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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Eluned Morgan

Poprawka 37
Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

(1 a) Badania finansowane z funduszy 
publicznych powinny w pierwszej kolejności 
odpowiadać potrzebom publicznym i 
priorytetom i starać się uzupełniać badania 
finansowane ze środków prywatnych. Prace 
podejmowane przez Wspólne Centrum 
Badawcze powinny być koordynowane z 
badaniami prowadzonymi w ramach 
priorytetów tematycznych w celu uniknięcia 
zachodzenia na siebie lub duplikacji 
programów badawczych finansowanych ze 
środków krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie ze środków publicznych powinno, jeśli to możliwe, przyczyniać się do poprawy 
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życia ludności, odpowiadać jej potrzebom, przyczyniać się do ograniczenia zagrożeń dla 
ludności oraz poprawy gospodarki. Rzeczą ważną jest jednak unikanie duplikacji badań. 
Badania prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze powinny uzupełniać badania 
prowadzone w państwach członkowskich i tworzyć wartość dodaną.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 38
Punkt uzasadnienia 3

3. Wypełniając swoją misję, Wspólne 
Centrum Badawcze (WCB) powinno 
zapewnić ukierunkowane na użytkownika 
wsparcie naukowe i techniczne procesu 
formułowania polityk UE, jednocześnie 
wspierając realizację i monitorowanie 
istniejących polityk oraz reagując na nowe 
wymagania polityczne. Aby osiągnąć ten cel 
WCB przeprowadza badania naukowe 
najwyższej jakości.

3. Wypełniając swoją misję, Wspólne 
Centrum Badawcze (WCB) powinno 
zapewnić ukierunkowane na użytkownika 
wsparcie naukowe i techniczne procesu 
formułowania polityk UE, jednocześnie 
wspierając realizację i monitorowanie 
istniejących polityk oraz reagując na nowe 
wymagania polityczne. Aby osiągnąć ten 
cel, WCB prowadzi badania na najwyższym 
porównywalnym europejskim poziomie 
jakościowym.

Or. cs

Uzasadnienie

Zgodnie z ocenami przeprowadzonymi w przeszłości WCB należy do najlepszych instytucji 
badawczych w swojej kategorii, dlatego też należy zachować tę tendencję i stale poprawiać 
jakość zgodnie w myśl celów strategii lizbońskiej.

Poprawkę złożył Eluned Morgan

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

(4 a) Finansowanie wspólnotowe w 
zakresie badań komórek macierzystych 
skoncentrują się na badaniu dorosłych 
komórek macierzystych i komórek 
macierzystych uzyskanymi z krwi 
pępowinowej, lecz obejmie również –
zgodnie z zasadą pomocniczości i w 
indywidualnych przypadkach – badania 
nad ludzkimi zarodkowymi komórkami 
macierzystymi.
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Or. en

Uzasadnienie

Stem cell research has an enormous potential for increasing knowledge about serious disease 
(Cancer, neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, diabetes, rare diseases, etc.) 
and enabling such knowledge to be applied in developping treatment for serious diseases as 
well as injuries (fractures, burns, etc.).  This potential for treatment does not relate only to 
stem cell transplantation but also to the development of new medicines (pills), which is 
expected to be more immediate.  A majority of patients are strongly supporting the investment 
of public funds in this research, and especially in human empbryonic stem cell research, in 
order to ensure a broad-based access to the findings of this research.  Research on stem cells 
from all origins (adult, foetal, embryonic) is essential because each type of stem cells has 
specific properties; in particular it is scientifically proven that human embryonic stem cell 
properties cannot be met by adult stem cells or umbilical cord blodd stem-cells;  Comparative 
research between stem cells from all origins is currently considered as key to make the all 
field of stem cell research progressing faster.  It can only be done efficiently with a critical 
mass of scientists and ressources, which is one of the utmost added values of the European 
reserach projects, where the best teams in Europe from each of the areas needed to be 
compared can cooperate and exchange their results.

Poprawkę złożył Eluned Morgan

Poprawka 40
Punkt uzasadnienia 4 b (nowy)

(4 b) Badania na „nadliczbowych” 
wczesnych (tzn. do 14 dni) komórkach 
embrionów ludzkich (embrionów 
stworzonych dla leczenia niepłodności w 
celu zwiększenia skuteczności zapłodnienia 
pozaustrojowego, które nie są już potrzebne 
do tego celu i mają zostać zniszczone), 
mogą być finansowane pod warunkiem, że 
są prawnie dopuszczone w danym państwie 
członkowskim, na terenie którego badania 
te są prowadzone zgodnie z zasadami i pod 
ścisłym nadzorem właściwych władz;

Or. en

Uzasadnienie

Research on supernumerary embryos, which the only fate is to be disposed off, is essential to 
promote advances in treatment of infertility, to increase knowledge on causes of congenital 
disease or miscarriage, to develop more effective techniques of contraception and to develop 
methods for detecting genetic abnormalities in embryos prior to implantation.  This research, 
provided that it is placed under strict rules (e.g. the informed consent of the parents need to 
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be provided) and strict supervision of the competent national authority/ies is crucial at a time 
where more and more infertility is found in the European population, while the ageing 
population is constantly growing up.  Because this type research is necessarily very limited 
and confined, it is of utmost importance, on the basis of ethical principles, to gather the 
national efforts and to allow the best teams in Europe to cooperate and exchange their results 
within European projects in order to maximise the outcome of this research.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia 7

7. W celu realizacji niniejszego programu, 
oprócz współpracy objętej Porozumieniem o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Układami Stowarzyszeniowymi, właściwe 
może być podjęcie działań w ramach 
współpracy międzynarodowej z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, w szczególności na 
podstawie art. 170 Traktatu.

7. Realizacja niniejszego programu 
wymaga, oprócz współpracy objętej 
Porozumieniem o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Układami 
Stowarzyszeniowymi, podjęcia działań w 
ramach współpracy międzynarodowej z 
państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, w szczególności na 
podstawie art. 170 Traktatu.

Or. cs

Uzasadnienie

W celu utrzymania wysokiego poziomu europejskiej nauki należy stale i na wszelkie sposoby 
pogłębiać wspólpracę z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia 10

10. WCB powinno nadal wypracowywać 
dodatkowe zasoby poprzez działania na 
zasadach konkurencyjnych; obejmują one 
udział w działaniach pośrednich programu 
ramowego, prace dla stron trzecich oraz, w 
mniejszym stopniu, wykorzystywanie 
własności intelektualnej.

10. WCB powinno nadal wypracowywać 
dodatkowe zasoby poprzez działania na 
zasadach konkurencyjnych; obejmują one 
udział w działaniach pośrednich programu 
ramowego, prace dla stron trzecich, przy 
zachowaniu pewnych warunków, zwłaszcza 
w kwestii ochrony własności intelektualnej,
oraz, w mniejszym stopniu, 
wykorzystywanie własności intelektualnej.

Or. cs
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Uzasadnienie

Należy ulepszać ochronę wyników twórczej działalności europejskich instytucji badawczych i 
samych badaczy, co przyczy ni się nie tylko do zwiększenia zasobów WCB, ale także zachęci 
do dalszych prac badawczych oraz do publicznych i prywatnych inwestycji w naukę.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia 13

13. Komisja powinna we właściwym czasie 
zorganizować przeprowadzenie niezależnej 
oceny działań prowadzonych w obszarach 
objętych niniejszym programem.

13. Komisja powinna we właściwym czasie 
zorganizować przeprowadzenie niezależnej 
oceny działań prowadzonych w obszarach 
objętych niniejszym programem, które w 
przyszłości doprowadzą do kolejnych 
systematycznych ocen i mierzenia wyników 
pośrednich i bezpośrednich działań 
programu ramowego.

Or. cs

Uzasadnienie

Chcąc zwiększać skuteczność i konkurencyjność, Europa musi wzorem niektórych krajów 
rozwiniętych zapewnić obiektywne i systematyczne mierzenie wyników europejskiej nauki. 
WCB i przyszła Rada Europejska ds. nauki powinny wdrożyć taki system, starając się 
zarazem zagwarantować, że środki finansowe będą wykorzystywane efektywnie i z 
zachowaniem przejrzystości.

Poprawkę złożył Eluned Morgan

Poprawka 44
Artykuł 4 ustęp 3 a (nowy)

(3 a) Przegląd różnych dziedzin badań, 
które mają być wyłączone z tego programu, 
musi odbywać się regularnie w celu 
uwzględnienia postępów w nauce. 

Or. en

Uzasadnienie

Postęp naukowy może doprowadzić do tego, że niektóre dziedziny badań staną się 
przestarzałe.
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Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 45
Załącznik sekcja 1 ustęp 1

Zapewnienie ukierunkowanego na 
użytkownika, naukowego i technicznego 
wsparcia procesu formułowania polityk UE, 
wspieranie realizacji i monitorowania 
istniejących polityk oraz reagowanie na 
nowe wymagania polityczne.

Zapewnienie ukierunkowanego na 
użytkownika, naukowego i technicznego 
wsparcia procesu formułowania polityk UE, 
wspieranie realizacji i monitorowania 
istniejących polityk, w tym również 
ewentualna ocena ich wyników, oraz 
reagowanie na nowe wymagania polityczne.

Or. cs

Uzasadnienie

W związku z inicjatywą „udoskonalania przepisów prawnych” ocena wyników polityki 
europejskiej jest niezbędnym elementem tworzenia europejskiego prawodawstwa. WCB 
powinno przyczyniać się do tego celu poprzez wsparcie naukowo-techniczne.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 46
Załącznik sekcja 2 ustęp 1 tiret 1

- Elastyczne reagowanie na pojawiające się 
potrzeby i wymagania decydentów 
politycznych UE; 

- Elastyczne reagowanie na pojawiające się 
potrzeby i wymagania decydentów 
politycznych UE, a także na szczeblu 
państw członkowskich;

Or. cs

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że rządy państw członkowskich uczestniczą bezpośrednio w tworzeniu 
polityki UE, należy zapewnić ich udział w całym procesie, w tym również dostęp do WCB.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 47
Załącznik sekcja 2 ustęp 1 tiret 2

- Skupienie uwagi na zagadnieniach 
ważnych ze względów społecznych, 

- Skupienie uwagi na zagadnieniach 
ważnych ze względów społecznych, 
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posiadających elementy związane z 
badaniami naukowymi oraz wyraźny wymiar 
wspólnotowy; 

posiadających elementy związane z 
badaniami naukowymi oraz istotne 
znaczenie dla całej Wspólnoty lub jej 
znacznej części;

Or. cs

Uzasadnienie

Zagadnienia mające pierwotnie wpływ tylko na niektóre cząstkowe interesy i na niektóre 
państwa członkowskie wtórnie mogą mieć wpływ na funkcjonowanie całej UE, dlatego też nie 
należy ich wyłączać z działań omawianego programu. Dla przykładu podać można dziedziny 
rybołówstwa, energii słonecznej itp.

Poprawkę złożył Eluned Morgan

Poprawka 48
Załącznik sekcja 2 ustęp 1 tiret 5 a (nowy)

- zwiększenie przejrzystości ustalania 
priorytetów badawczych poprzez 
upublicznienie ich kryteriów i 
informowanie Parlamentu Europejskiego i 
Rady o względach uzasadniających wybór 
priorytetów badawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne Centrum Badawcze prowadzi badania finansowane ze środków publicznych na 
potrzeby polityk unijnych w oparciu o potrzeby różnych dyrekcji generalnych Komisji. 
Dlatego też opinia publiczna ma prawo wiedzieć, dlaczego i w jaki sposób priorytety badań 
unijnych są dobierane przez Wspólne Centrum Badawcze.

Poprawkę złożył Eluned Morgan

Poprawka 49
Załącznik sekcja 2 ustęp 3

Główny element tego podejścia będzie 
stanowić upowszechnianie wiedzy wśród 
różnych zainteresowanych stron włączonych 
w ten proces.  Celem działań będzie również 
wspieranie wdrażania i monitorowania 
przepisów prawnych oraz upowszechnianie 

Główny element tego podejścia będzie 
stanowić upowszechnianie wiedzy wśród 
różnych zainteresowanych stron włączonych 
w ten proces, należy również dołożyć starań 
w celu upowszechnienia dostępu małych i 
średnich przedsiębiorstw do wyników 
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najlepszych praktyk w państwach UE, 
krajach kandydujących i sąsiadujących.  

badań. Celem działań będzie również 
wspieranie wdrażania i monitorowania 
przepisów prawnych oraz upowszechnianie 
najlepszych praktyk w państwach UE, 
krajach kandydujących i sąsiadujących.

Or. en

Uzasadnienie

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają główną rolę w rozwoju gospodarczym i 
innowacyjności UE, więc wyniki badań podjętych przez Wspólnotę powinny być dla nich 
łatwiej dostępne.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 50
Załącznik sekcja 2 ustęp 7

Określona część zasobów WCB jest 
przeznaczona na badania odkrywcze, służące 
uzyskaniu nowej wiedzy i nowych 
umiejętności. Zasoby inwestowane w 
badania odkrywcze mają charakter „ziarna”, 
które może na późniejszym etapie 
zaowocować w postaci praktycznych 
rezultatów i, w przypadku osiągnięcia 
sukcesów, wnieść wkład w działania WCB 
w średnio- i długoterminowej perspektywie.

Określona część zasobów WCB jest 
przeznaczona na badania odkrywcze, służące 
uzyskaniu nowej wiedzy i nowych 
umiejętności. Zasoby inwestowane w 
badania odkrywcze mają charakter „ziarna”, 
które może na późniejszym etapie 
zaowocować w postaci praktycznych 
rezultatów i, w przypadku osiągnięcia 
sukcesów, wnieść wkład w działania WCB 
w średnio- i długoterminowej 
perspektywie.Wymienione wyżej badania 
odkrywcze będą podejmowane z 
uwzględnieniem zadań mieszczących się w 
ramach Programu Szczegółowego 
„Pomysły”.

Or. pl

Uzasadnienie

Wskazane w akapicie "badania odkrywcze, służące uzyskaniu nowej wiedzy i nowych 
umiejętności" mogą być bliskie tzw. "frontier research", którymi będzie się zajmować 
European Research Council (Europejska Rada Nauki). Niepożądane byłoby dublowanie 
pewnych tematów, korzystna natomiast- synergia pomiędzy zadaniami.
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Poprawkę złożył Eluned Morgan

Poprawka 51
Załącznik sekcja 3 punkt 3.1.3 ustęp 1 tiret 3

– dostarczanie informacji dotyczących 
niezawodności dostaw energii dla Europy.

– dostarczanie informacji dotyczących 
niezawodności dostaw energii dla Europy i 
dostępności odnawialnych źródeł energii 
przy jednoczesnym unikaniu duplikowania 
prac wykonywanych przez inne organy UE.

Or. en

Uzasadnienie

Ważną rzeczą jest zbieranie informacji o zasobach energetycznych UE, które pomaga 
monitorować unijny popyt i podaż energii. Powinno ono uzupełniać, a nie duplikować, pracę 
innych unijnych i międzynarodowych organów. 

Poprawkę złożył Eluned Morgan

Poprawka 52
Załącznik sekcja 3 punkt 3.1.4 ustęp 1

WCB będzie wspierać sformułowanie 
polityk i instrumentów w zakresie 
technologii dla społeczeństwa 
informacyjnego, przyczyniając się do 
powstania konkurencyjnego europejskiego 
społeczeństwa wiedzy, poprzez tworzenie 
skierowanych w przyszłość analiz i strategii 
związanych ze społeczeństwem wiedzy. W 
centrum uwagi będą znajdować się wzrost, 
solidarność, integracja i trwałość. WCB 
przyczyni się również do realizacji polityk 
UE ściśle związanych bądź czerpiących duże 
korzyści z rozwoju technologii dla 
społeczeństwa informacyjnego. Obejmuje to 
zastosowania środków komunikacji 
elektronicznej w gospodarce, służbie 
zdrowia i medycynie, nauczaniu, 
administracji publicznej, ochronie 
środowiska i w zakresie bezpieczeństwa 
osobistego, jak również określenie 
potencjału nowych możliwości rozwoju w 
ramach realizacji ogólnych europejskich 
strategii na rzecz wzrostu, integracji i 

WCB będzie wspierać sformułowanie 
polityk i instrumentów w zakresie 
technologii dla społeczeństwa 
informacyjnego, przyczyniając się do 
powstania konkurencyjnego europejskiego 
społeczeństwa wiedzy, poprzez tworzenie 
skierowanych w przyszłość analiz i strategii 
związanych ze społeczeństwem wiedzy, ze 
szczególnym uwzględnieniem wolnego i 
otwartego oprogramowania. W centrum 
uwagi będą znajdować się wzrost, 
solidarność, integracja i trwałość. WCB 
przyczyni się również do realizacji polityk 
UE ściśle związanych bądź czerpiących duże 
korzyści z rozwoju technologii dla 
społeczeństwa informacyjnego. Obejmuje to 
zastosowania środków komunikacji 
elektronicznej w gospodarce, służbie 
zdrowia i medycynie, nauczaniu, 
administracji publicznej, ochronie 
środowiska i w zakresie bezpieczeństwa 
osobistego, jak również określenie 
potencjału nowych możliwości rozwoju w 
ramach realizacji ogólnych europejskich 
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jakości życia. strategii na rzecz wzrostu, integracji i 
jakości życia. WCB będzie starać się o 
poprawę dostępu osób niepełnosprawnych 
do społeczeństwa opartego na wiedzy.

Or. en

Uzasadnienie

WCB powinno zwiększyć dostęp do informacji wszystkich członków społeczeństwa.

Poprawkę złożył Eluned Morgan

Poprawka 53
Załącznik sekcja 3 punkt 3.1.5 ustęp 3 punkt 1 tiret 3

– opracowywanie i zatwierdzanie 
zaawansowanych metod ulepszania, 
ograniczania i zastępowania badań na 
zwierzętach w przypadku 
biofarmaceutyków, metod przewidywania 
toksyczności chemikaliów przy pomocy 
kultur komórek in vitro, technologie 
wysokiej wydajności oraz 
toksykogenomika;

– opracowywanie badań i innowacji na 
polu alternatywnych strategii zastępujących 
badania na zwierzętach w badaniach 
biomedycznych, w szczególności badanie 
potencjału technologii opartej na ludzkich 
komórkach macierzystych, ze szczególnym 
uwzględnieniem technologii opartej na 
ludzkich zarodkowych komórkach 
macierzystych;

Or. en

Uzasadnienie

In view of the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals and the 
serious public concern in Europe about animal testing and in order to contribute to the 
Council Directive 86/609/EEC regarding the protection of animals used for experimental and 
other scientific purposes, and in order to precisely reduce the use of non-human primates in 
research (as stated in the Preamble to Council Decision 1999/575/EC on the European 
Convention for the protection of animals used in research), the EU has to continue to develop 
and validate alternatives to animal testing.  In particular, very innovative in vitro models 
based on human stem cell technology and especially human embryonic stem cell technology 
have recently been demonstrated to be of utmost interest for toxicological and pharmaceutical 
safety testing as well as drug screening.

Poprawkę złożył Eluned Morgan

Poprawka 54
Załącznik sekcja 3 punkt 3.1.5 ustęp 3 punkt 2
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(2) Biotechnologia w rolnictwie, żywności i 
paszach:

(2) Biotechnologia w rolnictwie, żywności i 
paszach:

– prognozy dotyczące powstających 
zastosowań biotechnologii w produkcji 
żywności (np. żywność funkcjonalna, 
klonowane zwierzęta hodowlane oraz 
uprawy genetycznie zmodyfikowane w celu 
uzyskania molekuł wykorzystywanych w 
produkcji farmaceutyków lub w przemyśle);
– wykrywanie, identyfikacja i 
kwantyfikowanie organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (łącznie z 
zatwierdzaniem metod screeningu wysokiej 
wydajności, oraz narzędzia zapewnienia 
jakości dla następnych generacji 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie);

– wykrywanie, identyfikacja i
kwantyfikowanie organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (łącznie z 
zatwierdzaniem metod screeningu wysokiej 
wydajności, oraz narzędzia zapewnienia 
jakości dla następnych generacji 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie);

– badania dotyczące koegzystencji upraw 
zmodyfikowanych i niezmodyfikowanych 
genetycznie; badania nad gospodarką 
upraw zmodyfikowanych genetycznie.

– badania dotyczące koegzystencji upraw 
zmodyfikowanych i niezmodyfikowanych 
genetycznie;

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie przez Wspólnotę badań nad organizmami modyfikowanymi genetycznie 
powinno koncentrować się poznaniu ich potencjalnego oddziaływania na zdrowie ludzkie i 
środowisko.

Poprawkę złożył Eluned Morgan

Poprawka 55
Załącznik sekcja 3 punkt 3.2.1 ustęp 1 tiret 2

– Aspekt środowiska: ocena następstw 
dobrych warunków w rolnictwie i w 
środowisku oraz badanie wpływu i 
skuteczności środków rolno-
środowiskowych w odniesieniu do 
warunków wodno-glebowych, 
bioróżnorodności i krajobrazu 
europejskiego. Analiza związków między 
polityką regionalną, polityką rolnictwa i 
polityką rozwoju obszarów wiejskich, oraz 
ich wpływu na zmiany wykorzystania 

– Aspekt środowiska: ocena następstw 
dobrych warunków w rolnictwie i w 
środowisku oraz badanie wpływu i 
skuteczności środków rolno-
środowiskowych w odniesieniu do 
warunków wodno-glebowych, 
bioróżnorodności i krajobrazu 
europejskiego. Analiza związków między 
polityką regionalną, polityką rolnictwa i 
polityką rozwoju obszarów wiejskich, oraz 
ich wpływu na zmiany wykorzystania 
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gruntów w Europie poprzez opracowywanie 
wskaźników i modeli przestrzennych. 
Wspieranie tworzenia ukierunkowanych 
strategii terytorialnych dla realizacji 
programów rozwoju obszarów wiejskich. 
Ocena wpływu zmian klimatycznych na 
rolnictwo w perspektywie ewentualnych 
środków dostosowawczych. Wkład w 
łagodzenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez specjalne uprawy energetyczne i 
przez odzyskiwanie energii z odpadów 
rolnych.

gruntów w Europie poprzez opracowywanie 
wskaźników i modeli przestrzennych. Ocena 
środków promocji rolnictwa 
niskonakładowego i organicznego oraz 
płodności gleby. Wspieranie tworzenia 
ukierunkowanych strategii terytorialnych dla 
realizacji programów rozwoju obszarów 
wiejskich. Ocena wpływu zmian 
klimatycznych na rolnictwo w perspektywie 
ewentualnych środków dostosowawczych. 
Wkład w łagodzenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez specjalne uprawy 
energetyczne i przez odzyskiwanie energii z 
odpadów rolnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ostatnie badania płodności gleby wykazują niepokojący spadek globalnej płodności gleby, co 
zagraża długoterminowej zdolności ludzkości do wyżywienia się. Zmniejsza się zawartość 
substancji organicznych w glebie, nasila się stopień erozji, czego powodem mogą być techniki 
intensywnej produkcji rolniczej, których może nie dać się utrzymać na dłuższą metę.


