworzony klimat sprzyjający 
ambicjom naukowym, pojawianiu się 
nowych inwestycji w dziedzinie badań 
naukowych oraz, w następstwie tego, 
upowszechnianiu wiedzy, stanowiącym 
podstawę strategii lizbońskiej. Kwestie typu 
„nauka a społeczeństwo” (dotyczące relacji 
zachodzących między technologią, 
zatrudnieniem i pracą lub ważnych 
wyborów w zakresie energii, środowiska czy 
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opieki zdrowotnej) muszą nabierać coraz 
bardziej europejskiego wymiaru.

Poprawka 17
Załącznik I punkt 5 Podejście akapit 6 tiret 4 a (nowe)

• wysokie koszty publikacji naukowych i 
akademickich stojące na przeszkodzie 
postępowi naukowemu.

Poprawka 18
Załącznik I punkt 5 Podejście akapit 7 tiret 8

- odnowienie komunikacji naukowej, z 
preferencją dla nowoczesnych środków 
umożliwiających uzyskanie lepszego efektu, 
pomagając naukowcom blisko 
współpracować z pracownikami środków 
masowego przekazu.

- odnowienie komunikacji naukowej, z 
preferencją dla nowoczesnych środków 
umożliwiających uzyskanie lepszego efektu, 
pomagając naukowcom blisko 
współpracować z pracownikami środków 
masowego przekazu, a zwłaszcza nowych 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych.

Poprawka 19
Załącznik I punkt 5 Drugi kierunek działań Młodzi ludzie i nauka akapit

Zostaną opracowane działania mające na 
celu zachęcenie większej liczby osób do 
rozpoczęcia karier naukowych, stworzenie 
powiązań między pokoleniami i
podniesienie ogólnego poziomu wiedzy 
naukowej. Wymiany i współpraca 
europejska skupią się na metodach 
nauczania nauk ścisłych i przyrodniczych 
dostosowanych do młodych słuchaczy, 
wspieraniu nauczycieli tych przedmiotów 
(koncepcje, materiały), rozwijaniu powiązań 
między szkołami a życiem zawodowym.
Dodatkowo wspierane mogą być wydarzenia 
o szerszym europejskim wymiarze 
zbliżające wybitnych naukowców jako 
„wzorce do naśladowania” i młodych 
naukowców. Uwaga zostanie poświęcona 
pomocniczym badaniom naukowym biorąc 
pod uwagę konteksty społeczne i wartości 

Zostaną opracowane działania mające na 
celu zachęcenie większej liczby osób do 
rozpoczęcia karier naukowych, stworzenie 
powiązań między pokoleniami, podniesienie
ogólnego poziomu wiedzy naukowej, a 
przede wszystkim analizę czynników 
sprawiających, że młodzi ludzie nie 
rozpoczynają kariery w dyscyplinach 
naukowych i technologicznych. Wymiany i 
współpraca europejska skupią się na 
metodach nauczania nauk ścisłych i 
przyrodniczych dostosowanych do młodych 
słuchaczy, wspieraniu nauczycieli tych 
przedmiotów (koncepcje, materiały), 
rozwijaniu powiązań między szkołami a 
życiem zawodowym. Dodatkowo wspierane 
mogą być wydarzenia o szerszym 
europejskim wymiarze zbliżające wybitnych 
naukowców jako „wzorce do naśladowania” 
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kulturowe. Pozostawione zostały trzy 
aspekty:

i młodych naukowców. Uwaga zostanie 
poświęcona pomocniczym badaniom 
naukowym biorąc pod uwagę konteksty 
społeczne i wartości kulturowe.
Pozostawione zostały trzy aspekty:

Uzasadnienie

W ostatnich latach spadła liczba młodych Europejczyków decydujących się na studia o 
charakterze naukowym i to właśnie w chwili, gdy Europa potrzebuje zwiększenia swoich 
możliwości w dziedzinie nauki i technologii. Sytuację tę pogarsza fakt, że uniwersytety 
europejskie nie dysponują w obrębie dyscyplin naukowych wystarczjącą liczbą pracowników 
naukowo-dydaktycznych mogących zastąpić wykładowców kończących karierę i że mniej jest 
absolwentów studiów w zakresie dyscyplin naukowych i technologicznych znajdujących pracę 
jako badacze. Zachęcić młodych ludzi do rozpoczęcia kariery w dyscyplinach naukowych i 
technologicznych znaczy zrozumieć, co ich zniechęca.

Poprawka 20
Załącznik I punkt 5 Drugi kierunek działań Młodzi ludzie i nauka tiret 3 a (nowe)

- intensyfikacja na wszystkich poziomach 
nauczania nauk ścisłych i przyrodniczych w 
ramach krajowych systemów Unii;

Uzasadnienie

Według Eurobarometru młodzi Europejczycy na ogół pozytywnie postrzegają naukę i 
technologię, co stanowi zadowalający wynik w porównaniu z analogicznymi danymi 
dotyczącymi poprzednich pokoleń. Przyczyna spadku zainteresowania nauką przedmiotów 
ścisłych i przyrodniczych leży najwyraźniej w sposobie ich nauczania w szkołach, w 
złożoności przedmiotów oraz w widocznie ograniczonych perspektywach atrakcyjnej kariery. 
Konieczna jest więc intensyfikacja na wszystkich poziomach nauczania nauk ścisłych i 
przyrodniczych w ramach systemów krajowych systemów Unii.

Poprawka 21
Załącznik I punkt 5 Drugi kierunek działań Młodzi ludzie i nauka tiret 3 b (nowe)

- finansowanie konkursów dla uczniów 
szkół średnich, studentów i doktorantów.

Uzasadnienie

W celu zachęcenia młodych ludzi do rozpoczęcia kariery naukowej należy wspierać i 
corocznie finansować promowanie konkursów dla uczniów szkół średnich, studentów i 
doktorantów.
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Poprawka 22
Załącznik I punkt 5 Trzeci kierunek działań tiret 5

Promowaniu doskonałych ponadnarodowych 
badań oraz komunikacji naukowej poprzez 
przyznawanie znanych społeczeństwu 
nagród;

Promowaniu doskonałych ponadnarodowych 
badań oraz komunikacji naukowej poprzez 
przyznawanie znanych społeczeństwu 
nagród i ustanowienie tygodnia kultury 
naukowej;

Uzasadnienie

Ważne jest, aby ustanowić we wszystkich państwach członkowskich tydzień kultury naukowej 
w celu popularyzacji i upowszechnienia kultury naukowej, jak również w celu stworzenia 
relacji komunikacyjnych między szkołami, uniwersytetami, ośrodkami badawczymi 
(publicznymi i prywatnymi) i przedsiębiorstwami.

Poprawka 23
Załącznik I punkt 5 Trzeci kierunek działań a (nowy)

Trzeci kierunek działań (a):
Wielojęzyczność
Celem działań będzie wzmocnienie w 
obrębie programu ramowego działalności 
badawczej i rozwoju technologicznego w 
zakresie technologii w społeczeństwie 
informacyjnym na polu językowym, jak 
również wspieranie nauki i technologii w 
odniesieniu do wielojęzyczności.
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