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Poprawkę złożył Pilar del Castillo Vera

Poprawka 176
Punkt uzasadnienia 9 a (nowy)

(9a) This Specific Programme should take 
due account of the important role of 
universities in ensuring a truly excellent 
performance in scientific and technological 
research, in the establishment of the 
European Research Area, as is 
acknowledged in the Commission 
communication on the role of universities 
in the Europe of knowledge 
(COM(2003)0058) and in contributing to 
the development of a knowledge society.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 177
Artykuł 2 litera f)

(f) Środowisko (łącznie ze zmianami 
klimatycznymi)

(f) Środowisko (łącznie ze zmianami 
klimatycznymi)

(f) Environment (including Climate Change 
and Natural Hazards);

Or. en

Uzasadnienie

It is important that Natural Hazards are granted special emphasis under the Thematic on 
Environment of the Specific Programme Cooperation, given the increasing phenomena of 
natural disasters and the respective need to find solutions and efficient responses.

Poprawkę złożyli Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Poprawka 178
Artykuł 2 litera i)

(i) Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna (i) Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna
(i) Sicherheit 

Or. de

Uzasadnienie

Trotz den Verbindungen zwischen Sicherheit und Weltraum sollten dies zwei Themen als zwei 
wohldefinierte Prioritäten behandelt werden.
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Poprawkę złożyli Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Poprawka 179
Artykuł 2 litera i a) (nowy)

(ia) Weltraum

Or. de

Uzasadnienie

Trotz den Verbindungen zwischen Sicherheit und Weltraum sollten dies zwei Themen als zwei 
wohldefinierte Prioritäten behandelt werden.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 180
Artykuł 4 ustęp 1

1. Wszystkie działania badawcze 
przeprowadzane w ramach programu 
szczegółowego są prowadzone zgodnie z 
podstawowymi zasadami etycznymi.

1. Wszystkie działania badawcze 
przeprowadzane w ramach programu 
szczegółowego są prowadzone zgodnie z 
podstawowymi zasadami etycznymi.

1. All research activities carried out under 
the Specific Programme shall be carried out 
in compliance with fundamental ethical 
principles. No projects on embryo research 
and embryonic stem cell research will be 
funded since they are forbidden in several 
Member States for reasons of primary 
human rights considerations and 
constitutional principles.

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 181
Artykuł 4 ustęp 1

1. Wszystkie działania badawcze 
przeprowadzane w ramach programu 
szczegółowego są prowadzone zgodnie z 
podstawowymi zasadami etycznymi.

1. Wszystkie działania badawcze 
przeprowadzane w ramach programu 
szczegółowego są prowadzone zgodnie z 
podstawowymi zasadami etycznymi.

1. Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud de este Programa 
Específico se llevarán a cabo respetando los 
principios éticos fundamentales, teniendo en 
cuenta las garantías científicas exigidas en 
razón del área de conocimiento y tipo de 
investigación.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Poprawka 182
Artykuł 4 ustęp 2

2. Następujące obszary badań nie są 
finansowane w ramach niniejszego 
programu:

2. In case of ethically sensitive research 
projects, the participants have to get the 
approval or the authorisation of national or 
local ethics committees before starting their 
projects. In addition, the Commission 
systematically examines the projects and 
reports back to the Council and the 
European parliament on a yearly basis. 
Under special circumstances, the ethical 
examination can be done during the 
realisation of the project.

- działalność badawcza mająca na celu 
klonowanie ludzi w celach 
reprodukcyjnych,
- działalność badawcza mająca na celu 
zmiany dziedzictwa genetycznego 
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człowieka, które mogłyby spowodować 
dziedziczenie takich zmian;
- działalność badawcza mająca na celu 
tworzenie ludzkich embrionów jedynie do 
celów badawczych lub w celu pozyskiwania 
komórek macierzystych, w tym także za 
pomocą przeniesienia jądra komórki 
somatycznej.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment was tabled with the same wording in the Framework programme. This 
question should be solved in the Framework programme but for the sake of coherence,  is 
tabled also for the specific programmes.

Poprawkę złożyli Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, Paul Rübig

Poprawka 183
Artykuł 4 ustęp 2

2. Następujące obszary badań nie są 
finansowane w ramach niniejszego 
programu:

2. Następujące obszary badań nie są 
finansowane w ramach niniejszego 
programu:

- działalność badawcza mająca na celu 
klonowanie ludzi w celach reprodukcyjnych,

- działalność badawcza mająca na celu 
klonowanie ludzi w celach reprodukcyjnych,

- działalność badawcza mająca na celu 
zmiany dziedzictwa genetycznego 
człowieka, które mogłyby spowodować 
dziedziczenie takich zmian;

- działalność badawcza mająca na celu 
zmiany dziedzictwa genetycznego 
człowieka, które mogłyby spowodować 
dziedziczenie takich zmian;

- działalność badawcza mająca na celu 
tworzenie ludzkich embrionów jedynie do 
celów badawczych lub w celu pozyskiwania 
komórek macierzystych, w tym także za 
pomocą przeniesienia jądra komórki 
somatycznej.

- działalność badawcza mająca na celu 
tworzenie ludzkich embrionów jedynie do 
celów badawczych lub w celu pozyskiwania 
komórek macierzystych, w tym także za 
pomocą przeniesienia jądra komórki 
somatycznej.

2. The following research areas are not 
financed within this programme:

– research activity aimed at cloning of
human embryos,
– research activity intended to modify the 
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genetic heritage of human beings which 
could make such changes heritable,
– research activity intended to create human 
embryos solely for research purposes or for 
the purpose of stem cell procurement and 
research activity using cells from such 
embryos,

– research activity which destroys human 
embryos or which uses human embryonic 
stem cells.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment was tabled with the same wording in the Framework programme. This 
question should be solved in the Framework programme but for the sake of coherence,  is 
tabled also for the specific programmes.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 184
Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy)

2a. The following shall not be financed 
under this programme:
- research projects which are prohibited in 
Member States for reasons based on 
primary human rights considerations and 
constitutional principals,
- research projects which endanger primary 
values of human dignity,
- methods of cloning of human embryos,
- interventions in the human germ line,
- the use and the creation of embryos and 
embryonic stem cells for purposes of 
scientific research, since human beings are 
ends in themselves and the human body, in 
particular the female body, should not be 
commercialised.
There will be no direct or indirect funding 
for research on chimeras.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Poprawka 185
Artykuł 4 ustęp 3

3. Następujące badania nie są finansowane 
w ramach niniejszego programu:

3. Następujące badania nie są finansowane 
w ramach niniejszego programu:

- działania badawcze zakazane we 
wszystkich Państwach Członkowskich,

- działania badawcze zakazane we 
wszystkich Państwach Członkowskich,

- działania badawcze, które mają być 
prowadzone w Państwie Członkowskim, w 
którym takie badania są zakazane.

- działania badawcze, które mają być 
prowadzone w Państwie Członkowskim, w 
którym takie badania są zakazane.

3. The following fields of research shall not 
be financed under this programme: 

– research activity aimed at cloning of 
human embryos,
– research activity intended to modify the 
genetic heritage of human beings which 
could make such changes heritable,
– research activity intended to create 
human embryos solely for research 
purposes or for the purpose of stem cell 
procurement and research activity using 
cells from such embryos,
– research projects which directly or 
indirectly lead to the destruction of human 
embryos.
In the field of embryonic stem cell 
research, the experience of the NIH will be 
used and the financing of research will be 
limited to embryonic stem cell lines created 
before August 2001.

Or. en
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Uzasadnienie

This amendment was tabled with the same wording in the Framework programme. This 
question should be solved in the Framework programme but for the sake of coherence, is 
tabled also for the specific programmes.

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese,Jan Christian 
Ehler

Poprawka 186
Artykuł 4 ustęp 3

3. Następujące badania nie są finansowane 
w ramach niniejszego programu:

3. In the cases where a technology is 
controversial from an ethical point of view 
(e.g. research with embryonic stem cells, 
supernumerary embryos from IVF, 
questions arising of use of genetic data in 
case of non-existing therapies), the EU 
prioritises research projects contenting an 
alternative to those ethically controversial 
technologies, e.g. research with adult stem 
cell and stem cells from the umbilical cord, 
treatment of fertility disorders without the 
creation of supernumerary embryos, 
genetic testing in connection with therapy.

- działania badawcze zakazane we 
wszystkich Państwach Członkowskich,

- działania badawcze, które mają być 
prowadzone w Państwie Członkowskim, w 
którym takie badania są zakazane.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment was tabled with the same wording in the Framework programme. This 
question should be solved in the Framework programme but for the sake of coherence,  is 
tabled also for the specific programmes.
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 187
Artykuł 4 ustęp 3 tiret pierwsze a (nowe)

- research on embryos and embryonic stem 
cells that are prohibited in several Member 
States on the basis of fundamental 
considerations relating to human rights 
and constitutional principles,

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 188
Artykuł 4 ustęp 3 tiret drugie

- działania badawcze, które mają być 
prowadzone w Państwie Członkowskim, w 
którym takie badania są zakazane.

- działania badawcze, które mają być 
prowadzone w Państwie Członkowskim, w 
którym takie badania są zakazane.

– research projects which jeopardise the 
subsidiarity principle and values of human 
dignity and pose a threat to the non-
commercialisation of the human body, in 
particular the female body.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 189
Artykuł 6 ustęp 3
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3. Program prac określa kryteria oceny 
wniosków dotyczących działań pośrednich 
w ramach systemów finansowania i kryteria 
wyboru projektów. Kryteria te obejmują 
jakość, wpływ i realizację. W tych ramach 
program prac może dokładniej określać lub 
wprowadzać dodatkowe wymogi, wagi i 
progi.

3. Program prac określa kryteria oceny 
wniosków dotyczących działań pośrednich 
w ramach systemów finansowania i kryteria 
wyboru projektów. Kryteria te obejmują 
jakość, wpływ i realizację. W tych ramach 
program prac może dokładniej określać lub 
wprowadzać dodatkowe wymogi, wagi i 
progi.
3. El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas de 
acciones indirectas dentro de los regímenes 
de financiación y para seleccionar los 
proyectos, reconociendo la compatibilidad 
de la participación de los investigadores y 
grupos en programas nacionales y 
europeos simultáneamente. Los criterios 
aplicables serán la excelencia, el impacto y 
la ejecución y, dentro de este marco, en el 
programa de trabajo, podrán especificarse 
más o complementarse otros requisitos, 
factores de ponderación y umbrales.

Or. es

Uzasadnienie

Los grupos de investigación deben poder simultanear la petición de proyectos a nivel 
nacional e internacional sin que puedan verse excluidos por ello, mejorando en la realidad el
Área Europea de Investigación.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 190
Artykuł 6 ustęp 3

3. Program prac określa kryteria oceny 
wniosków dotyczących działań pośrednich 
w ramach systemów finansowania i kryteria 
wyboru projektów. Kryteria te obejmują 
jakość, wpływ i realizację. W tych ramach 
program prac może dokładniej określać lub 
wprowadzać dodatkowe wymogi, wagi i 
progi.

3. Program prac określa kryteria oceny 
wniosków dotyczących działań pośrednich 
w ramach systemów finansowania i kryteria 
wyboru projektów. Kryteria te obejmują 
jakość, wpływ i realizację. W tych ramach 
program prac może dokładniej określać lub 
wprowadzać dodatkowe wymogi, wagi i 
progi.

3. El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas de 
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acciones indirectas dentro de los regímenes 
de financiación y para seleccionar los 
proyectos. Los criterios aplicables serán la 
excelencia científica y tecnológica, el 
impacto en el desarrollo económico y social
y la calidad y eficiencia en la ejecución, 
incluida la eficiencia en la utilización de 
recursos. Dentro de este marco, en el 
programa de trabajo, podrán especificarse 
más o complementarse otros requisitos, 
factores de ponderación y umbrales.

Or. es

Uzasadnienie

Simple enmienda de aclaración. En la enmienda original (número 17) figuraba excelencia 
científica y "técnica", en lugar de tecnológica.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 191
Artykuł 7 ustęp 2

2. Procedurę ustanowioną w art. 8 ust. 2 
stosuje się do przyjmowania:

2. Procedurę ustanowioną w art. 8 ust. 2 
stosuje się do przyjmowania:

(a) programu prac, o którym mowa w art. 6 
ust. 1;

(a) programu prac, o którym mowa w art. 6 
ust. 1;

(b) każdej zmiany szacunkowego podziału 
kwoty, określonego w załączniku II.

(b) każdej zmiany szacunkowego podziału 
kwoty, określonego w załączniku II.
2. The procedure laid down in Article 8(2) 
shall apply for the adoption of the following 
measures:

(a) the drawing up and updating of the 
work programme referred to in Article 6(1), 
including the instruments to be used on a 
priority basis, any subsequent adjustment to 
their use , the content of the calls for 
proposals as well as the evaluation and 
selection criteria to be applied;
(b) the approval of funding of:

(i) RTD actions involving networks of 
excellence and integrated projects;
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(ii) RTD actions under the following 
themes:
- Health 
- Food, Agriculture and Biotechnology;
- Nanosciences, Nanotechnologies,
Technologies;
(ba) the drawing up of terms of reference 
for the external assessment provided for in 
Art 7 of the Framework Programme.
(bb) any adjustment to the indicative 
breakdown of the amount as set out in 
Annex II.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 192
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 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. La Comisión tendrá en cuenta al Comité 
para la aprobación de los diferentes 
proyectos y, a posteriori, informará 
periódicamente al mismo sobre la evolución 
general de la ejecución del Programa 
Específico y le facilitará información sobre 
todas las acciones de IDT financiadas en 
virtud del presente programa.

Or. es
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Uzasadnienie

Es necesario hacer una referencia al papel de los Comités de gestión en la aprobación de 
proyectos. Los Estados miembros se han de sentir corresponsables del éxito de los 
programas, y ello pasa necesariamente por su participación en los procesos de aprobación.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 193
Załącznik I ustęp 3 punkt 6

(6) Środowisko łącznie ze zmianami 
klimatycznymi);

(6) Środowisko łącznie ze zmianami 
klimatycznymi);

(6) Environment (including Climate Change 
and Natural Hazards);

Or. en

Uzasadnienie

It is important that Natural Hazards are granted special emphasis under the Thematic on 
Environment of the Specific Programme ”Cooperation”, given the increasing phenomena of 
natural disasters and the respective need to find solutions and efficient responses.

Poprawkę złożyli Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Poprawka 194
Załącznik I ustęp 3 punkt 9 i 9 a (nowy)

(9) Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna (9) Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna

(9a) Weltraum

Or. de

Uzasadnienie

Trotz den Verbindungen zwischen Sicherheit und Weltraum sollten dies zwei Themen als zwei 
wohldefinierte Prioritäten behandelt werden.
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Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 195
Załącznik I ustęp 5

Zasada zrównoważonego rozwoju i równość 
mężczyzn i kobiet zostaną należycie 
uwzględnione. Ponadto w stosownych 
przypadkach działania w ramach niniejszego 
programu szczegółowego uwzględnią 
aspekty etyczne, społeczne, prawne i szersze 
aspekty kulturowe związane z badaniami, 
które będą prowadzone, oraz z ich 
potencjalnymi zastosowaniami, jak również 
społeczno-gospodarczy wpływ rozwoju i 
prognozowania naukowo-technologicznego.

Zasada zrównoważonego rozwoju i równość 
mężczyzn i kobiet zostaną należycie 
uwzględnione. Ponadto w stosownych 
przypadkach działania w ramach niniejszego 
programu szczegółowego uwzględnią 
aspekty etyczne, społeczne, prawne i szersze 
aspekty kulturowe związane z badaniami, 
które będą prowadzone, oraz z ich 
potencjalnymi zastosowaniami, jak również 
społeczno-gospodarczy wpływ rozwoju i 
prognozowania naukowo-technologicznego.
The principle of scientific and technological 
excellence must run throughout the FP7. 
Furthermore, considerations of the ethical, 
social, legal and wider cultural aspects of the 
research to be undertaken and its potential 
applications, as well as socio-economic 
impacts of scientific and technological 
development and foresight, will where 
relevant form a part of the activities under 
this Specific Programme

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 196
Załącznik I ustęp 5

Zasada zrównoważonego rozwoju i równość 
mężczyzn i kobiet zostaną należycie 
uwzględnione. Ponadto w stosownych 
przypadkach działania w ramach niniejszego 
programu szczegółowego uwzględnią 
aspekty etyczne, społeczne, prawne i szersze 
aspekty kulturowe związane z badaniami, 

Zasada zrównoważonego rozwoju i równość 
mężczyzn i kobiet zostaną należycie 
uwzględnione. Ponadto w stosownych 
przypadkach działania w ramach niniejszego 
programu szczegółowego uwzględnią 
aspekty etyczne, społeczne, prawne i szersze 
aspekty kulturowe związane z badaniami, 
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które będą prowadzone, oraz z ich 
potencjalnymi zastosowaniami, jak również 
społeczno-gospodarczy wpływ rozwoju i 
prognozowania naukowo-technologicznego.

które będą prowadzone, oraz z ich 
potencjalnymi zastosowaniami, jak również 
społeczno-gospodarczy wpływ rozwoju i 
prognozowania naukowo-technologicznego.
The principle of sustainable development,
accessibility and gender equality will be 
duly taken into account. Furthermore, 
considerations of the ethical, social, legal 
and wider cultural aspects of the research to 
be undertaken and its potential applications, 
as well as socio-economic impacts of 
scientific and technological development 
and foresight, will where relevant form a 
part of the activities under this Specific 
Programme.

Or. en

Uzasadnienie

Accessibility needs to become a horizontal issue in the Specific Programme ”Cooperation”, 
together with sustainable development and gender equality, so as to support research focused 
from the beginning on the needs of all categories of people facing accessibility problems (e.g. 
elderly, disabled, mothers with dependent trolleys, tourists, etc.)

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Poprawka 197
Załącznik I podtytuł „Badania pluridyscyplinarne i przekrojowe, w tym wspólne zaproszenia 

do składania wniosków" ustęp 1, część wprowadzająca

Szczególna uwaga zostanie poświęcona 
priorytetowym dziedzinom naukowym 
dotyczącym wielu tematów, takich jak na 
przykład nauki i technologie morskie. 
Wspólne przekrojowe podejścia do 
przedmiotów badań i technologii 
odnoszących się do wielu tematów będą 
sprzyjać pluridyscyplinarności. Te 
przekrojowe podejścia będą realizowane 
m.in. poprzez:

Szczególna uwaga zostanie poświęcona 
priorytetowym dziedzinom naukowym 
dotyczącym wielu tematów, takich jak na 
przykład nauki i technologie morskie. 
Wspólne przekrojowe podejścia do 
przedmiotów badań i technologii 
odnoszących się do wielu tematów będą 
sprzyjać pluridyscyplinarności. Te 
przekrojowe podejścia będą realizowane 
m.in. poprzez:

Special attention will be paid to priority 
scientific areas which cut across themes, 
such as marine sciences and technologies, 
environmental health, green engineering 
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and chemistry, research on participatory 
processes and peace research.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 198
Załącznik I podtytuł „Badania pluridyscyplinarne i przekrojowe, w tym wspólne zaproszenia 

do składania wniosków" ustęp 1, część wprowadzająca

Szczególna uwaga zostanie poświęcona 
priorytetowym dziedzinom naukowym 
dotyczącym wielu tematów, takich jak na 
przykład nauki i technologie morskie. 
Wspólne przekrojowe podejścia do 
przedmiotów badań i technologii 
odnoszących się do wielu tematów będą 
sprzyjać pluridyscyplinarności. Te 
przekrojowe podejścia będą realizowane 
m.in. poprzez:

Szczególna uwaga zostanie poświęcona 
priorytetowym dziedzinom naukowym 
dotyczącym wielu tematów, takich jak na 
przykład nauki i technologie morskie. 
Wspólne przekrojowe podejścia do 
przedmiotów badań i technologii 
odnoszących się do wielu tematów będą 
sprzyjać pluridyscyplinarności. Te 
przekrojowe podejścia będą realizowane 
m.in. poprzez:

Special attention will be paid to priority 
scientific areas which cut across themes, 
such as marine sciences and technologies. 
Pluridisciplinarity will be encouraged by 
joint cross thematic approaches to research 
and technology subjects relevant to more 
than one theme and, where possible, this 
programme will allow flexibility for mission 
oriented schemes which cross the thematic 
priorities. Such cross thematic approaches 
will be implemented, among others, through:

Or. en

Uzasadnienie

The Cooperation programme should be more flexible so as to allow projects which cross 
themes, to easily access funding. For example, in the case of developing a green car, 
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transport, energy, ICT, and New Production Technology themes are all applicable. This type 
of multidisciplinary should be actively encouraged.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 199
Załącznik I podtytuł „Badania pluridyscyplinarne i przekrojowe, w tym wspólne zaproszenia 

do składania wniosków" ustęp 1

Szczególna uwaga zostanie poświęcona 
priorytetowym dziedzinom naukowym 
dotyczącym wielu tematów, takich jak na 
przykład nauki i technologie morskie. 
Wspólne przekrojowe podejścia do 
przedmiotów badań i technologii 
odnoszących się do wielu tematów będą 
sprzyjać pluridyscyplinarności. Te 
przekrojowe podejścia będą realizowane 
m.in. poprzez:

Szczególna uwaga zostanie poświęcona 
priorytetowym dziedzinom naukowym 
dotyczącym wielu tematów, takich jak na 
przykład nauki i technologie morskie. 
Wspólne przekrojowe podejścia do 
przedmiotów badań i technologii 
odnoszących się do wielu tematów będą 
sprzyjać pluridyscyplinarności. Te 
przekrojowe podejścia będą realizowane 
m.in. poprzez:

- Wykorzystywanie wspólnych zaproszeń do 
składania wniosków obejmujących tematy, 
w przypadku których przedmiot badania 
jednoznacznie odnosi się do działań w 
ramach każdego z odpowiednich tematów,

- Wykorzystywanie wspólnych zaproszeń do 
składania wniosków obejmujących tematy, 
w przypadku których przedmiot badania 
jednoznacznie odnosi się do działań w 
ramach każdego z odpowiednich tematów,

- Położenie szczególnego nacisku w ramach 
działania „nowe potrzeby” na 
interdyscyplinarne badania, 

- Położenie szczególnego nacisku w ramach 
działania „nowe potrzeby” na 
interdyscyplinarne badania, 

- Wykorzystywanie zewnętrznego 
doradztwa w szerokim zakresie dyscyplin i 
kontekstów w celu ustanowienia programu 
prac,

- Wykorzystywanie zewnętrznego 
doradztwa w szerokim zakresie dyscyplin i 
kontekstów w celu ustanowienia programu 
prac,

- Zapewnienie spójności z politykami UE w 
przypadku badań odnoszących się do 
polityki.

- Zapewnienie spójności z politykami UE w 
przypadku badań odnoszących się do 
polityki.

Se prestará especial atención a los campos 
científicos prioritarios que sean comunes a 
varios temas, como las ciencias y 
tecnologías marinas. Se fomentará la 
pluridisciplinariedad mediante 
planteamientos conjuntos de interés para 
más de un tema. Estos planteamientos de 
interés para más de un tema 
(“transtemáticos”) se ejecutarán, entre otras 
cosas, mediante:

Se prestará especial atención a los campos 
científicos prioritarios que sean comunes a 
varios temas. Se fomentará la 
pluridisciplinariedad mediante 
planteamientos conjuntos de interés para 
más de un tema. Estos planteamientos de 
interés para más de un tema 
(“transtemáticos”) se ejecutarán, entre otras 
cosas, mediante:

– convocatorias conjuntas entre temas – convocatorias conjuntas entre temas 
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cuando un tema de investigación 
determinado sea claramente de interés para 
las actividades de cada uno de los demás; 

cuando un tema de investigación 
determinado sea claramente de interés para 
las actividades de alguno de los otros;

– un énfasis especial en la investigación 
multidisciplinaria dentro de la actividad 
sobre necesidades emergentes; 

– un énfasis especial en la investigación 
multidisciplinaria dentro de la actividad 
sobre necesidades emergentes;

– la utilización del asesoramiento externo
recurriendo a una amplia gama de 
disciplinas y saberes para la elaboración del 
programa de trabajo;

– la utilización del asesoramiento de 
investigadores de reconocido prestigio, 
recurriendo a una amplia gama de 
disciplinas y saberes para la elaboración del 
programa de trabajo;

– la atención a la concordancia con las 
demás políticas comunitarias, en el caso de 
la investigación de interés para las políticas 
comunitarias;

– la atención a la concordancia con las 
demás políticas comunitarias, en el caso de 
la investigación de interés para las políticas 
comunitarias;

Or. es

##

Uzasadnienie

El fomento de la interdisciplinaridad ha de realizarse desde las convocatorias conjuntas, no 
siendo necesario para ello el concurso de todas las áreas temáticas. El asesoramiento 
externo para el diseño del programa de trabajo ha de ser realizado por aquellos expertos de 
reconocido prestigio a nivel internacional en la áreas que asesoren.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 200
Załącznik I podtytuł „Dostosowanie do zmieniających się potrzeb i możliwości” ustęp 1

Zapewnienie stałego związku tematów z 
przemysłem zostanie osiągnięte poprzez 
opieranie się na, między innymi, pracach 
różnorodnych „Europejskich Platform 
Technologicznych”. Niniejszy program 
szczegółowy przyczyni się zatem do 
realizacji Strategicznych Programów Badań 
ustanowionych i opracowanych przez 
Europejskie Platformy Technologiczne, jeśli 
stanowią one rzeczywistą europejską 
wartość dodaną. Istotne potrzeby badawcze 
określone w dostępnych Strategicznych 

Zapewnienie stałego związku tematów z 
przemysłem zostanie osiągnięte poprzez 
opieranie się na, między innymi, pracach 
różnorodnych „Europejskich Platform 
Technologicznych”. Niniejszy program 
szczegółowy przyczyni się zatem do 
realizacji Strategicznych Programów Badań 
ustanowionych i opracowanych przez 
Europejskie Platformy Technologiczne, jeśli 
stanowią one rzeczywistą europejską 
wartość dodaną. Istotne potrzeby badawcze 
określone w dostępnych Strategicznych 
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Programach Badań znalazły już 
odzwierciedlenie w dziewięciu tematach 
określonych poniżej. Bardziej szczegółowe 
włączenie ich zawartości technicznej 
znajdzie z kolei odzwierciedlenie przy 
opracowywaniu szczegółowego programu 
prac w odniesieniu do konkretnych 
zaproszeń do składania wniosków.

Programach Badań znalazły już 
odzwierciedlenie w dziewięciu tematach 
określonych poniżej. Bardziej szczegółowe 
włączenie ich zawartości technicznej 
znajdzie z kolei odzwierciedlenie przy 
opracowywaniu szczegółowego programu 
prac w odniesieniu do konkretnych 
zaproszeń do składania wniosków.
A fin de mantener el interés y la 
participación en estos temas para la 
industria, habrá que basarse, entre otras 
cosas, en el trabajo de las diversas 
Plataformas Tecnológicas Europeas. Este 
Programa Específico contribuirá, junto con 
las contribuciones realizadas por la 
industria, a la puesta en práctica de las 
Agendas de Investigación Estratégica 
(Strategic Research Agendas) establecidas y 
desarrolladas por las Plataformas 
Tecnológicas Europeas cuando ofrezcan un 
auténtico valor añadido europeo. Las 
necesidades de investigación generales 
definidas en las Agendas de Investigación 
Estratégicas están ya bien recogidas en los 
nueve temas de investigación especificados 
más adelante. La incorporación más concreta 
de su contenido técnico se llevará a cabo 
posteriormente cuando se elabore el 
programa de trabajo detallado para las 
convocatorias de propuestas concretas.

Or. es

Uzasadnienie

El interés de las Plataformas Tecnológicas Europeas consiste en la posibilidad de aunar 
esfuerzos.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 201
Załącznik I podtytuł „Dostosowanie do zmieniających się potrzeb i możliwości” ustęp 1

Zapewnienie stałego związku tematów z 
przemysłem zostanie osiągnięte poprzez 

Zapewnienie stałego związku tematów z 
przemysłem zostanie osiągnięte poprzez 
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opieranie się na, między innymi, pracach 
różnorodnych „Europejskich Platform 
Technologicznych”. Niniejszy program 
szczegółowy przyczyni się zatem do 
realizacji Strategicznych Programów Badań 
ustanowionych i opracowanych przez 
Europejskie Platformy Technologiczne, jeśli 
stanowią one rzeczywistą europejską 
wartość dodaną. Istotne potrzeby badawcze 
określone w dostępnych Strategicznych 
Programach Badań znalazły już 
odzwierciedlenie w dziewięciu tematach 
określonych poniżej. Bardziej szczegółowe 
włączenie ich zawartości technicznej 
znajdzie z kolei odzwierciedlenie przy 
opracowywaniu szczegółowego programu 
prac w odniesieniu do konkretnych 
zaproszeń do składania wniosków.

opieranie się na, między innymi, pracach 
różnorodnych „Europejskich Platform 
Technologicznych”. Niniejszy program 
szczegółowy przyczyni się zatem do 
realizacji Strategicznych Programów Badań 
ustanowionych i opracowanych przez 
Europejskie Platformy Technologiczne, jeśli 
stanowią one rzeczywistą europejską 
wartość dodaną. Istotne potrzeby badawcze 
określone w dostępnych Strategicznych 
Programach Badań znalazły już 
odzwierciedlenie w dziewięciu tematach 
określonych poniżej. Bardziej szczegółowe 
włączenie ich zawartości technicznej 
znajdzie z kolei odzwierciedlenie przy 
opracowywaniu szczegółowego programu 
prac w odniesieniu do konkretnych 
zaproszeń do składania wniosków.
The continued industrial relevance of the 
themes will be ensured by relying, among 
other sources, on the work of the various 
“European Technology Platforms”. This 
Specific Programme will thereby contribute 
to the implementation of the Strategic 
Research Agendas established and 
developed by the European Technology 
Platforms where these present genuine 
European added value. The broad research 
needs identified in available Strategic 
Research Agendas are already well reflected 
across the nine themes identified below. The 
more detailed incorporation of their 
technical content will be reflected 
subsequently when formulating the detailed 
work programme for specific calls for 
proposals. In this respect, non-
governmental organisations (NGOs) and 
other non-industry stakeholders will be 
consulted.  In complementation to the 
existing European Technology platforms, 
the Commission will set up a European 
Social Innovation Platform which brings 
together under NGO leadership Civil 
Society Organisations, research institutions 
and regulatory authorities at the European 
level in order to define a research agenda 
and contribute to the emergence of 
participatory processes.



AM\614619PL.doc 21/101 PE 374.083v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Involving civil society organisations is an instrument for better-law making.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 202
Załącznik I podtytuł „Dostosowanie do zmieniających się potrzeb i możliwości” ustęp 2

Zapewnione zostanie również stałe 
powiązanie tematów z procesem 
formułowania, realizacją i oceną polityk i 
przepisów UE. Dotyczy to obszarów polityki 
takich jak zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona 
konsumentów, energia, środowisko, pomoc 
rozwojowa, rybołówstwo, gospodarka 
morska, rolnictwo, zdrowie i dobrostan 
zwierząt, transport, edukacja i kształcenie 
zawodowe, społeczeństwo informacyjne i 
media, zatrudnienie, sprawy społeczne, 
spójność oraz sprawiedliwość i sprawy 
wewnętrzne, jak również badania 
przednormatywne i konormatywne, istotne 
dla podnoszenia jakości norm oraz ich 
wdrażania. W tym kontekście ważną rolę 
mogą odgrywać platformy zbliżające 
zainteresowane strony ze środowiskiem 
naukowym w celu rozważenia 
Strategicznych Programów Badań istotnych 
dla polityki społecznej, środowiska lub 
innych obszarów polityki.

Zapewnione zostanie również stałe 
powiązanie tematów z procesem 
formułowania, realizacją i oceną polityk i 
przepisów UE. Dotyczy to obszarów polityki 
takich jak zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona 
konsumentów, energia, środowisko, pomoc 
rozwojowa, rybołówstwo, gospodarka 
morska, rolnictwo, zdrowie i dobrostan 
zwierząt, transport, edukacja i kształcenie 
zawodowe, społeczeństwo informacyjne i 
media, zatrudnienie, sprawy społeczne, 
spójność oraz sprawiedliwość i sprawy 
wewnętrzne, jak również badania 
przednormatywne i konormatywne, istotne
dla podnoszenia jakości norm oraz ich 
wdrażania. W tym kontekście ważną rolę 
mogą odgrywać platformy zbliżające 
zainteresowane strony ze środowiskiem 
naukowym w celu rozważenia 
Strategicznych Programów Badań istotnych 
dla polityki społecznej, środowiska lub 
innych obszarów polityki.
The continued relevance of the themes to the 
formulation, implementation and assessment 
of EU policies and regulations will also be 
ensured. This concerns policy areas such as 
those of health, safety, consumer protection, 
energy, the environment, development aid, 
fisheries, maritime affairs, agriculture, 
animal health and welfare, transport, 
education and training, information society 
and media, employment, social affairs, 
cohesion, and justice and home affairs, along 
with pre-normative and co-normative 
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research relevant to improving 
interoperability and competition by the 
quality of standards and their 
implementation. In this context, platforms 
that bring together stakeholders with the 
research community to consider strategic 
research agendas relevant to social, 
environmental or other policy areas may 
play a role.

Or. en

Uzasadnienie

Standards have to be interoperable in order to increase competition.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 203
Załącznik I podtytuł „Dostosowanie do zmieniających się potrzeb i możliwości” punktator 1,

część wprowadzająca

Nowe potrzeby: określenie i dalsze 
zbadanie nowych możliwości w zakresie 
nauki i technologii w danej dziedzinie i/lub 
na pograniczu kilku dyscyplin, w 
szczególności charakteryzujących się 
potencjałem do znaczących przełomów, 
poprzez szczególne wspieranie propozycji 
badawczych. Zostanie to zrealizowane 
poprzez:

Nowe potrzeby: określenie i dalsze 
zbadanie nowych możliwości w zakresie 
nauki i technologii w danej dziedzinie i/lub 
na pograniczu kilku dyscyplin, w 
szczególności charakteryzujących się 
potencjałem do znaczących przełomów, 
poprzez szczególne wspieranie propozycji 
badawczych. Zostanie to zrealizowane 
poprzez:

Emerging needs: through specific support 
for research proposals aiming at identifying 
or further exploring, in a given field and/or 
at the intersection of several disciplines, new 
scientific and technological opportunities, in 
particular linked with a potential for 
significant breakthroughs or direct 
applications. This will be implemented 
through:

Or. en
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Uzasadnienie

We need to ensure that the potential for innovative applications of scientific and 
technological opportunities be exploited directly, as soon as it emerges from ongoing 
research, without necessarily waiting for the research project to conclude.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 204
Załącznik I podtytuł „Dostosowanie do zmieniających się potrzeb i możliwości” punktator 1 

tiret pierwsze

- otwarte „badania od podstaw” tematów 
określonych samodzielnie przez naukowców 
w celu opracowania nowych możliwości 
naukowych i technologicznych (działania 
„adventure”) lub w celu oceny nowych 
odkryć lub nowo zaobserwowanych zjawisk, 
które mogłyby wskazywać na zagrożenia lub 
problemy dla społeczeństwa (działania 
„insight”),

- otwarte „badania od podstaw” tematów 
określonych samodzielnie przez naukowców 
w celu opracowania nowych możliwości 
naukowych i technologicznych (działania 
„adventure”) lub w celu oceny nowych 
odkryć lub nowo zaobserwowanych zjawisk, 
które mogłyby wskazywać na zagrożenia lub 
problemy dla społeczeństwa (działania 
„insight”),

– Open, “bottom up” research on topics 
identified by researchers themselves to 
develop new scientific and technological 
opportunities (“Adventure” actions”), or to 
identify at an early stage developments and 
trends with significant prospective 
applications (“Foresight” actions), or to 
assess new discoveries or newly-observed 
phenomena which could indicate risks or 
problems to society (“Insight” actions);

Or. en

Uzasadnienie

Foresight research activities are gaining momentum because researchers feel increasingly 
obliged to consider the wider aspects as well as the potential risks and impacts of their 
research. Strategic thought by researchers at a ”bottom-up” level should be encouraged 
since early-stage anticipation of future scientific and technological developments and of 
prospective applications will give an enormous competitive advantage to the EU.
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 205
Załącznik I nagłówek „Upowszechnianie, transfer wiedzy i szersze zaangażowanie” ustęp 1 

tiret trzecie

- Szczególne działania w zakresie 
upowszechniania charakteryzujące się 
proaktywnym podejściem do wyników 
pochodzących z wielu projektów, łącznie z 
projektami realizowanymi podczas 
poprzednich programów ramowych i innych 
programów badawczych oraz skierowane do 
określonych sektorów lub grup 
zainteresowanych stron będących 
potencjalnymi użytkownikami,

- Szczególne działania w zakresie 
upowszechniania charakteryzujące się 
proaktywnym podejściem do wyników 
pochodzących z wielu projektów, łącznie z 
projektami realizowanymi podczas 
poprzednich programów ramowych i innych 
programów badawczych oraz skierowane do 
określonych sektorów lub grup 
zainteresowanych stron będących 
potencjalnymi użytkownikami,
– las acciones específicas de difusión que 
adopten un planteamiento pro-activo 
respecto a la difusión de resultados de una 
amplia gama de proyectos, incluidos los de 
anteriores Programas Marco y otros 
programas de investigación, y que estén 
dirigidos a sectores concretos o grupos de 
interesados, con especial énfasis en los 
posibles usuarios y en los docentes 
preuniversitarios;

Or. es

Uzasadnienie

Para potenciar las vocaciones de investigadores, es conveniente acercar los resultados 
científicos a aquellos que las  ayudan o dificultan: los educadores de enseñanza primaria y 
secundaria.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 206
Załącznik I nagłówek „Upowszechnianie, transfer wiedzy i szersze zaangażowanie” ustęp 1 

tiret piąte

- Usługi CORDIS w celu wspierania 
upowszechniania wiedzy i wykorzystania 
wyników badań,

- Usługi CORDIS w celu wspierania 
upowszechniania wiedzy i wykorzystania 
wyników badań,
- los servicios CORDIS para fomentar la 
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difusión de conocimientos, de forma fácil 
para el usuario, y la explotación de los 
resultados de la investigación;

Or. es

Uzasadnienie

La gestión de CORDIS como portal de comunicación de la Comisión ha de ser de fácil acceso 
para el usuario.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 207
Załącznik I nagłówek „Upowszechnianie, transfer wiedzy i szersze zaangażowanie” ustęp 1 

tiret szóste

- Inicjatywy sprzyjające prowadzeniu 
dialogu i dyskusji na temat zagadnień 
naukowych i wyników badań z szerszą 
opinią publiczną poza środowiskiem 
naukowym.

- Inicjatywy sprzyjające prowadzeniu 
dialogu i dyskusji na temat zagadnień 
naukowych i wyników badań z szerszą
opinią publiczną poza środowiskiem 
naukowym.
– Initiatives to foster dialogue and debate on 
scientific issues and research results with a 
broader public beyond the research 
community, including through the use of 
research for the benefit of CSOs.

Or. en

Uzasadnienie

Providing Civil Society Organisations (or CSO's) the possibility to access scientific expertise 
will contribute to facilitating acceptance and understanding of new technologies by the 
public.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 208
Załącznik I podtytuł „Udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)”

Optymalny udział małych i średnich Optymalny udział małych i średnich 
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przedsiębiorstw (MŚP) zostanie ułatwiony w 
obrębie wszystkich dziedzin tematycznych, 
w szczególności poprzez ulepszone 
procedury finansowe i administracyjne oraz 
większą elastyczność w doborze właściwego 
systemu finansowania. Ponadto przy 
opracowywaniu zawartości dziedzin 
tematycznych niniejszego programu 
szczegółowego w należyty sposób 
uwzględni się potrzeby badawcze oraz 
potencjał MŚP, a w programie prac określi 
się obszary będące przedmiotem 
szczególnego zainteresowania dla MŚP. 
Szczególne działania w celu wspierania 
badań na korzyść MŚP lub ich stowarzyszeń 
zawarto w programie szczegółowym 
„Możliwości”, natomiast działania mające 
na celu propagowanie udziału MŚP w 
programie ramowym będą finansowane w 
ramach programu na rzecz konkurencyjności 
i innowacji.

przedsiębiorstw (MŚP) zostanie ułatwiony w 
obrębie wszystkich dziedzin tematycznych, 
w szczególności poprzez ulepszone 
procedury finansowe i administracyjne oraz 
większą elastyczność w doborze właściwego 
systemu finansowania. Ponadto przy 
opracowywaniu zawartości dziedzin 
tematycznych niniejszego programu 
szczegółowego w należyty sposób 
uwzględni się potrzeby badawcze oraz 
potencjał MŚP, a w programie prac określi 
się obszary będące przedmiotem 
szczególnego zainteresowania dla MŚP. 
Szczególne działania w celu wspierania 
badań na korzyść MŚP lub ich stowarzyszeń 
zawarto w programie szczegółowym 
„Możliwości”, natomiast działania mające 
na celu propagowanie udziału MŚP w 
programie ramowym będą finansowane w 
ramach programu na rzecz konkurencyjności 
i innowacji.

Se facilitará la mejor participación posible 
de las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) en todos los campos temáticos, en 
particular mediante la mejora de los 
procedimientos financieros y 
administrativos, una mayor flexibilidad a la 
hora de elegir el régimen de financiación 
más adecuado y medidas específicas de 
estímulo a su participación efectiva.
Además, se tendrán debidamente en cuenta 
las necesidades de investigación y el 
potencial de las PYME, incluidas las de 
menor intensidad tecnológica y los sectores 
tradicionales, al desarrollar el contenido de 
los campos temáticos del presente Programa 
Específico. En el programa de trabajo, y en 
el marco de una estrategia integrada de 
promoción de la participación de PYME, se
especificarán las medidas concretas a tal 
efecto, incluida la publicación de 
convocatorias adaptadas a sus necesidades 
específicas, así como los campos que sean 
de especial interés para estas empresas. En el 
Programa Específico “Capacidades” se 
incluyen acciones específicas para apoyar la 
investigación al servicio de PYME o 
asociaciones de PYME. Estas acciones se 
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complementarán y coordinarán con las 
previstas en el Programa de Competitividad 
e Innovación para fomentar su participación 
en todo el Programa Marco.

Or. es

Uzasadnienie

Rectificación de la antigua enmienda 30 para incluir a los sectores tradicionales.

Poprawkę złożyli Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, Teresa Riera Madurell, Catherine 
Trautmann, Britta Thomsen, Eluned Morgan

Poprawka 209
Załącznik I podtytuł „Udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)” ustęp 1 a (nowy)

Particular regard will be paid to ensure 
adequate participation by SMEs, notably by 
aiming to allocate at least 15% of this 
Specific Programme budget to SMEs. In 
order to meet this target, the participation 
of SMEs will be facilitated through 
strategic projects or clusters in connection 
with priority theme or Technological 
Platform projects.  In funding projects 
which include SMEs, maximum funding 
will be sought from all Community 
institutions, including the European 
Investment Bank (EIB) and European 
Investment Fund (EIF).

Or. en

(This amendment replaces the AM 368 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme)

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 210
Załącznik I podtytuł „Aspekty etyczne” ustęp 1

Podczas realizacji niniejszego programu 
szczegółowego oraz podczas działań 
badawczych z niego wynikających należy 

Podczas realizacji niniejszego programu 
szczegółowego oraz podczas działań 
badawczych z niego wynikających należy 
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przestrzegać podstawowych zasad 
etycznych. Obejmują one między innymi 
zasady, które znalazły wyraz w Karcie Praw 
Podstawowych UE, w tym: ochronę 
godności osoby ludzkiej i życia ludzkiego, 
ochronę danych osobowych i prywatności, 
ochronę zwierząt i środowiska zgodnie z 
prawem wspólnotowym i najnowszymi 
wersjami odpowiednich konwencji 
międzynarodowych, wytycznych i kodeksów 
postępowania, np. Deklaracją Helsińską, 
Konwencją Rady Europy o Prawach 
Człowieka i Biomedycynie, podpisaną w 
Oviedo dnia 4 kwietnia 1997 r. oraz jej 
Protokołami Dodatkowymi, Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o Prawach 
Dziecka, Powszechną Deklaracją w sprawie 
Genomu Ludzkiego i Praw Człowieka 
przyjętą przez UNESCO, Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o zakazie broni 
biologicznej i toksycznej (BTWC), 
Międzynarodowym Traktatem o zasobach 
genetycznych roślin dla żywności i 
rolnictwa i odpowiednimi rezolucjami 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

przestrzegać podstawowych zasad 
etycznych. Obejmują one między innymi 
zasady, które znalazły wyraz w Karcie Praw 
Podstawowych UE, w tym: ochronę 
godności osoby ludzkiej i życia ludzkiego, 
ochronę danych osobowych i prywatności, 
ochronę zwierząt i środowiska zgodnie z 
prawem wspólnotowym i najnowszymi 
wersjami odpowiednich konwencji 
międzynarodowych, wytycznych i kodeksów 
postępowania, np. Deklaracją Helsińską, 
Konwencją Rady Europy o Prawach 
Człowieka i Biomedycynie, podpisaną w 
Oviedo dnia 4 kwietnia 1997 r. oraz jej 
Protokołami Dodatkowymi, Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o Prawach 
Dziecka, Powszechną Deklaracją w sprawie 
Genomu Ludzkiego i Praw Człowieka 
przyjętą przez UNESCO, Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o zakazie broni 
biologicznej i toksycznej (BTWC), 
Międzynarodowym Traktatem o zasobach 
genetycznych roślin dla żywności i 
rolnictwa i odpowiednimi rezolucjami 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

During the implementation of this Specific 
Programme and in the research activities 
arising from it, fundamental ethical 
principles are to be respected. These include, 
inter alia, the principles reflected in the 
Charter of Fundamental Rights of the EU, 
including the following: protection of human 
dignity and human life, protection of 
personal data and privacy, as well as animals 
and the environment in accordance with 
Community law and the latest versions of 
relevant international conventions, 
guidelines and codes of conduct, e.g. the 
Helsinki Declaration, the Convention of the 
Council of Europe on Human Rights and 
Biomedicine signed in Oviedo on 4 April 
1997 and its Additional Protocols, the UN 
Convention on the Rights of the Child, the 
Universal Declaration on the human genome 
and human rights adopted by UNESCO, UN 
Biological and Toxin Weapons Convention 
(BTWC), International Treaty on Plant 
Genetic Resources for Food and Agriculture, 
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and the relevant World Health Organisation 
(WHO) resolutions, the European 
Parliament's resolutions of 10 March 2005 
on the trade in human egg cells1 and of 26 
October 2005 on patents for 
biotechnological inventions2 and the laws 
and regulations valid in the countries 
where the research projects in question are 
conducted.
______________________________
1 OJ C 320 E, 15.12.2005, p. 251.
2 Texts Adopted, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 211
Załącznik I podtytuł „Aspekty etyczne” ustęp 2

Uwzględnione zostaną także opinie 
Europejskiej Grupy Doradców ds. Skutków 
Etycznych Biotechnologii (1991-1997) i 
opinie Europejskiej Grupy ds. Etyki w 
Nauce i Nowych Technologiach (od 1998 
r.).

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Poprawka 212
Załącznik I podtytuł „Aspekty etyczne” ustęp 2
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Uwzględnione zostaną także opinie 
Europejskiej Grupy Doradców ds. Skutków 
Etycznych Biotechnologii (1991-1997) i 
opinie Europejskiej Grupy ds. Etyki w 
Nauce i Nowych Technologiach (od 1998 
r.).

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

The wording proposed by the Commission is too unprecise in one point, especially a 
reporting duty to the Parliament has to be included.

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Poprawka 213
Załącznik I podtytuł „Aspekty etyczne” ustęp 3

Zgodnie z zasadą pomocniczości i biorąc 
pod uwagę różnorodność koncepcji 
istniejących w Europie, uczestnicy 
projektów badawczych muszą stosować się 
do obowiązującego prawodawstwa, 
uregulowań i zasad etycznych w krajach, w 
których będą prowadzone badania. Przepisy 
krajowe obowiązują w każdym przypadku i 
przeprowadzenie badań, które są zakazane w 
danym Państwie Członkowskim lub w 
innym państwie, w tym w Państwie 
Członkowskim lub w innym państwie nie 
może być wspierane z funduszy 
wspólnotowych.

Zgodnie z zasadą pomocniczości i biorąc 
pod uwagę różnorodność koncepcji 
istniejących w Europie, uczestnicy 
projektów badawczych muszą stosować się 
do obowiązującego prawodawstwa, 
uregulowań i zasad etycznych w krajach, w 
których będą prowadzone badania. Przepisy 
krajowe obowiązują w każdym przypadku i 
przeprowadzenie badań, które są zakazane w 
danym Państwie Członkowskim lub w 
innym państwie, w tym w Państwie 
Członkowskim lub w innym państwie nie 
może być wspierane z funduszy 
wspólnotowych.

In compliance with the principle of 
subsidiarity and the diversity of approaches 
existing in Europe, participants in research 
projects must conform to current legislation, 
regulations and ethical rules in the countries 
where the research will be carried out.

Or. en
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Uzasadnienie

The wording proposed by the Commission is too unprecise in one point, especially a 
reporting duty to the Parliament has to be included.

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Poprawka 214
Załącznik I podtytuł „Aspekty etyczne” ustęp 4

Tam, gdzie sytuacja tego wymaga, przed 
rozpoczęciem działań w zakresie RTD, 
podmioty prowadzące projekty badawcze 
muszą uzyskać stosowne zezwolenie 
odpowiednich krajowych lub lokalnych 
komitetów etycznych. W przypadku 
wniosków dotyczących kwestii delikatnych 
z etycznego punktu widzenia lub gdzie 
aspekty etyczne nie zostały odpowiednio 
uwzględnione, Komisja będzie 
systematycznie dokonywać przeglądu zasad 
etycznych. W szczególnych przypadkach 
przeglądu zasad etycznych można dokonać 
w trakcie realizacji projektu.

Tam, gdzie sytuacja tego wymaga, przed 
rozpoczęciem działań w zakresie RTD, 
podmioty prowadzące projekty badawcze 
muszą uzyskać stosowne zezwolenie 
odpowiednich krajowych lub lokalnych 
komitetów etycznych. W przypadku 
wniosków dotyczących kwestii delikatnych 
z etycznego punktu widzenia lub gdzie 
aspekty etyczne nie zostały odpowiednio 
uwzględnione, Komisja będzie 
systematycznie dokonywać przeglądu zasad 
etycznych. W szczególnych przypadkach 
przeglądu zasad etycznych można dokonać 
w trakcie realizacji projektu.
Those carrying out or participating in 
research projects concerning ethical 
sensitive issues like e.g. DNA analysis on 
humans, research on persons not able to 
give informed consent, research linked to 
the suffering of vertebrate animals etc. 
must seek the approval of the relevant 
national or local ethics committees prior to 
the start of the RTD activities. An ethical 
review will also be implemented 
systematically by the Commission. In 
specific cases an ethical review may take 
place during the implementation of a project.

Or. en

Uzasadnienie

The wording proposed by the Commission is too unprecise in one point, especially a 
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reporting duty to the Parliament has to be included.

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Poprawka 215
Załącznik I podtytuł „Aspekty etyczne” ustęp 5

Zgodnie z art. 4 ust. 3 niniejszej decyzji 
działania badawcze, które są zakazane we 
wszystkich Państwach Członkowskich, nie 
będą finansowane.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 niniejszej decyzji 
działania badawcze, które są zakazane we 
wszystkich Państwach Członkowskich, nie 
będą finansowane.

On a yearly basis, the Commission informs 
the European Parliament and the Council 
about their activities in this area, in 
addition to this, it provides them with 
information when requested.

Or. en

Uzasadnienie

The wording proposed by the Commission is too unprecise in one point, especially a 
reporting duty to the Parliament has to be included.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 216
Załącznik I podtytuł „Aspekty etyczne” ustęp 5 a (nowy)

Será necesaria la redefinición y 
divulgación de los criterios básicos sobre 
las garantías científicas.

Or. es

Uzasadnienie

El compromiso económico con la investigación por parte de la sociedad conlleva la 
confianza en la veracidad de los resultados.
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 217
Załącznik I podtytuł „Wspólne Inicjatywy Technologiczne” ustęp 1

W odniesieniu do ograniczonej liczby 
przypadków zakres celu badań i rozwoju 
technologicznego (RTD) oraz skala 
angażowanych zasobów uzasadniają 
ustanawianie długookresowych partnerstw 
publiczno-prywatnych w formie Wspólnych 
Inicjatyw Technologicznych. Inicjatywy te, 
będące głównie wynikiem pracy 
Europejskich Platform Technologicznych 
oraz obejmujące jeden lub niewielką liczbę 
wybranych aspektów badawczych w obrębie 
własnej dziedziny, połączą inwestycje 
sektora prywatnego z krajowym i 
europejskim finansowaniem publicznym, 
łącznie z dotacjami pochodzącymi z 
programu ramowego badań oraz 
finansowaniem pożyczek Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne będą ustanawiane na 
podstawie odrębnych wniosków (na 
podstawie art. 171 Traktatu).

W odniesieniu do ograniczonej liczby 
przypadków zakres celu badań i rozwoju 
technologicznego (RTD) oraz skala 
angażowanych zasobów uzasadniają 
ustanawianie długookresowych partnerstw 
publiczno-prywatnych w formie Wspólnych 
Inicjatyw Technologicznych. Inicjatywy te, 
będące głównie wynikiem pracy 
Europejskich Platform Technologicznych 
oraz obejmujące jeden lub niewielką liczbę 
wybranych aspektów badawczych w obrębie 
własnej dziedziny, połączą inwestycje 
sektora prywatnego z krajowym i 
europejskim finansowaniem publicznym, 
łącznie z dotacjami pochodzącymi z 
programu ramowego badań oraz 
finansowaniem pożyczek Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne będą ustanawiane na 
podstawie odrębnych wniosków (na 
podstawie art. 171 Traktatu).
En un número limitado de casos, la 
envergadura del objetivo de IDT y la escala 
de los recursos necesarios podría justificar
la constitución de una asociación publico-
privada a largo plazo en forma de iniciativa 
tecnológica conjunta. Estas iniciativas, que 
serán fundamentalmente resultado del 
trabajo de las plataformas tecnológicas 
europeas y que cubrirán un aspecto o un 
pequeño número de aspectos determinados 
de la investigación en un campo dado, 
deberán combinar inversiones del sector 
privado y financiación pública europea y 
nacional, incluidas aportaciones en capital y
subvenciones del Programa Marco de 
Investigación. Los mecanismos del Séptimo 
Programa Marco y los préstamos del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) deberán 
estructurarse para facilitar la participación 
del BEI en las Empresas Comunes 
responsables de la ejecución de las 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas. Las 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas se 
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decidirán basándose en sendas propuestas 
(por ejemplo, en virtud del artículo 171 del 
Tratado).

Or. es

Uzasadnienie

Esta enmienda introduce, a través del uso de formas verbales en condicional, algunas 
cautelas a lo propuesto en la antigua enmienda 34.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 218
Załącznik I podtytuł „Wspólne Inicjatywy Technologiczne” ustęp 1

W odniesieniu do ograniczonej liczby 
przypadków zakres celu badań i rozwoju 
technologicznego (RTD) oraz skala 
angażowanych zasobów uzasadniają 
ustanawianie długookresowych partnerstw 
publiczno-prywatnych w formie Wspólnych 
Inicjatyw Technologicznych. Inicjatywy te, 
będące głównie wynikiem pracy 
Europejskich Platform Technologicznych 
oraz obejmujące jeden lub niewielką liczbę 
wybranych aspektów badawczych w obrębie 
własnej dziedziny, połączą inwestycje 
sektora prywatnego z krajowym i 
europejskim finansowaniem publicznym, 
łącznie z dotacjami pochodzącymi z 
programu ramowego badań oraz 
finansowaniem pożyczek Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne będą ustanawiane na 
podstawie odrębnych wniosków (na 
podstawie art. 171 Traktatu).

W odniesieniu do ograniczonej liczby 
przypadków zakres celu badań i rozwoju 
technologicznego (RTD) oraz skala 
angażowanych zasobów uzasadniają 
ustanawianie długookresowych partnerstw 
publiczno-prywatnych w formie Wspólnych 
Inicjatyw Technologicznych. Inicjatywy te, 
będące głównie wynikiem pracy 
Europejskich Platform Technologicznych 
oraz obejmujące jeden lub niewielką liczbę 
wybranych aspektów badawczych w obrębie 
własnej dziedziny, połączą inwestycje 
sektora prywatnego z krajowym i 
europejskim finansowaniem publicznym, 
łącznie z dotacjami pochodzącymi z 
programu ramowego badań oraz 
finansowaniem pożyczek Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne będą ustanawiane na 
podstawie odrębnych wniosków (na 
podstawie art. 171 Traktatu).

En un número limitado de casos, la 
envergadura del objetivo de IDT y la escala 
de los recursos necesarios justifica la 
constitución de una asociación publico-
privada a largo plazo en forma de iniciativa 
tecnológica conjunta. Estas iniciativas, que 
serán principalmente el resultado del trabajo 
de las plataformas tecnológicas europeas y 
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que cubrirán un aspecto o un pequeño 
número de aspectos determinados de la 
investigación en un campo dado, 
combinarán inversiones del sector privado y 
financiación pública europea y nacional, 
incluidas subvenciones del Programa Marco 
de Investigación y préstamos del Banco 
Europeo de Inversiones. Las Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas se decidirán, de 
manera individual, basándose en sendas 
propuestas (por ejemplo, en virtud del 
artículo 171 del Tratado).

Or. es

Uzasadnienie

La necesidad de la elección de las plataformas ha de realizarse analizando la necesidad de la 
existencia de cada una de ellas independientemente.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 219
Załącznik I podtytuł „Wspólne Inicjatywy Technologiczne” ustęp 2

Wspólne Inicjatywy Technologiczne 
określono na podstawie kilku kryteriów 
obejmujących:

Wspólne Inicjatywy Technologiczne 
określono na podstawie kilku kryteriów 
obejmujących:

– Wartość dodaną działania na poziomie 
europejskim

– Wartość dodaną działania na poziomie 
europejskim

– Stopień szczegółowości i jasność definicji 
celu, jaki ma być osiągnięty

– Stopień szczegółowości i jasność definicji 
celu, jaki ma być osiągnięty

– Intensywność zobowiązań finansowych i 
dotyczących zasobów ze strony przemysłu

– Intensywność zobowiązań finansowych i 
dotyczących zasobów ze strony przemysłu

– Skala wpływu na konkurencyjność i 
rozwój przemysłu

– Skala wpływu na konkurencyjność i 
rozwój przemysłu

– Znaczenie wkładu do szerzej 
pojmowanych celów politycznych

– Znaczenie wkładu do szerzej 
pojmowanych celów politycznych

– Zdolność przyciągania dodatkowego 
wsparcia krajowego oraz zdolność 

– Zdolność przyciągania dodatkowego 
wsparcia krajowego oraz zdolność 
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skutecznego pobudzenia, obecnie lub w 
przyszłości, finansowania przez przemysł

skutecznego pobudzenia, obecnie lub w 
przyszłości, finansowania przez przemysł

– Niemożność osiągnięcia celu przy pomocy 
istniejących instrumentów.

– Niemożność osiągnięcia celu przy pomocy 
istniejących instrumentów.
Las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas se 
determinan, de forma abierta y 
transparente, tras una evaluación,
basándose en una serie de criterios, como los 
siguientes:

– incapacidad de los instrumentos 
actualmente existentes para alcanzar el 
objetivo perseguido;
– valor añadido de la intervención a nivel 
europeo, medido conforme a la excelencia y 
las sinergias que puedan crear;
– grado de definición y claridad del objetivo 
que debe alcanzarse;

– cuantía de los fondos y los recursos 
comprometidos por la industria;

– escala del impacto en la competitividad 
industrial y el crecimiento, incluida la 
participación de las PYME;
– importancia de la contribución a objetivos 
políticos más amplios;

- creación de un programa y calendario 
para la formación de los investigadores 
participantes;
– capacidad de atraer otras ayudas 
nacionales y de estimular a la industria 
aportar financiación en la actualidad o en el 
futuro.

Or. es

Uzasadnienie

Las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas son un gran oportunidad para la colaboración de la 
industria y el sector público.
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Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 220
Załącznik I podtytuł „Wspólne Inicjatywy Technologiczne” ustęp 2 tiret pierwsze a (nowe)

– Civil society relevance;

Or. en

Uzasadnienie

Involving civil society is an instrument of better law making.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 221
Załącznik I podtytuł „Wspólne Inicjatywy Technologiczne” ustęp 4 a (nowy)

To increase the transparency and 
involvement of all actors, especially SME’s, 
the activities of the Technology Platforms 
and the Joint Technology Initiatives need 
to be accompanied by an articulate action 
of dissemination. This dissemination needs 
to be coordinated by an adequate 
secretariat at European level and carried 
out in all Member States using the 
technical expertise and dissemination 
instruments of independent, recognized, not 
for profit, scientific and technical 
associations operating on a nation level.

Or. en

Uzasadnienie

The TP and JTI, dealing with complex and innovative concepts are not well known by all the 
actors operating in the particular sector, who can not yet rely on an adequate structure to 
inform them. To avoid that this situation is compromising the effectiveness of this opportunity 
offered by the TP and JTI, it is necessary that the actions are accompanied by a dedicated 
information and assistance structure based on existing expertise of national organisations.
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Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Avril Doyle

Poprawka 222
Załącznik I podtytuł „Koordynowanie pozawspólnotowych programów badawczych” ustęp 1

Działania podejmowane w tym zakresie 
posłużą się dwoma głównymi 
instrumentami: systemem ERA-NET oraz 
uczestnictwem Wspólnoty we wspólnie 
realizowanych krajowych programach 
badawczych (Artykuł 169 Traktatu). 
Działania posłużą również wzmocnieniu 
komplementarności i synergii pomiędzy 
programem ramowym a działaniami 
przeprowadzanymi w ramach struktur 
międzyrządowych, takimi jak EUREKA, 
EIROforum i COST. Wsparcie finansowe 
zostanie zapewnione dla działań w zakresie 
zarządzania i koordynacji programu COST, 
tak by mógł on w dalszym ciągu 
przyczyniać się do koordynacji i wymiany 
pomiędzy zespołami badawczymi 
finansowanymi na poziomie krajowym.

Działania podejmowane w tym zakresie 
posłużą się dwoma głównymi 
instrumentami: systemem ERA-NET oraz 
uczestnictwem Wspólnoty we wspólnie 
realizowanych krajowych programach 
badawczych (Artykuł 169 Traktatu). 
Działania posłużą również wzmocnieniu 
komplementarności i synergii pomiędzy 
programem ramowym a działaniami 
przeprowadzanymi w ramach struktur 
międzyrządowych, takimi jak EUREKA, 
EIROforum i COST. Wsparcie finansowe 
zostanie zapewnione dla działań w zakresie 
zarządzania i koordynacji programu COST, 
tak by mógł on w dalszym ciągu 
przyczyniać się do koordynacji i wymiany 
pomiędzy zespołami badawczymi 
finansowanymi na poziomie krajowym.

The action undertaken in this field will make 
use of two main tools: the ERA-NET 
scheme and the participation of the 
Community in jointly implemented national 
research programmes (Treaty Article 169). 
The action will also be used to enhance the 
complementarity and synergy between the 
Framework Programme and activities 
carried out in the framework of 
intergovernmental structures such as 
EUREKA, EIROforum and COST. Given 
the importance of SME development for 
EU competitiveness, particular attention 
must be paid to the promotion of access to 
research for high-tech SMEs as defined on 
the basis of Article 169 of the Treaty in the 
Commission - EUREKA “EUROSTARS” 
programme. Financial support for the 
administration and coordination activities of 
COST will be provided so that COST can 
continue to contribute to coordination and 
exchanges between nationally funded 
research teams. 

Or. en
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(This amendment replaces the AM 401 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme)

Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 223
Załącznik I podtytuł „Koordynowanie pozawspólnotowych programów badawczych” ustęp 4 

tiret pierwsze

- Zapewnienie ram dla podmiotów 
realizujących publiczne programy badawcze 
w celu poprawy koordynacji ich działań. 
Obejmie to wspieranie nowych systemów 
ERA-NET, jak również rozszerzenie i 
pogłębienie zakresu istniejących systemów 
ERA-NET, np. poprzez poszerzanie 
partnerstwa oraz wzajemną otwartość ich 
programów;

- Zapewnienie ram dla podmiotów 
realizujących publiczne programy badawcze 
w celu poprawy koordynacji ich działań. 
Obejmie to wspieranie nowych systemów 
ERA-NET, jak również rozszerzenie i 
pogłębienie zakresu istniejących systemów 
ERA-NET, np. poprzez poszerzanie 
partnerstwa oraz wzajemną otwartość ich 
programów;
– creando un marco para que los agentes que 
ejecutan los programas de investigación 
públicos intensifiquen la coordinación de sus 
actividades (se incluye aquí el apoyo a los 
nuevos proyectos ERA-NET, así como la 
ampliación y profundización del alcance de 
los actuales proyectos ERA-NET, por 
ejemplo, mejorando la difusión de los 
mismos, abriendo mutuamente los 
programas);

Or. es

Uzasadnienie

La eliminación de trabas administrativas puede ayudar, junto con una formación adecuada 
de las personas encargadas de gestionar la administración de programas de investigación, a 
una mayor eficacia en la aplicación de los mismos.
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 224
Załącznik I podtytuł „Koordynowanie pozawspólnotowych programów badawczych” ustęp 4 

tiret drugie a (nowe)

- ayudando a la simplificación de las trabas 
administrativas y a la formación de los 
responsables administrativos nacionales, 
regionales y locales.

Or. es

Uzasadnienie

La eliminación de trabas administrativas puede ayudar, junto con una formación adecuada 
de las personas encargadas de gestionar la administración de programas de investigación, a 
una mayor eficacia en la aplicación de los mismos.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 225
Załącznik I podtytuł „Koordynowanie pozawspólnotowych programów badawczych” ustęp 5

Udział Wspólnoty w krajowych programach 
badawczych realizowanych wspólnie na 
podstawie art. 169 odnosi się w 
szczególności do europejskiej współpracy na 
szeroką skalę odbywającej się ramach tzw. 
„zmiennej geometrii” pomiędzy Państwami 
Członkowskimi o wspólnych potrzebach 
i/lub interesach. Tego rodzaju inicjatywy 
opierające się na art. 169 będą podejmowane 
w dziedzinach określonych w ścisłej 
współpracy z Państwami Członkowskimi na 
podstawie kryteriów określonych w decyzji 
dotyczącej siódmego programu ramowego, 
łącznie z możliwością współpracy z 
programami międzyrządowymi.

Udział Wspólnoty w krajowych programach 
badawczych realizowanych wspólnie na 
podstawie art. 169 odnosi się w 
szczególności do europejskiej współpracy na 
szeroką skalę odbywającej się ramach tzw. 
„zmiennej geometrii” pomiędzy Państwami 
Członkowskimi o wspólnych potrzebach 
i/lub interesach. Tego rodzaju inicjatywy 
opierające się na art. 169 będą podejmowane 
w dziedzinach określonych w ścisłej 
współpracy z Państwami Członkowskimi na 
podstawie kryteriów określonych w decyzji 
dotyczącej siódmego programu ramowego, 
łącznie z możliwością współpracy z 
programami międzyrządowymi.

The participation of the Community in 
national research programmes jointly 
implemented on the basis of Article 169 is 
especially relevant to European co-operation 
on a large scale in “variable geometry” 
between Member States sharing common 
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needs and/or interests. Such Article 169 
initiatives will be launched in areas 
identified in close association with the 
Member States, including the possible 
cooperation with intergovernmental 
programmes, on the basis of the criteria 
defined in the 7th Framework Programme 
decision, including social and 
environmental added value.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 226
Załącznik I podtytuł „Współpraca międzynarodowa” ustęp 1

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 dwa 
współzależne cele:

- 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 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.

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

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

Las acciones de cooperación internacional 
servirán de apoyo a una política 
internacional de ciencia y tecnología que 
tiene tres objetivos interdependientes:



PE 374.083v01-00 42/101 AM\614619PL.doc

PL

- crear la base de las actividades y 
capacidades de investigación de los países 
en vías de desarrollo, consolidar y 
fortalecer los órganos responsables: 
Universidades y centros de formación de 
investigadores públicos y privados;
– apoyar y promover la competitividad 
europea mediante asociaciones estratégicas 
de investigación con terceros países, 
incluidas las economías muy industrializadas 
y las emergentes, en el campo de la ciencia y 
la tecnología, atrayendo a los mejores 
investigadores de terceros países para que 
trabajen en Europa y con Europa;
– abordar problemas concretos que aquejan a 
terceros países o que tienen carácter 
mundial, basándose en el interés y el 
beneficio mutuos.

Or. es

Uzasadnienie

La consolidación y mejora  de los órganos responsables de la investigación es necesaria para 
crear un clima propicio para el investigador y la inversión.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Poprawka 227
Załącznik I podtytuł „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 

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 
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światowym oparte na obopólnych interesach 
i korzyściach. W tym celu 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 
europejskich wartości, konkurencyjności, 
postępu społeczno-gospodarczego, ochrony 
środowiska oraz dobrobytu.

światowym oparte na obopólnych interesach 
i korzyściach. W tym celu 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 
europejskich wartości, konkurencyjności, 
postępu społeczno-gospodarczego, ochrony 
środowiska oraz dobrobytu.

The international scientific cooperation 
policy of the EU will stress and develop 
cooperation to generate, share and use 
knowledge through equitable research 
partnerships taking into account the country, 
regional and socio-economic context and 
knowledge base of partner countries. The 
strategic approach is to enhance EU 
competitiveness and global sustainable 
development through such partnerships 
between the EU and third countries at 
bilateral, regional and global levels based on 
mutual interest and benefit. However, third 
countries which are in breach of EU law or 
UN Conventions on Human Rights shall 
not be eligible for participation in the 
European Research Area and funding 
under the Framework Programme. To this 
end the EU’s role as a global player should 
be also promoted through multilateral 
international research programmes. The 
international cooperation actions supported 
will be connected to mainstream policy 
issues in order to support fulfilling 
international commitments of the EU and 
contribute to sharing European values, 
competitiveness, socio-economic progress, 
environmental protection and welfare under 
the umbrella of global sustainable 
development.

Or. en
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Uzasadnienie

It would be inappropriate that EU research funds to be used to give technical and scientific 
support to countries which are in breach of Human rights. Scientists and researchers across 
several Member States have repeatedly asked for such a commitment from the EU.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 228
Załącznik I podtytuł „Współpraca międzynarodowa” ustęp 3 punktator 2

Szczególne działania współpracy w każdej z 
dziedzin tematycznych poświęcone krajom 
trzecim w przypadku wzajemnego 
zainteresowania współpracą w zakresie 
poszczególnych tematów. Określenie 
szczególnych potrzeb i priorytetów będzie 
ściśle związane z odnośnymi dwustronnymi 
umowami o współpracy oraz z aktualnymi 
wielostronnymi i regionalnymi dialogami 
pomiędzy UE a wyżej wymienionymi 
krajami lub grupami krajów. Priorytety 
zostaną określone na podstawie 
szczególnych potrzeb, potencjału oraz 
stopnia rozwoju gospodarczego w danym 
regionie lub kraju. W tym celu zostanie 
opracowana międzynarodowa strategia na 
rzecz współpracy oraz plan realizacji, które 
obejmą konkretnie ukierunkowane działania 
w obrębie tematów lub w wymiarze 
ponadtematycznym, np. w zakresie zdrowia, 
rolnictwa, kwestii sanitarnych, wody, 
bezpieczeństwa żywności, spójności 
społecznej, energii, środowiska, 
rybołówstwa, akwakultury i zasobów 
naturalnych, zrównoważonej polityki 
gospodarczej oraz technologii 
teleinformatycznych. Działania te będą 
stanowić uprzywilejowane instrumenty 
służące wdrażaniu współpracy pomiędzy UE 
a tymi krajami. Działania te obejmują w 
szczególności działania mające na celu 
wzmocnienie potencjału badawczego i 
współpracy krajów kandydujących, 
sąsiednich, rozwijających się i nowo 
powstałych. Działania będą przedmiotem

Szczególne działania współpracy w każdej z 
dziedzin tematycznych poświęcone krajom 
trzecim w przypadku wzajemnego 
zainteresowania współpracą w zakresie 
poszczególnych tematów. Określenie 
szczególnych potrzeb i priorytetów będzie 
ściśle związane z odnośnymi dwustronnymi 
umowami o współpracy oraz z aktualnymi 
wielostronnymi i regionalnymi dialogami 
pomiędzy UE a wyżej wymienionymi 
krajami lub grupami krajów. Priorytety 
zostaną określone na podstawie 
szczególnych potrzeb, potencjału oraz 
stopnia rozwoju gospodarczego w danym 
regionie lub kraju. W tym celu zostanie 
opracowana międzynarodowa strategia na 
rzecz współpracy oraz plan realizacji, które 
obejmą konkretnie ukierunkowane działania 
w obrębie tematów lub w wymiarze 
ponadtematycznym, np. w zakresie zdrowia, 
rolnictwa, kwestii sanitarnych, wody, 
bezpieczeństwa żywności, spójności 
społecznej, energii, środowiska, 
rybołówstwa, akwakultury i zasobów 
naturalnych, zrównoważonej polityki 
gospodarczej oraz technologii 
teleinformatycznych. Działania te będą 
stanowić uprzywilejowane instrumenty 
służące wdrażaniu współpracy pomiędzy UE 
a tymi krajami. Działania te obejmują w 
szczególności działania mające na celu 
wzmocnienie potencjału badawczego i 
współpracy krajów kandydujących, 
sąsiednich, rozwijających się i nowo 
powstałych. Działania będą przedmiotem 
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ukierunkowanych zaproszeń do składania 
wniosków i zostanie zwrócona szczególna 
uwaga na ułatwianie dostępu do działań 
odnośnym państwom trzecim, w 
szczególności krajom rozwijającym się.

ukierunkowanych zaproszeń do składania 
wniosków i zostanie zwrócona szczególna 
uwaga na ułatwianie dostępu do działań 
odnośnym państwom trzecim, w 
szczególności krajom rozwijającym się.

Specific co-operation actions in each 
thematic area dedicated to third countries in 
the case of mutual interest in co-operating 
on particular topics. The identification of 
specific needs and priorities will be closely 
associated with relevant bilateral co-
operation agreements and with ongoing 
multilateral and bi-regional dialogues 
between the EU and these countries or 
groups of countries. Priorities will be 
identified based on the particular needs, 
potential and level of economic development 
in the region or country. To this end, an 
international cooperation strategy and 
implementation plan will be developed with 
specific targeted actions within or across the 
themes, e.g. in health, in particular 
neglected diseases, agriculture, sanitation, 
water, food security, social cohesion, 
energy, environment, fisheries, aquaculture 
and natural resources, sustainable economic 
policy and information and communication 
technologies. These actions will serve as 
privileged tools for implementing the co-
operation between the EU and these 
countries. Such actions are, in particular, 
actions aiming at reinforcing the research 
capacities and cooperative capacities of 
candidate, neighbourhood, and developing 
and emerging countries. The actions will be 
the subject of targeted calls and particular 
attention will be paid to facilitating access of 
the relevant third countries, notably 
developing countries, to the actions.

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 229
Załącznik I podtytuł „Współpraca międzynarodowa” ustęp 3 punktator 2

Szczególne działania współpracy w każdej z 
dziedzin tematycznych poświęcone krajom 
trzecim w przypadku wzajemnego 
zainteresowania współpracą w zakresie 
poszczególnych tematów. Określenie 
szczególnych potrzeb i priorytetów będzie 
ściśle związane z odnośnymi dwustronnymi 
umowami o współpracy oraz z aktualnymi 
wielostronnymi i regionalnymi dialogami 
pomiędzy UE a wyżej wymienionymi 
krajami lub grupami krajów. Priorytety 
zostaną określone na podstawie 
szczególnych potrzeb, potencjału oraz 
stopnia rozwoju gospodarczego w danym 
regionie lub kraju. W tym celu zostanie 
opracowana międzynarodowa strategia na 
rzecz współpracy oraz plan realizacji, które 
obejmą konkretnie ukierunkowane działania 
w obrębie tematów lub w wymiarze 
ponadtematycznym, np. w zakresie zdrowia, 
rolnictwa, kwestii sanitarnych, wody, 
bezpieczeństwa żywności, spójności 
społecznej, energii, środowiska, 
rybołówstwa, akwakultury i zasobów 
naturalnych, zrównoważonej polityki 
gospodarczej oraz technologii 
teleinformatycznych. Działania te będą 
stanowić uprzywilejowane instrumenty 
służące wdrażaniu współpracy pomiędzy UE 
a tymi krajami. Działania te obejmują w 
szczególności działania mające na celu 
wzmocnienie potencjału badawczego i 
współpracy krajów kandydujących, 
sąsiednich, rozwijających się i nowo 
powstałych. Działania będą przedmiotem 
ukierunkowanych zaproszeń do składania 
wniosków i zostanie zwrócona szczególna 
uwaga na ułatwianie dostępu do działań 
odnośnym państwom trzecim, w 
szczególności krajom rozwijającym się.

Szczególne działania współpracy w każdej z 
dziedzin tematycznych poświęcone krajom 
trzecim w przypadku wzajemnego 
zainteresowania współpracą w zakresie 
poszczególnych tematów. Określenie 
szczególnych potrzeb i priorytetów będzie 
ściśle związane z odnośnymi dwustronnymi 
umowami o współpracy oraz z aktualnymi 
wielostronnymi i regionalnymi dialogami 
pomiędzy UE a wyżej wymienionymi 
krajami lub grupami krajów. Priorytety 
zostaną określone na podstawie 
szczególnych potrzeb, potencjału oraz 
stopnia rozwoju gospodarczego w danym 
regionie lub kraju. W tym celu zostanie 
opracowana międzynarodowa strategia na 
rzecz współpracy oraz plan realizacji, które 
obejmą konkretnie ukierunkowane działania 
w obrębie tematów lub w wymiarze 
ponadtematycznym, np. w zakresie zdrowia, 
rolnictwa, kwestii sanitarnych, wody, 
bezpieczeństwa żywności, spójności 
społecznej, energii, środowiska, 
rybołówstwa, akwakultury i zasobów 
naturalnych, zrównoważonej polityki 
gospodarczej oraz technologii 
teleinformatycznych. Działania te będą 
stanowić uprzywilejowane instrumenty 
służące wdrażaniu współpracy pomiędzy UE 
a tymi krajami. Działania te obejmują w 
szczególności działania mające na celu 
wzmocnienie potencjału badawczego i 
współpracy krajów kandydujących, 
sąsiednich, rozwijających się i nowo 
powstałych. Działania będą przedmiotem 
ukierunkowanych zaproszeń do składania 
wniosków i zostanie zwrócona szczególna 
uwaga na ułatwianie dostępu do działań 
odnośnym państwom trzecim, w 
szczególności krajom rozwijającym się.

Specific co-operation actions in each 
thematic area dedicated to third countries in 
the case of mutual interest in co-operating 
on particular topics. The identification of 
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specific needs and priorities will be closely 
associated with relevant bilateral co-
operation agreements and with ongoing 
multilateral and bi-regional dialogues 
between the EU and these countries or 
groups of countries. Priorities will be
identified based on mutual interest and 
mutual benefit and on the particular needs, 
potential and level of economic development 
in the region or country. To this end, an 
international cooperation strategy and 
implementation plan will be developed with 
specific targeted actions within or across the 
themes, e.g. in health, agriculture, sanitation, 
water, food security, social cohesion, 
energy, environment, fisheries, aquaculture 
and natural resources, sustainable economic 
policy and information and communication 
technologies. These actions will serve as 
privileged tools for implementing the co-
operation between the EU and these 
countries. As well as serving fields of 
mutual interest, such actions also include:
actions aiming at reinforcing the research 
capacities and cooperative capacities of 
candidate, neighbourhood, and developing 
and emerging countries. The actions will be 
the subject of targeted calls and particular 
attention will be paid to facilitating access of 
the relevant third countries, notably 
developing countries, to the actions.

Or. en

Uzasadnienie

It should be clear that international specific cooperation actions under the Specific 
Programme ”Cooperation” shall cover in particular research fields of mutual interest for the 
EU and third countries.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 230
Załącznik I podtytuł „Współpraca międzynarodowa” ustęp 3 punktator 2



PE 374.083v01-00 48/101 AM\614619PL.doc

PL

Szczególne działania współpracy w każdej z 
dziedzin tematycznych poświęcone krajom 
trzecim w przypadku wzajemnego 
zainteresowania współpracą w zakresie 
poszczególnych tematów. Określenie 
szczególnych potrzeb i priorytetów będzie 
ściśle związane z odnośnymi dwustronnymi 
umowami o współpracy oraz z aktualnymi 
wielostronnymi i regionalnymi dialogami 
pomiędzy UE a wyżej wymienionymi 
krajami lub grupami krajów. Priorytety 
zostaną określone na podstawie 
szczególnych potrzeb, potencjału oraz 
stopnia rozwoju gospodarczego w danym 
regionie lub kraju. W tym celu zostanie 
opracowana międzynarodowa strategia na 
rzecz współpracy oraz plan realizacji, które 
obejmą konkretnie ukierunkowane działania 
w obrębie tematów lub w wymiarze 
ponadtematycznym, np. w zakresie zdrowia, 
rolnictwa, kwestii sanitarnych, wody, 
bezpieczeństwa żywności, spójności 
społecznej, energii, środowiska, 
rybołówstwa, akwakultury i zasobów 
naturalnych, zrównoważonej polityki 
gospodarczej oraz technologii 
teleinformatycznych. Działania te będą 
stanowić uprzywilejowane instrumenty 
służące wdrażaniu współpracy pomiędzy UE 
a tymi krajami. Działania te obejmują w 
szczególności działania mające na celu 
wzmocnienie potencjału badawczego i 
współpracy krajów kandydujących, 
sąsiednich, rozwijających się i nowo 
powstałych. Działania będą przedmiotem 
ukierunkowanych zaproszeń do składania 
wniosków i zostanie zwrócona szczególna 
uwaga na ułatwianie dostępu do działań 
odnośnym państwom trzecim, w 
szczególności krajom rozwijającym się.

Szczególne działania współpracy w każdej z 
dziedzin tematycznych poświęcone krajom 
trzecim w przypadku wzajemnego 
zainteresowania współpracą w zakresie 
poszczególnych tematów. Określenie 
szczególnych potrzeb i priorytetów będzie 
ściśle związane z odnośnymi dwustronnymi 
umowami o współpracy oraz z aktualnymi 
wielostronnymi i regionalnymi dialogami 
pomiędzy UE a wyżej wymienionymi 
krajami lub grupami krajów. Priorytety 
zostaną określone na podstawie 
szczególnych potrzeb, potencjału oraz 
stopnia rozwoju gospodarczego w danym 
regionie lub kraju. W tym celu zostanie 
opracowana międzynarodowa strategia na 
rzecz współpracy oraz plan realizacji, które 
obejmą konkretnie ukierunkowane działania 
w obrębie tematów lub w wymiarze 
ponadtematycznym, np. w zakresie zdrowia, 
rolnictwa, kwestii sanitarnych, wody, 
bezpieczeństwa żywności, spójności 
społecznej, energii, środowiska, 
rybołówstwa, akwakultury i zasobów 
naturalnych, zrównoważonej polityki 
gospodarczej oraz technologii 
teleinformatycznych. Działania te będą 
stanowić uprzywilejowane instrumenty 
służące wdrażaniu współpracy pomiędzy UE 
a tymi krajami. Działania te obejmują w 
szczególności działania mające na celu 
wzmocnienie potencjału badawczego i 
współpracy krajów kandydujących, 
sąsiednich, rozwijających się i nowo 
powstałych. Działania będą przedmiotem 
ukierunkowanych zaproszeń do składania 
wniosków i zostanie zwrócona szczególna 
uwaga na ułatwianie dostępu do działań 
odnośnym państwom trzecim, w 
szczególności krajom rozwijającym się.
des actions de coopération spécifiques dans 
chaque domaine thématique, réservées à des 
pays tiers en cas d’intérêt mutuel pour une 
coopération sur des sujets particuliers. 
L’identification de besoins et priorités 
spécifiques sera étroitement associée aux 
accords de coopération bilatéraux pertinents 
et aux dialogues multilatéraux et 



AM\614619PL.doc 49/101 PE 374.083v01-00

PL

birégionaux en cours entre l’UE et ces pays 
ou groupes de pays. Les priorités seront 
définies en fonction des besoins spécifiques, 
du potentiel et du niveau de développement 
économique de la région ou du pays 
concerné(e). À cet effet, un plan de stratégie 
et de mise en oeuvre en matière de 
coopération internationale, y compris la 
définition de priorités régionales, sera 
élaboré; il comportera des actions ciblées 
spécifiques propres à un thème ou de nature 
transversale, par ex. dans les domaines de la 
santé, de l’agriculture, des réseaux 
d’assainissement, de l’eau, de la sécurité 
alimentaire, de la cohésion sociale, de 
l’énergie, de l’environnement, de la pêche, 
de l’aquaculture et des ressources naturelles, 
de la politique économique durable, et des 
technologies d’information et de 
communication. Ces actions serviront 
d’outils privilégiés pour mettre en oeuvre la 
coopération entre l’UE et ces pays et 
régions. Elles visent notamment à renforcer 
les capacités de recherche et de coopération 
des pays candidats, des pays voisins et des 
pays en développement et émergents. Les 
actions feront l’objet d’appels ciblés et une 
attention particulière sera consacrée à 
faciliter leur accès aux pays tiers concernés, 
notamment les pays en développement.

Or. fr

Uzasadnienie

Il convient de constituer un espace européen de la recherche ouvert au monde. Dans ce 
contexte, la fixation de priorités mettant l’accent sur le niveau régional permettra d’établir 
des espaces de coopération spécifiques régionales permettant l’adaptation thématique aux 
capacités scientifiques.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 231
Załącznik I podtytuł „Współpraca międzynarodowa” ustęp 4 a (nowy)
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Las actividades específicas contemplan la 
financiación de actuaciones que resulten 
de los diálogos biregionales y bilaterales en 
campos de investigación de interés y 
beneficio mutuos. El Séptimo Programa 
Marco destinará al menos un 5% de los 
recursos a las acciones de cooperación 
internacional, de los cuales, un 3% 
corresponderán a las actividades incluidas 
en este Programa Específico, coordinadas 
con el Programa Específico "Personas". Se 
dedicarán, de manera global a las 
actividades de investigación con países con 
bajo, bajo-medio, y medio nivel de renta, 
con el fin de reflejar el compromiso del 
Séptimo Programa Marco en cooperación 
internacional. Los créditos no consumidos 
en el Programa Específico "Cooperación" 
se destinarán a reforzar las actividades del 
Programa Específico "Capacidades".
La identificación de las actividades de I+D 
en Cooperación Internacional y su 
contexto regional será necesaria en la 
planificación de las primeras fases del 
Séptimo Programa Marco.

Or. es

Uzasadnienie

La cooperación internacional está claramente especificada en acuerdos I+D y en las 
obligaciones del Tratado (artículos 130 f y 130 g). La cooperación internacional aparece 
como un tema horizontal en el Programa Específico "Cooperación", pero tiene objetivos que 
le son propios. Por lo tanto, el compromiso de la UE a la cooperación internacional con 
terceros países (fundamentalmente al desarrollo) debe hacerse visible y tangible en el 
Séptimo Programa Marco. Esto se puede conseguir con un acuerdo explícito en el Programa 
Específico para asegurar/destinar al menos un 5% de la financiación a estos fines. Se 
demostraría así el propósito de cooperación con países asociados, en relaciones de vecindad, 
en desarrollo, etc. de manera similar al anterior Sexto Programa Marco, y llevado a cabo 
con acciones de tipo INCO (reconocidas por la comunidad internacional).

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 232
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Cel”
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Polepszanie stanu zdrowia obywateli Europy 
oraz podnoszenie konkurencyjności 
sektorów przemysłu europejskiego i 
przedsiębiorstw związanych ze zdrowiem, 
przy jednoczesnym zajęciu się 
zagadnieniami zdrowotnymi na świecie, w 
tym nowymi epidemiami. Nacisk zostanie 
położony na badania mające praktyczne 
przełożenie (przełożenie podstawowych 
odkryć na zastosowania kliniczne), rozwój i 
zatwierdzanie nowych terapii i metod 
propagowania zdrowia oraz zapobiegania 
chorobom, narzędzia i technologie 
diagnostyczne, jak również zrównoważone i 
sprawnie działające systemy opieki 
zdrowotnej.

Polepszanie stanu zdrowia obywateli Europy 
oraz podnoszenie konkurencyjności 
sektorów przemysłu europejskiego i 
przedsiębiorstw związanych ze zdrowiem, 
przy jednoczesnym zajęciu się 
zagadnieniami zdrowotnymi na świecie, w 
tym nowymi epidemiami. Nacisk zostanie 
położony na badania mające praktyczne 
przełożenie (przełożenie podstawowych 
odkryć na zastosowania kliniczne), rozwój i 
zatwierdzanie nowych terapii i metod 
propagowania zdrowia oraz zapobiegania 
chorobom, narzędzia i technologie 
diagnostyczne, jak również zrównoważone i 
sprawnie działające systemy opieki 
zdrowotnej.
Improving the health of European citizens
and contributing to the performance of the
European health sector, including 
increasing its competitiveness, while 
addressing global health issues including 
emerging epidemics and neglected diseases. 
Research will aim both at the prevention of 
diseases and the development of effective 
treatments and medicines while ensuring 
equitable access to results of publicly 
funded research. Emphasis will be put on 
translational research (translation of basic 
discoveries in clinical applications), the 
development and validation of new 
therapies, methods for health promotion and 
prevention, diagnostic tools and 
technologies, as well as sustainable and 
efficient healthcare systems.

Or. en

Uzasadnienie

The programme should aim at increasing the performance of European health sector, not 
only increasing the competitiveness of health-related industries. Special emphasis should be 
given to research in the public interest, such as emerging epidemics and neglected diseases 
(diseases which mainly affect people in poor countries and consequently fall outside the scope 
of the drug industry's research and development efforts). A balance needs to be struck 
between research into prevention of diseases and the development of effective treatments and 
medicines.
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Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 233
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Podejście” ustęp 1

Badania w tym zakresie pomogą nam lepiej 
zrozumieć w jaki sposób można skuteczniej 
propagować zdrowie, zapobiegać i leczyć 
podstawowe choroby oraz zapewniać opiekę 
zdrowotną. Pomogą one zintegrować 
znaczną ilość danych na temat genomu w 
celu generowania nowej wiedzy i 
zastosowań w medycynie i biotechnologii. 
Będą sprzyjać badaniom w zakresie zdrowia 
mającym praktyczne przełożenie, które są 
istotne dla wyciągnięcia praktycznych 
korzyści z badań biomedycznych. Badania te 
pozwolą Europie na skuteczniejsze 
przyczynianie się do międzynarodowych 
wysiłków w zwalczaniu chorób o 
światowym znaczeniu, tak jak w obecnie 
trwającym programie „Partnerstwo 
pomiędzy Europą a Krajami Rozwijającymi 
się w zakresie Badań Klinicznych” 
(European and Developing Countries 
Clinical Trials Partnership, EDCTP) w celu 
zwalczania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy 
(art. 169). Wzmocnią one badania 
ukierunkowane na politykę zdrowotną na
poziomie europejskim, w szczególności 
porównania modeli, systemów i danych 
zgromadzonych w krajowych bazach 
danych.

Badania w tym zakresie pomogą nam lepiej 
zrozumieć w jaki sposób można skuteczniej 
propagować zdrowie, zapobiegać i leczyć 
podstawowe choroby oraz zapewniać opiekę 
zdrowotną. Pomogą one zintegrować 
znaczną ilość danych na temat genomu w 
celu generowania nowej wiedzy i 
zastosowań w medycynie i biotechnologii. 
Będą sprzyjać badaniom w zakresie zdrowia 
mającym praktyczne przełożenie, które są 
istotne dla wyciągnięcia praktycznych 
korzyści z badań biomedycznych. Badania te 
pozwolą Europie na skuteczniejsze 
przyczynianie się do międzynarodowych 
wysiłków w zwalczaniu chorób o 
światowym znaczeniu, tak jak w obecnie 
trwającym programie „Partnerstwo 
pomiędzy Europą a Krajami Rozwijającymi 
się w zakresie Badań Klinicznych” 
(European and Developing Countries 
Clinical Trials Partnership, EDCTP) w celu 
zwalczania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy 
(art. 169). Wzmocnią one badania 
ukierunkowane na politykę zdrowotną na 
poziomie europejskim, w szczególności 
porównania modeli, systemów i danych 
zgromadzonych w krajowych bazach 
danych.
This research will advance our 
understanding on how to more efficiently 
promote good health, to prevent and treat 
major diseases and to deliver health care. 
There is a particular need to address and to 
investigate the needs of subpopulations, 
including the disabled, minority groups and 
disadvantaged groups.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 234
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Podejście” ustęp 2

Badania te przyczynią się do poprawy 
konkurencyjności sektorów biotechnologii i 
technologii medycznej, których główną siłę 
napędową stanowią MŚP, oraz 
konkurencyjności przemysłu 
farmaceutycznego. W szczególności 
planowane jest wspieranie Europejskiej 
Platformy Technologicznej w zakresie 
innowacyjnych leków, mającej na celu 
przezwyciężenie zastoju w procesie 
opracowywania leków. Szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na zmniejszenie dystansu 
pomiędzy działaniami badawczymi i ich 
praktycznym zastosowaniem poprzez 
zapewnianie wsparcia dla udowodnienia 
słuszności koncepcji i klinicznego 
zatwierdzenia. Badania w zakresie zdrowia 
przyczynią się również do opracowania 
norm i standardów dla nowych 
zaawansowanych terapii (np. medycyna 
odnowy) niezbędnych dla przemysłu UE, by 
ten mógł stawić czoła światowej 
konkurencji.

Badania te przyczynią się do poprawy 
konkurencyjności sektorów biotechnologii i 
technologii medycznej, których główną siłę 
napędową stanowią MŚP, oraz 
konkurencyjności przemysłu 
farmaceutycznego. W szczególności 
planowane jest wspieranie Europejskiej 
Platformy Technologicznej w zakresie 
innowacyjnych leków, mającej na celu 
przezwyciężenie zastoju w procesie 
opracowywania leków. Szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na zmniejszenie dystansu 
pomiędzy działaniami badawczymi i ich 
praktycznym zastosowaniem poprzez 
zapewnianie wsparcia dla udowodnienia 
słuszności koncepcji i klinicznego 
zatwierdzenia. Badania w zakresie zdrowia 
przyczynią się również do opracowania 
norm i standardów dla nowych 
zaawansowanych terapii (np. medycyna 
odnowy) niezbędnych dla przemysłu UE, by 
ten mógł stawić czoła światowej 
konkurencji.
This research will help improve the 
competitiveness of European health care 
biotechnology and medical technology 
sectors, where SMEs are the main economic 
drivers, and pharmaceutical industries. In 
particular, it is envisaged to support a 
European Technology Platform on 
innovative medicines, where it answers to 
the public needs and priorities, aiming at 
overcoming the research bottlenecks in the 
drug development process.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 235
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Podejście” ustęp 3 a (nowy)

Gender aspects will be taken into account 
and incorporated into projects where 
appropriate. The risk factors, biological 
processes, clinical manifestations, 
consequences, and treatment involved in 
diseases are often not the same for men and 
women. Furthermore, there are diseases 
which are specific to, or more prevalent in, 
women or men (one such example is 
fibromyalgia/chronic fatigue syndrome, 
which affects far greater numbers of 
women than men). All the activities to be 
financed in connection with this theme 
should therefore allow for the possibility of 
differentiation in the related research 
protocols, methodologies, and analyses of 
findings.

Or. en

(This amendment replaces the AM 465 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme)

Uzasadnienie

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 236
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Podejście” ustęp 4

Dwa strategiczne zagadnienia: zdrowie 
dzieci oraz zdrowie starzejącego się 
społeczeństwa będą przedmiotem trzech 
głównych grup działań przedstawionych 

Dwa strategiczne zagadnienia: zdrowie 
dzieci oraz zdrowie starzejącego się 
społeczeństwa będą przedmiotem trzech 
głównych grup działań przedstawionych 
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poniżej, a ich priorytety zostaną podkreślone 
w programie prac. Obejmą one także inne 
obszary multidyscyplinarne. Zapewni to 
przyjęcie wyraźnego i spójnego podejścia do 
tych zagadnień w ramach tematu oraz 
uniknięcie duplikacji.

poniżej, a ich priorytety zostaną podkreślone 
w programie prac. Obejmą one także inne 
obszary multidyscyplinarne. Zapewni to 
przyjęcie wyraźnego i spójnego podejścia do 
tych zagadnień w ramach tematu oraz 
uniknięcie duplikacji.
Three strategic issues, child health, women 
health and the health of the ageing 
population will be addressed across the three 
main blocks of activities set out below, with 
priorities highlighted in the work 
programme.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Poprawka 237
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” ustęp 1

Działanie to ma na celu opracowanie i 
zatwierdzenie niezbędnych instrumentów i 
technologii, które umożliwią generowanie 
nowej wiedzy i jej przełożenie na praktyczne 
zastosowania w dziedzinie zdrowia i 
medycyny.

Działanie to ma na celu opracowanie i 
zatwierdzenie niezbędnych instrumentów i 
technologii, które umożliwią generowanie 
nowej wiedzy i jej przełożenie na praktyczne 
zastosowania w dziedzinie zdrowia i 
medycyny.

This activity aims at developing and 
validating the necessary tools and 
technologies that will make possible the 
production of new knowledge and its 
translation into practical applications in the 
area of health and medicine. Individuals are 
an end of their own and will not be used as 
a means. It is further stressed that EU 
research will be following the 
precautionary principle by continuously 
assessing possible risks with regard to the 
not fully foreseeable impact of new 
technologies.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Poprawka 238
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret pierwsze

- Badania o dużej wydajności: opracowanie 
nowych instrumentów badawczych dla 
współczesnej biologii, które w znaczący 
sposób wzmocnią generowanie danych oraz 
polepszą normalizację, pozyskiwanie i 
analizę danych i próbek (biobanki). Nacisk 
zostanie położony na nowe technologie 
obejmujące: sekwencjonowanie, ekspresję 
genu, genotypowanie i fenotypowanie, 
genomikę strukturalną, bioinformatykę i 
biologię systemów, inne technologie typu 
„omika”.

- Badania o dużej wydajności: opracowanie 
nowych instrumentów badawczych dla 
współczesnej biologii, które w znaczący 
sposób wzmocnią generowanie danych oraz 
polepszą normalizację, pozyskiwanie i 
analizę danych i próbek (biobanki). Nacisk 
zostanie położony na nowe technologie 
obejmujące: sekwencjonowanie, ekspresję 
genu, genotypowanie i fenotypowanie, 
genomikę strukturalną, bioinformatykę i 
biologię systemów, inne technologie typu 
„omika”.

– High-throughput research: to develop new 
research tools for modern biology that will 
enhance significantly data generation and 
improve data and specimen (biobanks) 
standardisation, acquisition and analysis, 
public bank for cord blood stem cells. The 
focus will be on new technologies for: 
sequencing; gene expression, genotyping
and phenotyping; structural genomics; 
bioinformatics and systems biology, 
including super computing for structural 
modelling; other “omics”.

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 239
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret pierwsze

- Badania o dużej wydajności: opracowanie 
nowych instrumentów badawczych dla 
współczesnej biologii, które w znaczący 
sposób wzmocnią generowanie danych oraz 
polepszą normalizację, pozyskiwanie i 
analizę danych i próbek (biobanki). Nacisk 
zostanie położony na nowe technologie 
obejmujące: sekwencjonowanie, ekspresję 
genu, genotypowanie i fenotypowanie, 
genomikę strukturalną, bioinformatykę i 
biologię systemów, inne technologie typu 
„omika”.

- Badania o dużej wydajności: opracowanie 
nowych instrumentów badawczych dla 
współczesnej biologii, które w znaczący 
sposób wzmocnią generowanie danych oraz 
polepszą normalizację, pozyskiwanie i 
analizę danych i próbek (biobanki). Nacisk 
zostanie położony na nowe technologie 
obejmujące: sekwencjonowanie, ekspresję 
genu, genotypowanie i fenotypowanie, 
genomikę strukturalną, bioinformatykę i 
biologię systemów, inne technologie typu 
„omika”.
– High-throughput research: to develop new 
research tools for modern biology that will 
enhance significantly data generation and 
improve data and specimen (biobanks) 
standardisation, acquisition and analysis. 
The focus will be on new technologies for: 
sequencing; gene expression, genotyping 
and phenotyping; structural genomics; 
bioinformatics and systems biology, 
including super computing for structural 
modelling; other “omics”.

Or. en

Uzasadnienie

Stuctural biology has largely dealt so far with "still images" of biomological molecules. 
However, biological molecules are highly dynamic, and their internal mobility accounts for a 
large part of their biological function. The modelling of macromolecule dynamics requires 
vast amounts of computer power, that can only be achieved via supercomputers and massively 
parallel computing.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 240
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret pierwsze
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- Badania o dużej wydajności: opracowanie 
nowych instrumentów badawczych dla 
współczesnej biologii, które w znaczący 
sposób wzmocnią generowanie danych oraz 
polepszą normalizację, pozyskiwanie i 
analizę danych i próbek (biobanki). Nacisk 
zostanie położony na nowe technologie 
obejmujące: sekwencjonowanie, ekspresję 
genu, genotypowanie i fenotypowanie, 
genomikę strukturalną, bioinformatykę i 
biologię systemów, inne technologie typu 
„omika”.

- Badania o dużej wydajności: opracowanie 
nowych instrumentów badawczych dla 
współczesnej biologii, które w znaczący 
sposób wzmocnią generowanie danych oraz 
polepszą normalizację, pozyskiwanie i 
analizę danych i próbek (biobanki). Nacisk 
zostanie położony na nowe technologie 
obejmujące: sekwencjonowanie, ekspresję 
genu, genotypowanie i fenotypowanie, 
genomikę strukturalną, bioinformatykę i 
biologię systemów, inne technologie typu 
„omika”.
xxxxxxxxxxxxxx

Or. el

Uzasadnienie

xxxxxxxxxxxxxxxx

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 241
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret drugie

- Wykrywanie, diagnozowanie i 
monitorowanie: opracowanie instrumentów i 
technologii w zakresie wizualizacji, 
prezentacji, wykrywania oraz analizy w 
zakresie badań biomedycznych w celu 
przewidywania, diagnozowania, 
monitorowania i prognozowania chorób oraz 
w celu wspierania i poradnictwa w zakresie 
interwencji terapeutycznych. Nacisk 
zostanie położony na multidyscyplinarne 
podejście łączące dziedziny takie jak: 
biologia molekularna i komórkowa, 
fizjologia, genetyka, fizyka, chemia, 
nanotechnologie, mikrosystemy, urządzenia 
i technologie informacyjne. Uwzględnione 
zostaną metody nie- lub małoinwazyjne oraz 
ilościowe, jak również kwestie zapewnienia 
jakości.

- Wykrywanie, diagnozowanie i 
monitorowanie: opracowanie instrumentów i 
technologii w zakresie wizualizacji, 
prezentacji, wykrywania oraz analizy w 
zakresie badań biomedycznych w celu 
przewidywania, diagnozowania, 
monitorowania i prognozowania chorób oraz 
w celu wspierania i poradnictwa w zakresie 
interwencji terapeutycznych. Nacisk 
zostanie położony na multidyscyplinarne 
podejście łączące dziedziny takie jak: 
biologia molekularna i komórkowa, 
fizjologia, genetyka, fizyka, chemia, 
nanotechnologie, mikrosystemy, urządzenia 
i technologie informacyjne. Uwzględnione 
zostaną metody nie- lub małoinwazyjne oraz 
ilościowe, jak również kwestie zapewnienia 
jakości.
– Detection, diagnosis and monitoring: to 
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develop visualisation, imaging, detection 
and analytical tools and technologies for 
biomedical research, for prediction, 
diagnosis, monitoring and prognosis of 
diseases, and for support and guidance of 
therapeutic interventions. The focus will be 
on a multidisciplinary approach integrating 
areas such as: molecular and cellular 
biology, physiology, genetics, physics, 
chemistry, nanotechnologies, microsystems, 
devices and information technologies. Non-
or minimally- invasive and quantitative 
methods and quality assurance aspects will 
be emphasised, with particular reference to 
in vivo, not invasive, cellular imaging, 
molecular imaging , high resolution 
imaging, structural imaging by diffusion 
based MRI techniques and metabolic 
imaging.

Or. en

Uzasadnienie

Biological imaging at multiple scales and resolution is of major importance for both basic 
biology and the medical sciences, including diagnosis and treatment. Non-invasive 
localisation and quantification of in vivo molecular processes related to human disease, and 
to animal models of human disease, are invaluable tools for medical research.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 242
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret trzecie

- Innowacyjne terapeutyczne podejścia i 
interwencje: umocnienie i zapewnienie 
dalszych osiągnięć w zakresie 
nowoczesnych terapii i technologii 
mogących znaleźć szerokie zastosowanie. 
Badania skupią się na terapii genowej i 
komórkowej, medycynie odnowy, 
przeszczepianiu, immunoterapii i 
szczepionkach oraz lekach alternatywnych. 
Ich przedmiotem będą również pokrewne 

- Innowacyjne terapeutyczne podejścia i 
interwencje: umocnienie i zapewnienie 
dalszych osiągnięć w zakresie 
nowoczesnych terapii i technologii 
mogących znaleźć szerokie zastosowanie. 
Badania skupią się na terapii genowej i 
komórkowej, medycynie odnowy, 
przeszczepianiu, immunoterapii i 
szczepionkach oraz lekach alternatywnych. 
Ich przedmiotem będą również pokrewne 
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technologie, takie jak zaawansowane 
systemy ukierunkowanego dostarczania, 
nowoczesne implanty i protetyka oraz nie-
lub małoinwazyjne interwencje wspierane 
przez technologię.

technologie, takie jak zaawansowane 
systemy ukierunkowanego dostarczania, 
nowoczesne implanty i protetyka oraz nie-
lub małoinwazyjne interwencje wspierane 
przez technologię.

– Approches et interventions thérapeutiques 
innovantes: il s’agit de consolider et 
poursuivre le développement de thérapies et 
technologies avancées qui présentent un 
vaste potentiel d’application. L’accent sera 
mis sur la thérapie génique et cellulaire, la 
bioproduction, dont la 
vectorisation (optimisation de procédés de 
production de nouvelles molécules), la 
médecine régénérative, la transplantation, 
l’immunothérapie et les vaccins, et d’autres 
médicaments. Les technologies connexes, 
telles que les systèmes avancés 
d’administration ciblée de médicaments, les 
implants et prothèses avancés, ainsi que les 
interventions assistées par des technologies 
non invasives ou mini-invasives, seront 
également couvertes.

Or. fr

Uzasadnienie

Cette problématique concerne la fabrication comme le contrôle et est cruciale pour les PME, 
très impliquées dans l’élaboration des procédés de production. L’aspect de la vectorisation 
doit être pris en considération car les nouveaux biomédicaments sont administrés par 
injection. Il faut assurer la délivrance de ces substances au bon endroit du corps. Ce type de 
médicaments est très utilisé pour les maladies orphelines et les grandes maladies comme le 
cancer et le SIDA.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 243
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret trzecie

- Innowacyjne terapeutyczne podejścia i 
interwencje: umocnienie i zapewnienie 
dalszych osiągnięć w zakresie 
nowoczesnych terapii i technologii 

- Innowacyjne terapeutyczne podejścia i 
interwencje: umocnienie i zapewnienie 
dalszych osiągnięć w zakresie 
nowoczesnych terapii i technologii 
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mogących znaleźć szerokie zastosowanie. 
Badania skupią się na terapii genowej i 
komórkowej, medycynie odnowy, 
przeszczepianiu, immunoterapii i 
szczepionkach oraz lekach alternatywnych. 
Ich przedmiotem będą również pokrewne 
technologie, takie jak zaawansowane 
systemy ukierunkowanego dostarczania, 
nowoczesne implanty i protetyka oraz nie-
lub małoinwazyjne interwencje wspierane 
przez technologię.

mogących znaleźć szerokie zastosowanie. 
Badania skupią się na terapii genowej i 
komórkowej, medycynie odnowy, 
przeszczepianiu, immunoterapii i 
szczepionkach oraz lekach alternatywnych. 
Ich przedmiotem będą również pokrewne 
technologie, takie jak zaawansowane 
systemy ukierunkowanego dostarczania, 
nowoczesne implanty i protetyka oraz nie-
lub małoinwazyjne interwencje wspierane 
przez technologię.

xxxxxxxxxx

Or. el

Uzasadnienie

xxxxxxxxxxxxx

Poprawkę złożyła Romana Jordan Cizelj

Poprawka 244
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret trzecie

- Innowacyjne terapeutyczne podejścia i 
interwencje: umocnienie i zapewnienie 
dalszych osiągnięć w zakresie 
nowoczesnych terapii i technologii 
mogących znaleźć szerokie zastosowanie. 
Badania skupią się na terapii genowej i 
komórkowej, medycynie odnowy, 
przeszczepianiu, immunoterapii i 
szczepionkach oraz lekach alternatywnych. 
Ich przedmiotem będą również pokrewne 
technologie, takie jak zaawansowane 
systemy ukierunkowanego dostarczania, 
nowoczesne implanty i protetyka oraz nie-
lub małoinwazyjne interwencje wspierane 
przez technologię.

- Innowacyjne terapeutyczne podejścia i 
interwencje: umocnienie i zapewnienie 
dalszych osiągnięć w zakresie 
nowoczesnych terapii i technologii 
mogących znaleźć szerokie zastosowanie. 
Badania skupią się na terapii genowej i 
komórkowej, medycynie odnowy, 
przeszczepianiu, immunoterapii i 
szczepionkach oraz lekach alternatywnych. 
Ich przedmiotem będą również pokrewne 
technologie, takie jak zaawansowane 
systemy ukierunkowanego dostarczania, 
nowoczesne implanty i protetyka oraz nie-
lub małoinwazyjne interwencje wspierane 
przez technologię.
- Innovative therapeutic approaches and 
interventions: to consolidate and ensure 
further developments in advanced therapies 
and technologies with broad potential 
application including monitoring and 
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ensuring the quality of treatment 
conditions and methods. The focus will be 
on gene and cell therapy, regenerative 
medicine, transplantation, immunotherapy 
and vaccines, and other medicines. Related 
technologies, such as advanced targeted 
delivery systems, advanced implants and 
prosthetics, and non- or minimally-invasive 
technology-assisted interventions will also 
be addressed.

Or. en

(This amendment replaces the AM 573 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme)

Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 245
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret czwarte

- Przewidywanie adekwatności,
bezpieczeństwa i skuteczności terapii: 
opracowanie i zatwierdzenie parametrów, 
instrumentów, metod i norm potrzebnych do 
dostarczenia pacjentowi nowych, 
bezpiecznych i skutecznych leków 
biomedycznych (w przypadku leków 
konwencjonalnych kwestie te będą 
poruszane w ramach proponowanej 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 
zakresie leków innowacyjnych). Nacisk 
zostanie położony na podejścia takie jak 
farmakogenomika, metody i modele in 
silico, in vitro (łącznie z metodami 
alternatywnymi dla doświadczeń na 
zwierzętach) oraz in vivo.

- Przewidywanie adekwatności, 
bezpieczeństwa i skuteczności terapii: 
opracowanie i zatwierdzenie parametrów, 
instrumentów, metod i norm potrzebnych do 
dostarczenia pacjentowi nowych, 
bezpiecznych i skutecznych leków 
biomedycznych (w przypadku leków 
konwencjonalnych kwestie te będą 
poruszane w ramach proponowanej 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 
zakresie leków innowacyjnych). Nacisk 
zostanie położony na podejścia takie jak 
farmakogenomika, metody i modele in 
silico, in vitro (łącznie z metodami 
alternatywnymi dla doświadczeń na 
zwierzętach) oraz in vivo.
– Predicting suitability, safety and efficacy 
of therapies: to develop and validate the 
parameters, tools, methods and standards 
needed for bringing to the patient safe and 
effective new biomedicines [for 
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conventional medicines , these issues will be 
addressed through the proposed Joint 
Technology Initiative on Innovative 
Medicines]. The focus will be on approaches 
such as pharmacogenomics, in silico, in vitro 
(including alternatives to animal testing) and 
in vivo methods and models (including 
clinical and preclinical molecular imaging 
and archive’s tissues).

Or. en

Uzasadnienie

Biological imaging at multiple scales and resolution is of major importance for both basic 
biology and the medical sciences, including diagnosis and treatment. Non-invasive 
localisation and quantification of in vivo molecular processes related to human disease, and 
to animal models of human disease, are invaluable tools for medical research.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 246
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret czwarte

Przewidywanie adekwatności, 
bezpieczeństwa i skuteczności terapii: 
opracowanie i zatwierdzenie parametrów, 
instrumentów, metod i norm potrzebnych do 
dostarczenia pacjentowi nowych, 
bezpiecznych i skutecznych leków 
biomedycznych (w przypadku leków 
konwencjonalnych kwestie te będą 
poruszane w ramach proponowanej 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 
zakresie leków innowacyjnych). Nacisk 
zostanie położony na podejścia takie jak 
farmakogenomika, metody i modele in 
silico, in vitro (łącznie z metodami 
alternatywnymi dla doświadczeń na 
zwierzętach) oraz in vivo.

Przewidywanie adekwatności, 
bezpieczeństwa i skuteczności terapii: 
opracowanie i zatwierdzenie parametrów, 
instrumentów, metod i norm potrzebnych do 
dostarczenia pacjentowi nowych, 
bezpiecznych i skutecznych leków 
biomedycznych (w przypadku leków 
konwencjonalnych kwestie te będą 
poruszane w ramach proponowanej 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 
zakresie leków innowacyjnych). Nacisk 
zostanie położony na podejścia takie jak 
farmakogenomika, metody i modele in 
silico, in vitro (łącznie z metodami 
alternatywnymi dla doświadczeń na 
zwierzętach) oraz in vivo.

Predicting suitability, safety and efficacy of 
therapies: to develop and validate the 
parameters, tools, methods and standards 
needed for bringing to the patient safe and 
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effective new biomedicines for conventional 
medicines, these issues will be addressed 
through the proposed Joint Technology 
Initiative on Innovative Medicines]. The 
focus will be on approaches such as 
pharmacogenomics, in silico, in vitro 
(including alternatives to animal testing) and 
in vivo methods and models by taking into 
account the specificities of women and the 
elderly population.

Or. en

(This amendment replaces the AM 493 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme)

Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 247
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret czwarte

- Przewidywanie adekwatności, 
bezpieczeństwa i skuteczności terapii: 
opracowanie i zatwierdzenie parametrów, 
instrumentów, metod i norm potrzebnych do 
dostarczenia pacjentowi nowych, 
bezpiecznych i skutecznych leków 
biomedycznych (w przypadku leków 
konwencjonalnych kwestie te będą 
poruszane w ramach proponowanej 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 
zakresie leków innowacyjnych). Nacisk 
zostanie położony na podejścia takie jak 
farmakogenomika, metody i modele in 
silico, in vitro (łącznie z metodami 
alternatywnymi dla doświadczeń na 
zwierzętach) oraz in vivo.

- Przewidywanie adekwatności, 
bezpieczeństwa i skuteczności terapii: 
opracowanie i zatwierdzenie parametrów, 
instrumentów, metod i norm potrzebnych do 
dostarczenia pacjentowi nowych, 
bezpiecznych i skutecznych leków 
biomedycznych (w przypadku leków 
konwencjonalnych kwestie te będą 
poruszane w ramach proponowanej 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 
zakresie leków innowacyjnych). Nacisk 
zostanie położony na podejścia takie jak 
farmakogenomika, metody i modele in 
silico, in vitro (łącznie z metodami 
alternatywnymi dla doświadczeń na 
zwierzętach) oraz in vivo.
– Prévision de l’adéquation, de la sécurité et 
de l’efficacité de thérapies: il s’agit de 
mettre au point et valider les paramètres, 
outils, méthodes et normes nécessaires pour 
faire bénéficier les patients de nouveaux 
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traitements sûrs et efficaces en biomédecine 
[en ce qui concerne les médicaments 
conventionnels, ces aspects seront traités 
dans le cadre de l’initiative technologique 
conjointe proposée sur les médicaments 
innovants]. L’accent sera mis sur des 
approches telles que la pharmacogénomique, 
les méthodes et modèles in silico, in vitro 
(notamment les méthodes de substitution à 
l’expérimentation animale) et in vivo, 
l’immuno-monitorage.

Or. fr

Uzasadnienie

Cette étape est indispensable pour mesurer les effets des thérapies sur le système 
immunitaire. Elle conditionne l’efficacité des thérapies dans le cadre des maladies auto-
immunes et de celles touchant le système immunitaire. Elle permet en outre de mesurer le 
degré de sécurité des médicaments vis-à-vis du système immunitaire.

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 248
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 1

Gromadzenie danych na dużą skalę:
wykorzystywanie technologii o dużej 
wydajności do generowania danych 
mających na celu poznanie funkcji genów i 
produktów genowych oraz ich wzajemnych 
oddziaływań w złożonych sieciach. Nacisk 
zostanie położony na: genomikę, 
proteomikę, genetykę populacji, genomikę 
porównawczą i funkcjonalną.

Gromadzenie danych na dużą skalę:
wykorzystywanie technologii o dużej 
wydajności do generowania danych 
mających na celu poznanie funkcji genów i 
produktów genowych oraz ich wzajemnych 
oddziaływań w złożonych sieciach. Nacisk 
zostanie położony na: genomikę, 
proteomikę, genetykę populacji, genomikę 
porównawczą i funkcjonalną.
Rilevazione di dati su larga scala: si tratta di 
utilizzare tecnologie high-throughput per 
generare dati utili per lo studio e la 
comprensione della funzione genica e dei 
prodotti genici e dei sistemi cellulari e delle 
loro interazioni in reti complesse così come 
del ruolo che ricoprono in processi 
biologici fondamentali (i.e. 
riorganizzazione simpatica e a livello 
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cellulare). La ricerca si incentrerà sulla 
genomica, la proteomica, la genetica delle 
popolazioni, la genetica comparativa e 
funzionale.

Or. it

Uzasadnienie

Dagli studi e dai primi risultati del Sesto programma quadro emergono un numero 
estremamente elevato di informazioni a livello genico e molecolare . Per una concreta 
possibilità di capitalizzare sui risultati del 6PQ e di  trasferire i dati genetici e molecolari 
all’applicazione sulla cura di patologie è necessario integrare questi risultati a livello di 
circuiti sinaptici e sistemi cellulari complessi.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 249
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 1

Gromadzenie danych na dużą skalę:
wykorzystywanie technologii o dużej 
wydajności do generowania danych 
mających na celu poznanie funkcji genów i 
produktów genowych oraz ich wzajemnych 
oddziaływań w złożonych sieciach. Nacisk 
zostanie położony na: genomikę,
proteomikę, genetykę populacji, genomikę 
porównawczą i funkcjonalną.

Gromadzenie danych na dużą skalę:
wykorzystywanie technologii o dużej 
wydajności do generowania danych 
mających na celu poznanie funkcji genów i 
produktów genowych oraz ich wzajemnych 
oddziaływań w złożonych sieciach. Nacisk 
zostanie położony na: genomikę, 
proteomikę, genetykę populacji, genomikę 
porównawczą i funkcjonalną.
xxxxxxxxxxxx

Or. el

Uzasadnienie

xxxxxxxxxxxxxx
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Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 250
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 1

Gromadzenie danych na dużą skalę:
wykorzystywanie technologii o dużej 
wydajności do generowania danych 
mających na celu poznanie funkcji genów i 
produktów genowych oraz ich wzajemnych 
oddziaływań w złożonych sieciach. Nacisk 
zostanie położony na: genomikę, 
proteomikę, genetykę populacji, genomikę 
porównawczą i funkcjonalną.

Gromadzenie danych na dużą skalę:
wykorzystywanie technologii o dużej 
wydajności do generowania danych 
mających na celu poznanie funkcji genów i 
produktów genowych oraz ich wzajemnych 
oddziaływań w złożonych sieciach. Nacisk 
zostanie położony na: genomikę, 
proteomikę, genetykę populacji, genomikę 
porównawczą i funkcjonalną.

Large scale data gathering: to use high-
throughput technologies to generate data for 
elucidating the function of genes and gene 
products and their interactions in complex 
networks. The focus will be on: genomics; 
RNA world; proteomics; population 
genetics; comparative and functional 
genomics.

Or. en

Uzasadnienie

MicroRNA (miRNA) are a fundamental and emerging class of tissue-specific regulatory genes 
that negatively regulate the gene expression at post-transcriptional level and cause a reduced 
expression of the proteins encoded by the miRNA target genes. Many miRNA are localized in 
fragile sites and in other chromosomal areas involved in malignancies. Further, in a number 
of tumors specific miRNA are either deleted or mutated. These observation lead to conclude 
that miRNA play a central role in cancer development and may become a crucial target for 
the development of innovative treatments in oncology.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 251
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 3

Choroby mózgu i pokrewne choroby: lepsze 
zrozumienie łącznej struktury i dynamiki 
mózgu, badania nad chorobami mózgu i 

Choroby mózgu i pokrewne choroby: lepsze 
zrozumienie łącznej struktury i dynamiki 
mózgu, badania nad chorobami mózgu i 
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poszukiwanie nowych terapii. Nacisk 
zostanie położony na badanie funkcji 
mózgu, począwszy od budowy a 
skończywszy na procesach poznawczych 
oraz na choroby i zaburzenia neurologiczne i 
psychiczne, łącznie z podejściami 
terapeutycznymi ukierunkowanymi na
regenerację i powrót do zdrowia.

poszukiwanie nowych terapii. Nacisk 
zostanie położony na badanie funkcji 
mózgu, począwszy od budowy a 
skończywszy na procesach poznawczych 
oraz na choroby i zaburzenia neurologiczne i 
psychiczne, łącznie z podejściami 
terapeutycznymi ukierunkowanymi na 
regenerację i powrót do zdrowia.
Brain and brain-related diseases: to better 
understand the integrated structure and 
dynamics of the brain, and to study brain 
diseases and search for new therapies. The 
focus will be to explore brain functions, 
from molecules to cognition, and brain 
disfunction, from synaptic activity to 
neurodegeneration, using also clinical or 
preclinical functional or molecular 
imaging approaches, and to address 
neurological and psychiatric diseases and 
disorders, including regenerative and 
restorative therapeutic approaches.

Or. en

Uzasadnienie

Improving the health of European citizens and increasing the competitiveness of European 
health-related industries and businesses, while addressing global health issues including 
emerging epidemics. Emphasis will be put on translational research (translation of basic 
discoveries into clinical applications), the development and validation of new therapies, 
methods for health promotion and disease prevention, diagnostic tools and technologies, as 
well as sustainable and efficient health care systems.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 252
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 3

Choroby mózgu i pokrewne choroby: lepsze 
zrozumienie łącznej struktury i dynamiki 
mózgu, badania nad chorobami mózgu i 
poszukiwanie nowych terapii. Nacisk 
zostanie położony na badanie funkcji 
mózgu, począwszy od budowy a 

Choroby mózgu i pokrewne choroby: lepsze 
zrozumienie łącznej struktury i dynamiki 
mózgu, badania nad chorobami mózgu i 
poszukiwanie nowych terapii. Nacisk 
zostanie położony na badanie funkcji 
mózgu, począwszy od budowy a 
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skończywszy na procesach poznawczych 
oraz na choroby i zaburzenia neurologiczne i 
psychiczne, łącznie z podejściami 
terapeutycznymi ukierunkowanymi na 
regenerację i powrót do zdrowia.

skończywszy na procesach poznawczych 
oraz na choroby i zaburzenia neurologiczne i 
psychiczne, łącznie z podejściami 
terapeutycznymi ukierunkowanymi na 
regenerację i powrót do zdrowia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Or. el

Uzasadnienie

xxxxxxxxxxxxx

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Angelika Niebler

Poprawka 253
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 4

Rozwój człowieka i proces starzenia się:
lepsze zrozumienie procesów rozwojowych 
w ciągu całego życia oraz procesu zdrowego 
starzenia się. Nacisk zostanie położony na 
badania systemów ludzkich i modelowych, 
łącznie z badaniem wzajemnych 
oddziaływań między nimi a czynnikami 
takimi jak środowisko, zachowanie i płeć.

Rozwój człowieka i proces starzenia się:
lepsze zrozumienie procesów rozwojowych 
w ciągu całego życia oraz procesu zdrowego 
starzenia się. Nacisk zostanie położony na 
badania systemów ludzkich i modelowych, 
łącznie z badaniem wzajemnych 
oddziaływań między nimi a czynnikami 
takimi jak środowisko, zachowanie i płeć.

Human development and ageing: to better 
understand the process of life-long 
development and healthy ageing. The focus 
will be on the study of human and model 
systems, including interactions with factors 
such as environment, behaviour and gender, 
as well as practical technical solutions to 
the problems of daily life in old age.

Or. en

(This amendment replaces the AM 572 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme)

Uzasadnienie
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Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 254
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 4

Rozwój człowieka i proces starzenia się:
lepsze zrozumienie procesów rozwojowych 
w ciągu całego życia oraz procesu zdrowego 
starzenia się. Nacisk zostanie położony na 
badania systemów ludzkich i modelowych, 
łącznie z badaniem wzajemnych 
oddziaływań między nimi a czynnikami 
takimi jak środowisko, zachowanie i płeć.

Rozwój człowieka i proces starzenia się:
lepsze zrozumienie procesów rozwojowych 
w ciągu całego życia oraz procesu zdrowego 
starzenia się. Nacisk zostanie położony na 
badania systemów ludzkich i modelowych, 
łącznie z badaniem wzajemnych 
oddziaływań między nimi a czynnikami 
takimi jak środowisko, zachowanie i płeć.

Human development and ageing: to better 
understand the process of life-long 
development and healthy ageing. The focus 
will be on the study of human and model 
systems, including interactions with factors 
such as environment, behaviour and gender, 
analysis of social behaviour from the point 
of view of neuroscience. 

Or. en

(This amendment replaces the AM 511 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme)

Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 255
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 4

Rozwój człowieka i proces starzenia się:
lepsze zrozumienie procesów rozwojowych 
w ciągu całego życia oraz procesu zdrowego 
starzenia się. Nacisk zostanie położony na 
badania systemów ludzkich i modelowych, 
łącznie z badaniem wzajemnych 
oddziaływań między nimi a czynnikami 

Rozwój człowieka i proces starzenia się:
lepsze zrozumienie procesów rozwojowych 
w ciągu całego życia oraz procesu zdrowego 
starzenia się. Nacisk zostanie położony na 
badania systemów ludzkich i modelowych, 
łącznie z badaniem wzajemnych 
oddziaływań między nimi a czynnikami 
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takimi jak środowisko, zachowanie i płeć. takimi jak środowisko, zachowanie i płeć.

El desarrollo humano y el envejecimiento: 
Se trata de lograr una mejor comprensión del 
proceso de desarrollo humano a lo largo de 
toda la vida y del envejecimiento sano. El 
trabajo se centrará en el estudio de sistemas 
humanos y de modelos, incluyendo las 
interacciones con factores 
medioambientales urbanos y  naturales, el 
entorno cultural, el comportamiento y el 
sexo.

Or. es

Uzasadnienie

El desarrollo del hombre ha de analizarse dentro del medioambiente en el cual se desarrolla 
su actividad y teniendo en cuenta el patrimonio histórico - material e inmaterial que le rodea.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 256
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 4

Rozwój człowieka i proces starzenia się:
lepsze zrozumienie procesów rozwojowych 
w ciągu całego życia oraz procesu zdrowego 
starzenia się. Nacisk zostanie położony na 
badania systemów ludzkich i modelowych, 
łącznie z badaniem wzajemnych 
oddziaływań między nimi a czynnikami 
takimi jak środowisko, zachowanie i płeć.

Rozwój człowieka i proces starzenia się:
lepsze zrozumienie procesów rozwojowych 
w ciągu całego życia oraz procesu zdrowego 
starzenia się. Nacisk zostanie położony na 
badania systemów ludzkich i modelowych, 
łącznie z badaniem wzajemnych 
oddziaływań między nimi a czynnikami 
takimi jak środowisko, zachowanie i płeć.

Human development and ageing: to better 
understand the process of life-long 
development and healthy ageing. The focus 
will be on the study of human model and
cell systems, including interactions with 
factors such as environment, behaviour and 
gender, from synaptic activity to 
neurodegeneration, also using clinical or 
preclinical functional or molecular 
imaging approaches.
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Or. en

(This amendment replaces the AM 514 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme)

Uzasadnienie

Cellular models provide a more robust platform for genomics. The EC has requested cell 
systems to reduce the use of animal models where possibile.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 257
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 5 a (nowy)

Infections fongiques : l’accent sera mis, 
notamment en lien avec la mucoviscidose, 
sur des aspects épidémiologiques, de 
surveillance clinique, de diagnostic et aussi 
une recherche plus fondamentale sur la 
physiopathologie de ces infections 
fongiques et la recherche de nouvelles 
cibles thérapeutiques (mécanismes 
d'adhérence aux tissus, mécanismes 
d'invasion tissulaire, mécanismes 
d'échappement à la réponse immunitaire de 
l'hôte). La thérapeutique des mycoses, la 
recherche de substances d'origine naturelle 
ou d'analogues structuraux à potentialité 
antifongique, et l'étude des mécanismes de 
résistance des champignons pathogènes 
aux antifongiques actuels feront l’objet 
d’une attention particulière.

Or. fr

Uzasadnienie

Les maladies infectieuses ne se limitent pas à quelques agents pathogènes. A l’instar des 
infections microbiennes ou virales, les infections fongiques ont leur place dans le 
programme-cadre, notamment en lien avec la mucoviscidose et les pathologies associées à 
l’immuno-dépression.
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Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Poprawka 258
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 6, część 
wprowadzająca

HIV/AIDS, malaria i gruźlica: HIV/AIDS, malaria i gruźlica:
HIV/AIDS, including research into 
microbiocides, malaria and tuberculosis:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 259
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 6

HIV/AIDS, malaria i gruźlica: nacisk 
zostanie położony na opracowanie nowych 
terapii, narzędzi diagnostycznych, 
szczepionek ochronnych oraz chemicznych 
barier zapobiegających przenoszeniu 
choroby, takich jak mikrobicydy niszczące 
wirusa HIV. Wysiłki badawcze obejmą 
wszystkie trzy choroby na poziomie 
światowym, jednak zajmą się również 
określonymi aspektami na poziomie 
europejskim. Działania obejmą badania 
przedkliniczne oraz wczesne badania 
kliniczne, natomiast w stosownych 
przypadkach (np. w zakresie szczepionki 
przeciw HIV/AIDS) przewiduje się 
współpracę w ramach światowych inicjatyw.

HIV/AIDS, malaria i gruźlica: nacisk 
zostanie położony na opracowanie nowych 
terapii, narzędzi diagnostycznych, 
szczepionek ochronnych oraz chemicznych 
barier zapobiegających przenoszeniu 
choroby, takich jak mikrobicydy niszczące 
wirusa HIV. Wysiłki badawcze obejmą 
wszystkie trzy choroby na poziomie 
światowym, jednak zajmą się również 
określonymi aspektami na poziomie 
europejskim. Działania obejmą badania 
przedkliniczne oraz wczesne badania 
kliniczne, natomiast w stosownych 
przypadkach (np. w zakresie szczepionki 
przeciw HIV/AIDS) przewiduje się 
współpracę w ramach światowych inicjatyw.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Or. el
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Uzasadnienie

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Poprawka 260
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 7 a (nowy)

Translational research into male 
contraceptives

Or. en

Uzasadnienie

Science and Research can contribute to gender equality. In this context, it is crucial to 
contribute to  the development of male contraceptives. So far, women are mostly responsible 
for contraception - and women are also affected by health risks associated. Women often  
cannot decide on equal terms with their sexual partners about contraceptive methods, for 
example the use of condoms.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 261
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 7 b (nowy)

Autoimmune diseases: the focus will be on 
the aetiology of diseases (notably 
rheumatoid arthritis, Sjögren syndrome, 
multiple sclerosis, insulin-dependent 
diabetes and systemic lupus 
erythematosus), including environment and 
genetic causes, and on their diagnosis, 
prevention and treatment.

Or. en
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Uzasadnienie

Autoimmune diseases are becoming a major threat to public health in Europe, with a 5% of 
the population (most of them women) suffering from such a disease. Even though medical 
research has progressed lately, we still have not elucidated the causes of the malfunctioning 
of some human autoimmunity systems. We have reached a critical point where research on 
the aetiology of autoimmune diseases has to be further encouraged if we want to stop this 
affliction.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 262
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 8

Choroba nowotworowa: nacisk zostanie 
położony na etiologię choroby, określenie i 
zatwierdzenie docelowego miejsca działania 
leku i markerów biologicznych 
pomagających w zapobieganiu, wczesnej 
diagnostyce i leczeniu, oraz na ocenę 
skuteczności prognozowania, diagnostyki i 
interwencji terapeutycznych.

Choroba nowotworowa: nacisk zostanie 
położony na etiologię choroby, określenie i 
zatwierdzenie docelowego miejsca działania 
leku i markerów biologicznych 
pomagających w zapobieganiu, wczesnej 
diagnostyce i leczeniu, oraz na ocenę 
skuteczności prognozowania, diagnostyki i 
interwencji terapeutycznych.

Cancer: the focus will be on disease 
aetiology; as well as on epidemiological 
research, identifying and validating drug 
targets and biological markers that aid in the 
prevention, early diagnosis and treatment; 
and assessing the effectiveness of 
prognostic, diagnostic and therapeutic 
interventions.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 263
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 
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na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 8 i 8 a (nowy)

Choroba nowotworowa: nacisk zostanie 
położony na etiologię choroby, określenie i 
zatwierdzenie docelowego miejsca działania 
leku i markerów biologicznych 
pomagających w zapobieganiu, wczesnej 
diagnostyce i leczeniu, oraz na ocenę 
skuteczności prognozowania, diagnostyki i 
interwencji terapeutycznych.

Choroba nowotworowa: nacisk zostanie 
położony na etiologię choroby, określenie i 
zatwierdzenie docelowego miejsca działania 
leku i markerów biologicznych 
pomagających w zapobieganiu, wczesnej 
diagnostyce i leczeniu, oraz na ocenę 
skuteczności prognozowania, diagnostyki i 
interwencji terapeutycznych.

Cancer: the focus will be on disease 
aetiology; identifying and validating drug 
targets and biological markers also using in 
vivo non invasive approaches that aid in the 
prevention, early diagnosis and treatment; 
and assessing the effectiveness of 
prognostic, diagnostic and therapeutic 
interventions.

Age-related degerative disorders: activities 
will focus on the molecular mechanisms 
underlying the increasingly frequent 
degenerative diseases with particular 
attention to the structure and function of 
the proteins involved, cell stress and 
proteotoxicity.

Or. en

Uzasadnienie

Age-related degenerative disorders.

Owing to the increased life expectancy in Western countries, degenerative diseases, such as 
Alzheimer's, Parkinson, and Systemic Amyloidoses, are becoming a major concern. Their 
slow and progressive course constitutes a tremendous social problem, and dramatically 
affects the quality of life of patients and relatives. A distinctive, common feature of these 
pathologies is the presence of misfolded and/or mutated proteins. Hence, a primary goal for 
biomedical research is to establish the pathogenic role of misfolded proteins for the 
understanding of disease onset and the development of new therapeutic strategies.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 264
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 9
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Choroba sercowo-naczyniowa: nacisk 
zostanie położony na diagnostykę, 
zapobieganie, leczenie i monitorowanie 
chorób serca i układu krwionośnego (łącznie 
z naczyniowymi aspektami w przypadku 
udaru) przy zastosowaniu szerokich 
multidyscyplinarnych podejść.

Choroba sercowo-naczyniowa: nacisk 
zostanie położony na diagnostykę, 
zapobieganie, leczenie i monitorowanie 
chorób serca i układu krwionośnego (łącznie 
z naczyniowymi aspektami w przypadku 
udaru) przy zastosowaniu szerokich 
multidyscyplinarnych podejść.

Cardiovascular disease: the focus will be on 
diagnosis, prevention, treatment and 
monitoring of heart and blood vessel 
diseases (including vascular aspects of 
stroke) using broad multidisciplinary 
approaches. Particular emphasis will be 
given to cardiovascular alterations during 
the aging process.

Or. en

Uzasadnienie

Cardiovascular diseases still represent one of the major causes of morbidity and mortality in 
Western countries. Despite development of efficacious therapy for acute events, chronic 
pathologies such as arteriosclerosis and cardiac insufficiency still await for successful 
treatment. Development of new diagnostics, new tests able to predict risk in a given 
population, and new treatments, deriving from research into the molecular mechanisms of 
these diseases, should lead to significant amelioration of this major health problem, with 
consequent social and economic benefit.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 265
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 10

Cukrzyca i otyłość: w przypadku pierwszego 
schorzenia nacisk zostanie położony na 
etiologię różnych rodzajów cukrzycy, 
zapobieganie i leczenie. W przypadku 
otyłości nacisk zostanie położony na 
multidyscyplinarne podejścia obejmujące 
genetykę, tryb życia i epidemiologię.

Cukrzyca i otyłość: w przypadku pierwszego 
schorzenia nacisk zostanie położony na 
etiologię różnych rodzajów cukrzycy, 
zapobieganie i leczenie. W przypadku 
otyłości nacisk zostanie położony na 
multidyscyplinarne podejścia obejmujące 
genetykę, tryb życia i epidemiologię.

Diabete, obesità e nefropatia: per quanto 
concerne il diabete la ricerca si incentrerà 
sull’eziologia, la prevenzione e il 
trattamento dei vari tipi di diabete. Per 
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quanto riguarda l’obesità la ricercasi baserà 
su strategie pluridisciplinari relative ai 
fattori genetici, lo stile di vita e 
l’epidemiologia. Per quanto riguarda la 
nefropatia diabetica la ricerca si baserà 
sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione 
della progressione della malattia renale 
attraverso strategie terapeutiche con 
farmaci e approcci molecolari innovativi.

Or. it

Uzasadnienie

Obesità, diabete e nefropatia sono condizioni di malattia strettamente correlate, la cui 
incidenza aumenta in modo esponenziale. La nefropatia diabetica inoltre si associa a malattie 
cardiovascolari. Prevenire la nefropatia diabetica è oggi possibile con conseguenti vantaggi 
per gli ammalati e riduzione dei costi della sanità mondiale.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 266
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 10

Cukrzyca i otyłość: w przypadku pierwszego 
schorzenia nacisk zostanie położony na 
etiologię różnych rodzajów cukrzycy, 
zapobieganie i leczenie. W przypadku 
otyłości nacisk zostanie położony na 
multidyscyplinarne podejścia obejmujące 
genetykę, tryb życia i epidemiologię.

Cukrzyca i otyłość: w przypadku pierwszego 
schorzenia nacisk zostanie położony na 
etiologię różnych rodzajów cukrzycy, 
zapobieganie i leczenie. W przypadku 
otyłości nacisk zostanie położony na 
multidyscyplinarne podejścia obejmujące 
genetykę, tryb życia i epidemiologię.
Diabetes and obesity: for the former, the 
focus will be on aetiologies of the different 
types of diabetes, and their related 
prevention and treatment, that includes cell 
replacement therapy. For the latter, the 
focus will be on multidisciplinary 
approaches including genetics, biochemistry 
and physiology (evaluated using non 
invasive approaches such as molecular and 
functional imaging), life style and 
epidemiology. For both diabetes and 
obesity emphasis will be placed on juvenile 
diseases and factors operating in 
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childhood.

Or. en

Uzasadnienie

Cellular imaging, with a tight monitoring of cells fate and functionality, is a top priority in the 
field of cellular (stem cells) transplantation and in the preclinical phase of several diseases.

Cell replacement is currently the only approach that leads to complete insulin independence 
in type 1 diabetes. Development of interventional trials in childhood, with the aim to 
prevent/cure type 1 diabetes, is a top priority of research in the setting of type 1 diabetes.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 267
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 12

Inne choroby chroniczne: nacisk zostanie 
położony na choroby nieprowadzące do 
zgonu i mające duży wpływ na jakość życia 
w zaawansowanym wieku, takie jak 
zaburzenia funkcjonalne i sensoryczne oraz 
inne choroby chroniczne (np. choroby 
reumatoidalne).

Inne choroby chroniczne: nacisk zostanie 
położony na choroby nieprowadzące do 
zgonu i mające duży wpływ na jakość życia 
w zaawansowanym wieku, takie jak 
zaburzenia funkcjonalne i sensoryczne oraz 
inne choroby chroniczne (np. choroby 
reumatoidalne).

Other chronic diseases: the focus will be on 
non-lethal diseases with a high impact on the 
quality of life at old age such as functional 
and sensory impairment and other chronic 
diseases (e.g. rheumatoid diseases, 
dementia, neurodegenerative diseases). 

Or. en

Uzasadnienie

Europe is entering into a period of  accelerating population ageing.

As more and more people live longer, the number of people affected by diseases of aging, 
including Alzheimer  Disease (AD), will continue to grow and at the moment is estimated that 
nearly half of all people age 85 and older have some form of dementia. Given our aging 
population, the magnitude of AD as a european health problem is steadily increasing. This 
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makes the disease an urgent research priority. 

Interventions that could delay the onset of AD and other forms of dementia  would have an 
enormous positive public health impact because they would greatly reduce the number of 
people with the disease. This in turn would reduce the social, personal and financial costs 
associated with caring for them.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 268
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 12

Inne choroby chroniczne: nacisk zostanie 
położony na choroby nieprowadzące do 
zgonu i mające duży wpływ na jakość życia 
w zaawansowanym wieku, takie jak 
zaburzenia funkcjonalne i sensoryczne oraz 
inne choroby chroniczne (np. choroby 
reumatoidalne).

Inne choroby chroniczne: nacisk zostanie 
położony na choroby nieprowadzące do 
zgonu i mające duży wpływ na jakość życia 
w zaawansowanym wieku, takie jak 
zaburzenia funkcjonalne i sensoryczne oraz 
inne choroby chroniczne (np. choroby 
reumatoidalne).

Sonstige chronische Krankheiten:
Schwerpunkte sind nicht tödlich verlaufende 
Krankheiten, die sich jedoch erheblich auf 
die Lebensqualität im Alter auswirken, wie 
funktionelle und sensorische 
Beeinträchtigungen, und sonstige chronische 
Krankheiten (wie rheumatische 
Erkrankungen oder Osteoporose).

Or. de

Uzasadnienie

Osteoporose ist eine Volkskrankheit. Nachweislich erleidet bereits heute jede dritte Frau und 
jeder fünfte Mann über 50 mindestens einmal im Leben einen osteoporosebedingten 
Knochenbruch, so dass insoweit vermehrt Forschungsanstrengungen zu unternehmen sind.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 269
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 12

Inne choroby chroniczne: nacisk zostanie Inne choroby chroniczne: nacisk zostanie 
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położony na choroby nieprowadzące do 
zgonu i mające duży wpływ na jakość życia 
w zaawansowanym wieku, takie jak 
zaburzenia funkcjonalne i sensoryczne oraz 
inne choroby chroniczne (np. choroby 
reumatoidalne).

położony na choroby nieprowadzące do 
zgonu i mające duży wpływ na jakość życia 
w zaawansowanym wieku, takie jak 
zaburzenia funkcjonalne i sensoryczne oraz 
inne choroby chroniczne (np. choroby 
reumatoidalne).
Other chronic diseases: the focus will be on 
non-lethal diseases with a high impact on the 
quality of life at old age such as functional 
and sensory impairment and other chronic 
diseases (e.g. rheumatoid diseases) such as 
rheumatoid arthritis. 

Or. en

Uzasadnienie

It is important to include rheumatic diseases such as rheumatoid arthritis in the Framework 
Programme. The importance of research on rheumatic diseases has been underlined by the 
adoption of a written declaration on 13.10.05 n° 389 (procedure under Rule 116 of its Rules 
of procedure).

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 270
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 12

Inne choroby chroniczne: nacisk zostanie 
położony na choroby nieprowadzące do 
zgonu i mające duży wpływ na jakość życia 
w zaawansowanym wieku, takie jak 
zaburzenia funkcjonalne i sensoryczne oraz 
inne choroby chroniczne (np. choroby 
reumatoidalne).

Inne choroby chroniczne: nacisk zostanie 
położony na choroby nieprowadzące do 
zgonu i mające duży wpływ na jakość życia 
w zaawansowanym wieku, takie jak 
zaburzenia funkcjonalne i sensoryczne oraz 
inne choroby chroniczne (np. choroby 
reumatoidalne).

Autres maladies chroniques: l’accent sera 
mis sur des maladies non mortelles mais 
lourdes de conséquences pour la qualité de 
vie des patients âgés, telles que les 
handicaps fonctionnels et sensoriels et 
d’autres maladies chroniques, notamment 
inflammatoires (par ex. affections 
rhumatoïdes).
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Or. fr

Uzasadnienie

La mention des inflammations paraît indispensable. En effet, de nombreuses maladies 
importantes ont une composante inflammatoire, notamment l’athérosclérose, la bronchite 
chronique et les maladies auto-immunes.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Poprawka 271
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 12 a (nowy)

Palliative medicine: pain therapy and 
symptomatic therapy for diseases which are 
not yet curable, in order to combat the 
patient's symptoms as effectively as 
possible.

Or. en

Uzasadnienie

Many diseases will not be curable in the next seven to eight years. Also after expiration of 
FP7, humans will die of diseases. The aim of palliative medicine is to fight suffering, mainly 
pain but also other symptoms like thirst, itching and nausea when the disease itself cannot be 
fought causally anymore.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 272
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 12 b (nowy)

Other diseases: respiratory diseases, 
neglected diseases and population-based 
studies to investigate emerging risk factors.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 273
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 12 c (nowy)

Research on tissue regeneration: particular 
attention will be addressed to research on
tissue regeneration, such as skin and heart 
tissues, aiming at understanding the 
mechanisms underlying regenerative 
processes and identifying innovative 
approaches of gene and cell therapies.

Or. en

Uzasadnienie

Experimental evidence has accumulated in recent years showing the occurrence of stem cells 
and tissue regeneration (though limited) in tissues that were previously thought to be lacking 
this property, such as brain and heart.

It will be of paramount importance to fuel research in this direction, to maintain an edge that 
Europe currently has over competing countries. Reaching a molecular understanding of 
tissue regeneration in mammals will soon lead to new cellular therapy protocols for common 
diseases, still associated with high mortality and morbidity and consequent high social and 
economic costs. Moreover research in this area will stimulate the development of new bio-
materials that also represent a crucial bio-medical research area.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 274
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 2 „Badania 

na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” punktator 12 d (nowy)

Health care platforms: to disseminate 
best practices and exchange of 
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professionals.

Or. en

(This amendment replaces the AM 581 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme)

Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 275
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 12 e (nowy)

Alternative testing strategies and 
nonanimal methods 
Increased research for the development 
and validation of alternatives to animal 
testing. To develop and validate alternative 
testing strategies and in particular 
nonanimal methods for human and 
veterinary vaccine testing, toxicological 
and pharmaceutical safety testing, and 
other areas of research. Special attention 
needs to be given to replacing the use of 
nonhuman primates. 

Or. en

(This amendment replaces the AM 583+ ENVI 45 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 
7th Framework Programme)

Uzasadnienie

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 276
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 12 f (nowy)

Medicinal products for pediatric use

To provide incentives to support research 
into, and the development and availability 
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of medicinal products for paediatric use, 
focussing on substances where patent or 
data protection has expired.

Or. en

(This amendment replaces the AM 529 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme)

Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 277
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Zdrowie” nagłówek „Działania” punktator 3 

„Optymalizowanie zapewniania opieki zdrowotnej obywatelom Europy” tiret pierwsze

- Lepsze propagowanie zdrowia i 
zapobieganie chorobom: przedstawianie 
dowodów na rzecz zoptymalizowania 
środków podejmowanych w zakresie 
zdrowia publicznego dotyczących trybu 
życia i interwencji na różnych poziomach i 
w różnych kontekstach. Nacisk zostanie 
położony na szerzej pojęte czynniki mające 
wpływ na zdrowie oraz ich wzajemne 
oddziaływanie na poziomie jednostki i 
społeczności (np. sposób odżywiania, stres, 
tytoń i inne substancje, aktywność fizyczna, 
kontekst kulturowy, czynniki społeczno-
ekonomiczne i środowiskowe). W 
szczególności zostanie poruszona kwestia 
zdrowia psychicznego w perspektywie życia 
jednostki.

- Lepsze propagowanie zdrowia i 
zapobieganie chorobom: przedstawianie 
dowodów na rzecz zoptymalizowania 
środków podejmowanych w zakresie 
zdrowia publicznego dotyczących trybu 
życia i interwencji na różnych poziomach i 
w różnych kontekstach. Nacisk zostanie 
położony na szerzej pojęte czynniki mające 
wpływ na zdrowie oraz ich wzajemne 
oddziaływanie na poziomie jednostki i 
społeczności (np. sposób odżywiania, stres, 
tytoń i inne substancje, aktywność fizyczna, 
kontekst kulturowy, czynniki społeczno-
ekonomiczne i środowiskowe). W 
szczególności zostanie poruszona kwestia 
zdrowia psychicznego w perspektywie życia 
jednostki.
– Enhanced health promotion and disease 
prevention. Possibly as part of this theme, 
programmes of medical information should 
be implemented to improve the 
understanding of the threats to health and 
of the possible medical interventions and 
behavioural attitudes to ameliorate public 
and individual health. The difficulties in 
the patient-physician relationship, in 
particular the need for the patient to 
receive more complete and understandable 
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information of their problems and the way 
to face them, is still one of the major 
obstacles to a positive and open perception 
of health-related issues. Improving 
communication and building confidence is 
the inescapable basis on which health 
promotion and disease prevention could be 
built.
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Medical information is becoming extremely powerful tool to reduce medical errors as well as 
the cost of illness. In the era of internet medical information at high level of technical degal is 
accessible to every individual whether she/he as the appropriate background the endle it 
properly. The identification of protocols communication systems tools for improving 
understanding of the medical termes and medical problems will greatly contributo to the 
overall helth management in Europe.
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