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Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 6

(6) Komisja Europejska powinna 
odpowiadać za realizację niniejszego 
programu szczegółowego oraz powinna być 
gwarantem niezależności i integralności 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, 
jak również jej skutecznego 
funkcjonowania.

(6) W trakcie okresu próbnego, który 
zakończy się najpóźniej w 2010 r., Komisja 
Europejska powinna odpowiadać za 
realizację niniejszego programu 
szczegółowego oraz powinna być 
gwarantem niezależności i integralności 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych,
jak również jej skutecznego 
funkcjonowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy ustanowić jak najlepszy sposób działania ERC, łączący skuteczność, niezależność i 
wydajność. Będzie to możliwe podczas okresu próbnego.
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Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 17

(17) Komisja zapewni przeprowadzenie 
niezależnej oceny funkcjonowania ERC. Na 
podstawie tej oceny oraz biorąc pod uwagę 
doświadczenia ERC w odniesieniu do jego 
podstawowych zasad, nie później niż w 
2010 r. należy rozważyć możliwość 
przekształcenia ERC w prawnie niezależną 
strukturę, na przykład na podstawie art. 171 
Traktatu.

W trakcie okresu próbnego, który zakończy 
się najpóźniej w 2010 r., Komisja zapewni 
przeprowadzenie niezależnej oceny 
funkcjonowania ERC.  Komisja podejmie 
jednocześnie wszelkie niezbędne inicjatywy 
w ramach procedury współdecyzji, celem 
przekształcenia ERC w prawnie niezależną i 
autonomiczną strukturę.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy ustanowić jak najlepszy sposób działania ERC, łączący skuteczność, niezależność i 
wydajność oraz gwarantujący dobre reprezentowanie społeczności naukowej. Będzie to 
możliwe podczas okresu próbnego.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 21
Artykuł 3 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. 
Badania naukowe nad embrionami i 
komórkami macierzystymi nie są 
finansowane, ponieważ w kilku państwach 
członkowskich są one zabronione ze 
względu na podstawowe prawa człowieka i 
zasady konstytucyjne.

Or. en
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Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Poprawka 22
Artykuł 3 ustęp 2

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

2. Przed podjęciem badań delikatnych z 
etycznego punktu widzenia konieczne jest 
uzyskanie zezwolenia lub zgody krajowych 
lub lokalnych komitetów etycznych. 
Ponadto Komisja poddaje projekt badawczy 
systematycznej kontroli i przedkłada 
Parlamentowi i Radzie odpowiednie 
sprawozdanie roczne w tej sprawie. W 
szczególnych przypadkach analizę etyczną 
można przeprowadzić po rozpoczęciu 
badań. 

- 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 
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

Poprawkę w tym samym brzmieniu złożono do programu ramowego. Kwestię należy 
rozwiązać w kontekście programu ramowego, jednak celem zachowania spójności poprawka 
jest zgłaszana również do poszczególnych programów.

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

Poprawka 23
Artykuł 3 ustęp 2

2. Następujące obszary badań nie są 
finansowane w ramach niniejszego 

2. Następujące obszary badań nie są 
finansowane w ramach niniejszego 
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programu: programu:
- działalność badawcza mająca na celu 
klonowanie ludzi w celach 
reprodukcyjnych,

- działalność badawcza mająca na celu 
klonowanie embrionów ludzkich,

- 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 prowadząca do 
zniszczenia embrionów ludzkich lub z 
wykorzystaniem ludzkich komórek 
macierzystych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę w tym samym brzmieniu złożono do programu ramowego. Kwestię należy 
rozwiązać w kontekście programu ramowego, jednak celem zachowania spójności poprawka 
jest zgłaszana również do poszczególnych programów.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 24
Artykuł 3 ustęp 2 a (nowy)

2a. Następujące badania nie są 
finansowane w ramach niniejszego 
programu:
- projekty badawcze zabronione w 
państwach członkowskich ze względu na 
ochronę podstawowych praw człowieka 
oraz zasady konstytucyjne,
- projekty badawcze stanowiące zagrożenie 
dla podstawowych wartości odnoszących się 
do godności ludzkiej,
- metody klonowania embrionów ludzkich,
- interwencje w ludzką linię płciową, oraz
- wykorzystywanie oraz tworzenie 
embrionów i zarodkowych komórek 
macierzystych z przeznaczeniem do badań 
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naukowych, ponieważ istota ludzka jest 
celem samym w sobie, a ciało ludzkie nie 
powinno podlegać regułom komercyjnym.
Badania nad chimerami nie są 
finansowane ani w sposób bezpośredni, ani 
pośredni.

Or. en

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, llPeter Liese, Jan Christian 
Ehler, Paul Rübig

Poprawka 25
Artykuł 3 ustęp 3

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

3. W przypadkach, gdy dana technologia 
jest kontrowersyjna z punktu widzenia etyki 
(np.: badania z wykorzystaniem komórek 
macierzystych, embrionów nadliczbowych, 
powstałych w wyniku zapłodnienia 
pozaustrojowego, kwestie dotyczące 
wykorzystywania danych genetycznych w 
przypadku braku terapii) UE przyznaje 
pierwszeństwo projektom badawczym 
stanowiącym alternatywę wobec technologii 
budzących kontrowersje natury etycznej, 
np.: badania nad dorosłymi komórkami 
macierzystymi oraz komórkami 
macierzystymi pozyskiwanymi z krwi 
pępowinowej, leczenie zaburzeń płodności 
bez tworzenia embrionów nadliczbowych, 
testy genetyczne w połączeniu z terapią.

- 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

Poprawkę w tym samym brzmieniu złożono do programu ramowego. Kwestię należy 
rozwiązać w kontekście programu ramowego, jednak celem zachowania spójności poprawka 
jest zgłaszana również do poszczególnych programów.
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 26
Artykuł 3 ustęp 3 tiret 1 a (nowy)

- badania nad embrionami i komórkami 
macierzystymi zabronione w kilku 
państwach członkowskich ze względu na 
ochronę podstawowych praw człowieka lub 
zasady konstytucyjne,

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 27
Artykuł 3 ustęp 3 tiret 2

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

– projekty badawcze stanowiące zagrożenie 
dla zasady pomocniczości i wartości 
odnoszących się do godności ludzkiej oraz 
sprzyjające komercyjnemu podejściu do 
ciała ludzkiego, a zwłaszcza do ciała kobiet.

Or. en

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Poprawka 28
Artykuł 3 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,

- działalność badawcza mająca na celu 
klonowanie embrionów ludzkich,

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

- 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 
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komórek macierzystych i działalność 
badawcza wykorzystująca komórki tych 
embrionów, oraz
- projekty badawcze, które bezpośrednio lub 
pośrednio prowadzą do zniszczenia 
ludzkich zarodków.
W dziedzinie badań nad komórkami 
macierzystymi wykorzystane zostanie 
doświadczenie Narodowego Instytutu 
Zdrowia (NIH), a badania będą 
ograniczone do komórek macierzystych 
linii wyhodowanych przed sierpniem 
2001 r. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę w tym samym brzmieniu złożono do programu ramowego. Kwestię należy 
rozwiązać w kontekście programu ramowego, jednak celem zachowania spójności poprawka 
jest zgłaszana również do poszczególnych programów.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 29
Artykuł 4 ustęp 1

1. Komisja odpowiada za realizację 
programu szczegółowego. 

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 30
Artykuł 4 ustęp 3

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Stworzenie panelu konsultacyjnego będzie stanowić przydatny pomost między ERC, 
instytucjami europejskimi, środowiskiem naukowym i opinią publiczną.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 31
Artykuł 4 ustęp 3 a (nowy)

3a. Europejska Rada ds. Badań 
Naukowych zapewnia, że realizacja 
programu szczegółowego jest zgodna z 
programem prac i zasadami określonymi w 
art. 4 ust. 3, oraz z metodami i 
stanowiskami ustanowionymi przez radę 
naukową, jak określono w art. 5 ust. 3 lit. 
a) i art. 5 ust. 3 lit. b). ERC zapewnia, że 
specjalna jednostka ds. realizacji ściśle, 
skutecznie i w miarę potrzeb elastycznie 
przestrzega celów i wymogów niniejszego 
programu szczegółowego.

Or. pl

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 32
Artykuł 4 ustęp 4

4. Komisja pełni rolę gwaranta niezależności 
i integralności Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych oraz zapewnia właściwe 
wykonanie powierzonych jej zadań.

4. Komisja pełni rolę gwaranta niezależności 
i integralności Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych.

Or. pl
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Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 33
Artykuł 5 ustęp 1

1. Rada naukowa składa się z naukowców, 
inżynierów i uczonych cieszących się 
najwyższym uznaniem, wyznaczonych przez 
Komisję i działających we własnym imieniu, 
niezależnie od zewnętrznych interesów. 

1. Rada naukowa składa się z naukowców, 
inżynierów i uczonych cieszących się 
najwyższym uznaniem, wyznaczonych przez 
Europejską Radę ds. Badań Naukowych i 
działających we własnym imieniu, 
niezależnie od zewnętrznych interesów.

Or. pl

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 34
Artykuł 5 ustęp 4 a (nowy)

4a. Kadencja członków rady naukowej 
wynosi trzy lata, możliwy jest dwukrotny 
ponowny wybór. Wybór członków odbywa 
się na podstawie systemu rotacyjnego, a 
więc w każdych wyborach powoływana jest 
jedna trzecia nowych członków rady.

Or. en

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 35
Artykuł 5 ustęp 4 a (nowy)

4a. Europejska Rada ds. Badań 
Naukowych sporządza program prac dla 
realizacji programu szczegółowego, 
określający bardziej szczegółowo cele oraz 
priorytety naukowe i technologiczne 
przedstawione w załączniku I, odnośny 
system finansowania oraz harmonogram 
realizacji.

Or. pl
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Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 36
Artykuł 5 ustęp 4 b (nowy)

4b. Program prac uwzględnia sytuację 
nauki i technologii w Europie i ich 
przewidywany rozwój. Program jest 
uaktualniany w miarę potrzeb.

Or. pl

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 37
Artykuł 5 ustęp 3 punkt a)

a) ustanawia program prac dotyczący 
realizacji programu szczegółowego, 
przyjmowany zgodnie z art. 6 ust. 1,

a) ustanawia program prac dotyczący 
realizacji programu szczegółowego, 
przyjmowany zgodnie z art. 6 ust. 1, oraz 
zasady oceny wniosków w ramach 
systemów finansowania i kryteria wyboru 
projektów; dla poszczególnych projektów 
stosuje się wyłącznie kryterium jakości, 
natomiast dla działań koordynacyjnych i 
wspierających można stosować kryteria 
odnoszące się do projektów,

Or. pl

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 38
Artykuł 5 ustęp 3 punkt b)

b) określa metody niezależnej weryfikacji i 
oceny wniosków, na podstawie których 
określone zostaną wnioski objęte 
finansowaniem,

b) określa metody oraz zasady niezależnej 
weryfikacji i oceny wniosków, na podstawie 
których określone zostaną wnioski objęte 
finansowaniem,

Or. pl
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 39
Artykuł 5 ustęp 4 a (nowy)

4a. Komisja wyznacza członków rady 
naukowej na podstawie niezależnej i 
przejrzystej procedury.
Kadencja członków rady wynosi cztery lata, 
możliwy jest ponoowny wybór.

Or. fr

Uzasadnienie

Wybór członków rady naukowej powinien przebiegać zgodnie z zasadą niezależności i 
przejrzystości.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 40
Artykuł 6 ustęp 1

1. Komisja sporządza program prac dla 
realizacji programu szczegółowego, 
określający bardziej szczegółowo cele oraz 
priorytety naukowe i technologiczne 
przedstawione w załączniku I, odnośny 
system finansowania oraz harmonogram 
realizacji.

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 41
Artykuł 6 ustęp 2

2. Program prac uwzględnia sytuację nauki 
i technologii w Europie i ich przewidywany 
rozwój. Program jest uaktualniany w miarę 
potrzeb.

skreślony
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Or. pl

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 42
Artykuł 6 ustęp 3

3. Program prac określa kryteria oceny 
wniosków w ramach systemów 
finansowania i kryteria wyboru projektów. 
Dla poszczególnych projektów stosuje się 
wyłącznie kryterium jakości. Dla działań 
koordynacyjnych i wspierających można 
stosować kryteria odnoszące się do 
projektów.

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 43
Artykuł 6 ustęp 4

4. Komisja zapewnia, że realizacja 
programu szczegółowego jest zgodna z 
programem prac i zasadami określonymi w 
art. 4 ust. 3, oraz z metodami i 
stanowiskami ustanowionymi przez radę 
naukową, jak określono w art. 5 ust. 3 lit. 
a) i art. 5 ust. 3 lit. b). Komisja zapewnia, że 
specjalna jednostka ds. realizacji ściśle, 
skutecznie i w miarę potrzeb elastycznie 
przestrzega celów i wymogów niniejszego 
programu szczegółowego.

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 44
Artykuł 8
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Artykul 8
1. Komisję wspiera Komitet.

skreślony

2. W przypadku odniesień do niniejszego 
ustępu, zastosowanie ma procedura 
doradcza ustanowiona w art. 3 decyzji 
1999/468/WE, zgodnie z jej art. 7 ust. 3.
3. W przypadku odniesień do niniejszego 
ustępu, zastosowanie ma procedura 
zarządzania ustanowiona w art. 4 decyzji 
1999/468/WE, zgodnie z jej art. 7 ust. 3.
4. W przypadku odniesień do niniejszego 
ustępu, zastosowanie ma procedura 
regulacyjna ustanowiona w art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE.
5. Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 i art. 5 
ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa 
miesiące.
6. Komisja regularnie informuje Komitet o 
ogólnych postępach w realizacji programu 
szczegółowego.

Or. pl

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 45
Załącznik I podtytuł "Działania" ustęp 1 a (nowy)

Program będzie sprzyjał
multidyscyplinarności i 
międzydyscyplinarności poprzez, po 
pierwsze, wspólne mechanizmy mające 
zastosowanie do zagadnień 
technologicznych i naukowych o znaczeniu 
dla więcej niż jednej dziedziny. Podejście 
międzydyscyplinarne upora się z 
wyzwaniami wynikającymi ze złożoności 
problemów, w tym problemów związanych z 
tematami priorytetowymi, w których w 
większości przypadków jednodyscyplinarne 
podejście nie jest w stanie zapewnić 
odpowiedniego postępu naukowego i 
szkodzi wykorzystaniu wyników w celu 
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realizacji postępu społecznego, 
środowiskowego i gospodarczego.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa Badawcza ds. Badań Naukowych Unii Europejskiej wskazuje, w swoim dokumencie 
„Międzydyscyplinarność w badaniach naukowych” (EURAB 04.009, kwiecień 2004 r.), że 
międzydyscyplinarność „ma podstawowe znaczenie w utrzymaniu pozycji Europy jako lidera 
badań naukowych i technologicznych. Badania międzydyscyplinarne są niezbędnym 
elementem postępu w dziedzinie nauki" oraz zaleca sprzyjanie międzydyscyplinarnemu
charakterowi badań europejskich.

To stanowisko popierają środowiska związane z nauką i technologią, dlatego Siódmy 
Program Ramowy nie może tej kwestii pominąć i potrzebne są specjalne środki, które 
wzmocnią międzydyscyplinarność i multidyscyplinarność w programach i projektach.

Poprawka zastępuje poprawkę 1065 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
Siódmego Programu Ramowego.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 46
Załącznik I podtytuł "Realizacja programu"

W celu realizacji niniejszego programu 
szczegółowego Komisja ustanowi przy jego 
zainicjowaniu dwa zasadnicze elementy 
struktury ERC: niezależną radę naukową i 
specjalną jednostkę ds. realizacji.

W celu realizacji niniejszego programu 
szczegółowego Komisja ustanowi przy jego 
zainicjowaniu Europejską Radę ds. Badań 
Naukowych, która powoła niezależną radę 
naukową i specjalną jednostkę ds. realizacji.

Or. pl

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 47
Załącznik I podtytuł "Rada naukowa" ustęp 1

Rada naukowa składać się będzie z 
najwyższej rangi przedstawicieli 
europejskiego środowiska naukowego, 
działających we własnym imieniu, 
niezależnie od politycznych lub innych 
interesów. Jej członkowie będą mianowani 

Rada naukowa składać się będzie z 
najwyższej rangi przedstawicieli 
europejskiego środowiska naukowego, 
działających we własnym imieniu, 
niezależnie od politycznych lub innych 
interesów. Jej członkowie będą mianowani 
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przez Komisję, po tym jak zostali 
wyznaczeni w drodze niezależnej procedury.

przez Europejską Radę ds. Badań 
Naukowych, po tym jak zostali wyznaczeni 
w drodze niezależnej procedury.

Or. pl

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 48
Załącznik I podtytuł "Rada naukowa" ustęp 1

Rada naukowa składać się będzie z 
najwyższej rangi przedstawicieli 
europejskiego środowiska naukowego, 
działających we własnym imieniu, 
niezależnie od politycznych lub innych 
interesów. Jej członkowie będą mianowani 
przez Komisję, po tym jak zostali 
wyznaczeni w drodze niezależnej procedury.

Rada naukowa składać się będzie z 
najwyższej rangi przedstawicieli 
europejskiego środowiska naukowego, 
działających we własnym imieniu, 
niezależnie od politycznych lub innych 
interesów.

Jej członkowie będą wybierani przez 
środowisko naukowe, na podstawie 
kryteriów ogólnych, takich jak doskonałość, 
wielodyscyplinarność, znaczenie 
ewentualnego wkładu oraz niezależność, 
określonych przez ustawodawstwo 
europejskie w ramach procedury 
współdecyzji oraz mianowani przez 
Komisję.

Członkowie rady naukowej muszą być w 
pełni uznani przez środowisko naukowe. W 
ich przypadku nie może zaistnieć konflikt 
interesów.
Odpowiedzialność zarówno rady naukowej, 
jak i jej członków, określa Kodeks dobrego 
postępowania.
Okres trwania mandatu członków rady 
naukowej będzie ograniczony do czterech 
lat, przy czym mandat może zostać 
jednokrotnie odnowiony. Co dwa lata 
następuje odnowienie połowy składu rady 
naukowej, przy czym połowa osób 
odchodzących ze stanowiska może być 
ponownie mianowana, aby zachować 
ciągłość prac ERC.
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Rada naukowa będzie w pełni 
odpowiedzialna za podejmowanie decyzji 
związanych z rodzajem badań, które mają 
zostać sfinansowane i zapewni wysoką 
jakość działań z naukowego punktu 
widzenia. Jej obowiązki obejmą 
opracowanie rocznego programu prac, 
wdrożenie procedury wzajemnego 
przeglądu przez środowisko naukowe, jak 
również nadzór i kontrolę jakości 
wdrożenia programu z naukowego punktu 
widzenia. 

Or. fr

Uzasadnienie

Członkowie rady naukowej muszą przestrzegać kodeksu dobrego postępowania, który jest 
gwarantem ich niezależności. Odnowienie składu rady poprzez rotację jej członków pozwoli 
zapewnić ciągłość prac.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 49
Załącznik I podtytuł "Specjalna jednostka ds. realizacji"

Specjalna jednostka ds. realizacji będzie 
odpowiedzialna za wszystkie aspekty 
administracyjnego wdrażania i realizacji 
programu, które przewidziano w rocznym 
programie prac. Będzie ona w szczególności 
przeprowadzać procedury oceny oraz 
procedury wzajemnej weryfikacji i wyboru, 
zgodnie z zasadami ustanowionymi przez 
radę naukową oraz zapewniać finansowe i 
naukowe zarządzanie dotacjami.

Radę naukową wspierać będzie czasowy 
personel naukowy, wybrany przez członków 
rady naukowej w ramach przejrzystej i 
otwartej procedury.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych 
(ERC) będzie kierowana przez personel 
zatrudniony specjalnie w tym celu lub 
personel oddelegowany z instytucji UE, 
który zajmie się jedynie rzeczywistymi 
potrzebami administracyjnymi, aby 
zapewnić stabilność i ciągłość niezbędne 
dla skutecznego administrowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Rada naukowa powinna sama wybierać swój personel w ramach przejrzystej i otwartej 
procedury.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 50
Załącznik I podtytuł "Specjalna jednostka ds. realizacji" ustęp 1 a (nowy)

Specjalna jednostka ds. realizacji 
przedstawia radzie naukowej regularne 
sprawozdania ze swej działalności.

Or. fr

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 51
Załącznik I podtytuł "Panel Konsultacyjny" (nowy) (za "Specjalna jednostka ds. realizacji")

Panel konsultacyjny
Panel konsultacyjny składa się z członków 
europejskiego środowiska naukowego, 
szczególnie tych, którzy brali udział w 
pracach Komitetu Konstytucyjnego ERC, 
ograniczonej liczby przedstawicieli Komisji 
Europejskiej, Rady Europejskiej i 
Parlamentu Europejskiego oraz 
przedstawiciela interesów kobiet w 
dziedzinie nauki i badań. Panel 
konsultacyjny wspiera pracę rady naukowej 
i promuje interesy ERC na forum opinii 
publicznej. Spotkania z radą naukową 
odbywają się co najmniej raz w roku w celu 
uzyskania przez panel informacji na temat 
działań ERC.

Or. en

Uzasadnienie

Powołanie panelu konsultacyjnego składającego się z członków europejskiego środowiska 
naukowego, szczególnie tych, którzy brali udział w pracach Komitetu Konstytucyjnego ERC, 
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ograniczonej liczby przedstawicieli Rady, Komisji i Parlamentu jest konieczne w celu 
zapewnienia zgodności z zasadami, którym podlegają prace ERC. Będzie on stanowił 
przydatny pomost między ERC, instytucjami europejskimi, środowiskiem naukowym i opinią 
publiczną.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 52
Załącznik I podtytuł "Rola Komisji Europejskiej"

Komisja Europejska będzie gwarantem 
pełnej niezależności i integralności ERC. 
Odpowiedzialność Komisji w zakresie 
realizacji programu będzie polegać na 
zapewnieniu, że program realizowany jest 
zgodnie z wyżej wymienionymi celami 
naukowymi oraz zgodnie z wymogami 
jakości pracy naukowej określonymi przez 
działającą niezależnie radę naukową. 
Komisja w szczególności:

Komisja Europejska będzie gwarantem 
pełnej niezależności i integralności ERC.
Odpowiedzialność Komisji będzie polegać 
na kontrolowaniu działalności ERC jedynie 
pod względem zgodności z prawem i 
normami unijnymi. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności programu prac z 
przepisami Wspólnoty, Komisja publicznie 
przedstawi powody owej niezgodności.

• Zapewni ustanowienie specjalnej 
jednostki ds. realizacji oraz powierzenie jej 
zadań i obowiązków.
• Przyjmie program prac i stanowiska 
dotyczące metodologii wdrażania 
określonej przez radę naukową. 
• Zapewni, że decyzje dotyczące wyboru 
wniosków i finansowania projektów są 
podejmowane jedynie na podstawie ich 
kolejności w rankingu będącym wynikiem 
niezależnej weryfikacji. Jakiekolwiek 
zmiany kolejności w rankingu na podstawie 
niezależnej weryfikacji muszą być jasno 
potwierdzone przez radę naukową.
• Regularnie informuje komitet programu o 
realizacji programu.
• Przedstawia roczne sprawozdanie z 
działalności ERC Radzie i Parlamentowi.

Komisja przedstawia roczne sprawozdanie z 
działalności ERC Radzie i Parlamentowi.

Or. pl
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 53
Załącznik I podtytuł "Rola Komisji Europejskiej" punktor 5 a (nowy)

• W porozumieniu z radą naukową mianuje 
dyrektora oraz personel zarządzający 
specjalną jednostką ds. realizacji.

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 54
Załącznik I tytuł "Aspekty etyczne" ustęp 1

Podczas realizacji niniejszego programu 
szczegółowego oraz podczas działań 
badawczych z niego wynikających należy 
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 odpowiednimi 
konwencjami międzynarodowymi, 
wytycznymi i kodeksami 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).

Podczas realizacji niniejszego programu 
szczegółowego oraz podczas działań 
badawczych z niego wynikających należy 
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 odpowiednimi 
konwencjami międzynarodowymi, 
wytycznymi i kodeksami 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), rezolucjami Parlamentu 
Europejskiego z dnia 10 marca 2005 r. w 
sprawie handlu ludzkimi komórkami 
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jajowymi1 i 26 października 2005 r. w 
sprawie patentów na wynalazki 
biotechnologiczne 2 oraz przepisami i 
rozporządzeniami obowiązującymi w 
państwach, w których przeprowadzane są 
wspomniane projekty badawcze.
________________ 
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0074.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 55
Załącznik I tytuł "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

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Poprawka 56
Załącznik I tytuł "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

Sformułowanie zaproponowane przez Komisję jest zbyt nieprecyzyjne w jednym punkcie, w 
szczególności należy dodać obowiązek przedstawienia sprawozdania Parlamentowi.
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Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Poprawka 57
Załącznik I tytuł "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 Państwie 
Członkowskim lub 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. 

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie zaproponowane przez Komisję jest zbyt nieprecyzyjne w jednym punkcie, w 
szczególności należy dodać obowiązek przedstawienia sprawozdania Parlamentowi.

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Poprawka 58
Załącznik I tytuł "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 

Przed rozpoczęciem działań w zakresie 
RTD, podmioty prowadzące projekty 
badawcze dotyczące kwestii delikatnych z 
etycznego punktu widzenia, np. analizy 
DNA na ludziach, przeprowadzania badań 
na osobach, które nie są w stanie 
świadomie wyrazić swojej zgody, badań 
powodujących cierpienia zwierząt 
kręgowych itd., lub uczestniczące w takich 
projektach muszą uzyskać stosowne 
zezwolenie odpowiednich krajowych lub 
lokalnych komitetów etycznych. Komisja 
będzie systematycznie dokonywać przeglądu 
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w trakcie realizacji projektu. zasad etycznych. W szczególnych 
przypadkach przeglądu zasad etycznych 
można dokonać w trakcie realizacji projektu.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie zaproponowane przez Komisję jest zbyt nieprecyzyjne w jednym punkcie, w 
szczególności należy dodać obowiązek przedstawienia sprawozdania Parlamentowi.

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Poprawka 59
Załącznik I tytuł "Aspekty etyczne" ustęp 5

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

Komisja co roku informuje Parlament i 
Radę o swoich działaniach w tej dziedzinie. 
Ponadto Komisja przekazuje informacje 
Parlamentowi lub Radzie, jeżeli ww. 
instytucje zwrócą się z takim wnioskiem.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie zaproponowane przez Komisję jest zbyt nieprecyzyjne w jednym punkcie, w 
szczególności należy dodać obowiązek przedstawienia sprawozdania Parlamentowi.


