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Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 7a (nowy)

(7a) Zatrudniając naukowców 
zagranicznych (z państw członkowskich lub 
krajów trzecich) należy dążyć do 
wyrównania formalnych i finansowych 
warunków zatrudnienia zgodnie z zasadą 
preferencji wspólnotowej. Zatrudnianie 
naukowców z krajów trzecich nie może się 
odbywać na warunkach bardziej 
korzystnych niż stosowane wobec 
naukowców z nowych państw 
członkowskich – w związku z 
rozwiązaniami przejściowymi dotyczącymi 
swobodnego przepływu pracowników.

Or. pl



PE 374.087v01-00 2/36 AM\614623PL.doc

PL

Uzasadnienie

Warto wskazać, że zmniejszenie zróżnicowania wynagrodzeń i warunków opieki socjalnej 
pomiędzy krajami członkowskimi silnie wpłynie na wzrost mobilności naukowców i 
wynikających stąd korzyści. Ułatwianie mobilności powinno dotyczyć nie tylko samych 
naukowców, ale także ich rodzin.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 11

(11) Należy także podjąć odpowiednie 
środki w celu zapobieżenia 
nieprawidłowościom i nadużyciom, oraz 
należy podjąć niezbędne kroki w celu 
odzyskania straconych, niewłaściwie 
wypłaconych lub nieodpowiednio 
wykorzystanych środków, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w 
sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich, rozporządzeniem 
Komisji (WE, EURATOM) nr 2342/2002 z 
dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym 
szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia finansowego, z wszelkimi 
przyszłymi zmianami, rozporządzeniem 
Rady (WE, EURATOM) nr 2988/95 z dnia 
18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony 
interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich, rozporządzeniem Rady (WE, 
EURATOM) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 
1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz 
inspekcji przeprowadzanych przez Komisję 
w celu ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi nieprawidłowościami 
i rozporządzeniem (WE) nr 1074/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF).

(11) Należy także podjąć odpowiednie 
środki w celu kontrolowania z jednej strony 
skuteczności przyznawanej pomocy, a z 
drugiej strony wydajności wykorzystania 
tych środków, zapobieżenia 
nieprawidłowościom i nadużyciom, oraz 
należy podjąć niezbędne kroki w celu 
odzyskania straconych, niewłaściwie 
wypłaconych lub nieodpowiednio 
wykorzystanych środków, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w 
sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich, rozporządzeniem 
Komisji (WE, EURATOM) nr 2342/2002 z 
dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym 
szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia finansowego, z wszelkimi 
przyszłymi zmianami, rozporządzeniem 
Rady (WE, EURATOM) nr 2988/95 z dnia 
18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony 
interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich, rozporządzeniem Rady (WE, 
EURATOM) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 
1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz 
inspekcji przeprowadzanych przez Komisję 
w celu ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi nieprawidłowościami 
i rozporządzeniem (WE) nr 1074/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF).
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Or. fr

Uzasadnienie

Skoro angażuje się środki publiczne, to należy kontrolować prawidłowość wykorzystania 
przyznanych środków. 

Poprawkę złożył Alyn Smith w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 13

(13) Podczas realizacji niniejszego programu 
należy zwrócić odpowiednią uwagę na 
problematykę płci, jak również, między 
innymi, na warunki pracy, przejrzystość 
rekrutacji oraz rozwój kariery naukowców 
zatrudnionych przy projektach i programach 
finansowanych w ramach działań 
niniejszego programu, dla których ramy 
odniesienia stanowi zalecenie Komisji z dnia 
11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej 
Karty Naukowca oraz Kodeksu 
postępowania przy rekrutacji pracowników 
naukowych

(13) Podczas realizacji niniejszego programu 
należy zwrócić odpowiednią uwagę na 
problematykę płci, jak również, między 
innymi, na warunki pracy, środki 
sprzyjające pogodzeniu życia zawodowego i 
rodzinnego, w tym na przykład stypendia w 
niepełnym wymiarze godzin, przejrzystość 
rekrutacji oraz rozwój kariery naukowców 
zatrudnionych przy projektach i programach 
finansowanych w ramach działań 
niniejszego programu, dla których ramy 
odniesienia stanowi zalecenie Komisji z dnia 
11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej 
Karty Naukowca oraz Kodeksu 
postępowania przy rekrutacji pracowników 
naukowych.

Or. en

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 14

(14) Niniejszy program jest zgodny z 
dalszym rozwojem i wdrażaniem 
zintegrowanej strategii zasobów ludzkich w 
dziedzinie badań i rozwoju w Europie oraz 
jest podstawą jej dalszego rozwoju i 
wdrażania na podstawie dokumentów 
„Strategia mobilności dla ERA” i 
„Naukowcy w Europejskim Obszarze 
Badawczym”: jeden zawód, wiele karier” 
jak również uwzględnia on konkluzje Rady 

(14) Niniejszy program jest zgodny z 
dalszym rozwojem i wdrażaniem 
zintegrowanej strategii zasobów ludzkich w 
dziedzinie badań i rozwoju w Europie oraz 
jest podstawą jej dalszego rozwoju i 
wdrażania na podstawie dokumentów 
„Strategia mobilności dla ERA” i 
„Naukowcy w Europejskim Obszarze 
Badawczym”: jeden zawód, wiele karier” 
jak również uwzględnia on konkluzje Rady 



PE 374.087v01-00 4/36 AM\614623PL.doc

PL

dotyczące zasobów ludzkich w R&D z dnia 
18 kwietnia 2005 r.

dotyczące zasobów ludzkich w R&D z dnia 
18 kwietnia 2005 r.

W celu utworzenia rzeczywistego 
Europejskiego Obszaru Badawczego, 
państwa członkowskie stosują Europejską 
Kartę Naukowca oraz Kodeks 
Postępowania przy Rekrutacji Naukowców.

Or. it

Uzasadnienie

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Naukowców są 
koniecznymi instrumentami dla osiągnięcia pełnej mobilności naukowców.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia 14a (nowy)

(14 a) Program szczegółowy „Ludzie” ma 
na celu jakościowy i ilościowy rozwój 
potencjału ludzkiego w dziedzinie badań i 
technologii w Europie. Niezwykle ważne 
jest uznanie i promowanie badań 
naukowych jako ścieżki kariery zawodowej, 
z zachętami odpowiednimi do jej nowego 
statusu. Pozwoliłoby to na utrzymanie 
bardzo wysokiego poziomu badań 
podstawowych oraz na spójny rozwój badań 
technologicznych, a także wyraźnie 
sprzyjałby mobilności naukowców 
przyjeżdżających do i wyjeżdżających z 
Europy. Ponadto pomogłoby w 
zapewnieniu właściwych warunków w celu 
zachęcenia najlepszych naukowców 
zagranicznych do prowadzenia badań w 
Europie.

Or. en
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 22
Artykuł 2 ustęp 1

Program szczegółowy wspiera działania w 
ramach części „Ludzie” wzmacniając 
ilościowo i jakościowo potencjał ludzki w 
zakresie badań i technologii w Europie. 
Działania wspierające kształcenie i 
rozwijanie kariery naukowców, zwane 
„działaniami Marie Curie” zostaną 
wzmocnione i większy nacisk zostanie 
położony na kluczowe aspekty rozwijania 
umiejętności i kariery oraz na ściślejsze 
powiązania z systemami krajowymi.

Program szczegółowy wspiera działania w 
ramach części „Ludzie”, wzmacniając 
ilościowo i jakościowo potencjał ludzki w 
zakresie badań i technologii w Europie. 
Działania wspierające kształcenie i 
rozwijanie kariery naukowców, zwane 
„działaniami Marie Curie”, skupią się na 
kluczowych aspektach rozwijania 
umiejętności i kariery oraz na ściślejszych 
powiązaniach z systemami krajowymi.

Or. es

Uzasadnienie

Nie chodzi o wzmocnienie „działań Marie Curie”, ale o skoncentrowanie ich na 
kwalifikacjach i rozwoju karier.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 23
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. Żadne 
badania naukowe nad embrionami i 
komórkami macierzystymi nie będą 
podlegały finansowaniu, ponieważ w wielu 
państwach członkowskich są one 
zabronione ze względu na podstawowe 
prawa człowieka i zasady konstytucyjne.

Or. en

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Poprawka 24
Artykuł 4 ustęp 2
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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 komisji etyki. Ponadto 
Komisja podda projekt badawczy 
systematycznej kontroli i przedłoży 
odpowiednie sprawozdanie roczne w tej 
sprawie Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. 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 25
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 embrionów ludzkich;
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- 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 i działalność 
badawcza wykorzystująca komórki tych 
embrionów, oraz
- działalność badawcza prowadząca do 
zniszczenia embrionów ludzkich lub 
wykorzystująca ludzkie komórki 
macierzyste.

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 26
Artykuł 4 ustęp 2a (nowy)

2a. Następujące badania nie są 
finansowane w ramach niniejszego 
programu:
- projekty badawcze zabronione w 
państwach członkowskich ze względów 
związanych z podstawowymoi prawami 
człowieka lub zasadami konstytucyjnymi,
- projekty badawcze stanowiące zagrożenie 
dla podstawowych wartości odnoszących się 
do godności ludzkiej,
- metody klonowania embrionów ludzkich,
- interwencje w ludzkich liniach 
komórkowych, oraz
- wykorzystanie i tworzenie embrionów i 
komórek macierzystych do celów badań 
naukowych, ponieważ istota ludzka jest 
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wartością samą w sobie, a ciało ludzkie, w 
szczególności kobiece, nie powinno 
podlegać regułom rynkowym.
Badania nad chimerami nie będą 
finansowane ani w sposób bezpośredni, ani 
pośredni.

Or. en

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Poprawka 27
Artykuł 4 ustęp 3

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

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

- działania badawcze zakazane we 
wszystkich Państwach Członkowskich,

- działalność badawcza zmierzająca do 
klonowania 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 
komórek macierzystych i działalność 
badawcza wykorzystująca komórki tych 
embrionów, oraz
- projekty badawcze, które bezpośrednio lub 
pośrednio prowadzą do zniszczenia 
ludzkich embrionów.

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 
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rozwiązać w kontekście programu ramowego, jednak celem zachowania spójności poprawka 
jest zgłaszana również do poszczególnych programów.

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

Poprawka 28
Artykuł 4 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, embrionami nadliczbowymi, 
powstałymi w wyniku zapłodnienia 
pozaustrojowego, kwestie dotyczące 
wykorzystywania danych genetycznych w 
przypadku braku terapii) UE przyznaje 
pierwszeństwo projektom badawczym 
stanowiącym alternatywę wobec tych 
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.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 29
Artykuł 4 ustęp 3 tiret pierwsze a (nowe)
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- badania nad embrionami i komórkami 
macierzystymi zabronione w wielu 
państwach członkowskich ze względów 
związanych z podstawowymoi prawami 
człowieka lub zasadami konstytucyjnymi

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 30
Artykuł 4 ustęp 3 tiret drugie

- 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 sie do godności ludzkiej oraz 
sprzyjające komercyjnemu podejściu do 
ciała ludzkiego, a zwłaszcza do ciała kobiet.

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 31
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, system 
finansowania stosowany w odniesieniu do 
tematu, którego dotyczy zaproszenie do 
składania wniosków, oraz harmonogram 
realizacji.

1. Komisja sporządza program prac dla 
realizacji programu szczegółowego, 
określający bardziej szczegółowo cele oraz 
działania przedstawione w załączniku I, 
system finansowania stosowany w 
odniesieniu do działań, których dotyczy 
zaproszenie do składania wniosków, oraz 
harmonogram realizacji.

Or. es

Uzasadnienie

Oprócz celów finansowanych działań należy przedstawić szczegółowo ich rodzaje.
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 32
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, system 
finansowania stosowany w odniesieniu do 
tematu, którego dotyczy zaproszenie do 
składania wniosków, oraz harmonogram 
realizacji.

1. Komisja sporządza program prac dla 
realizacji programu szczegółowego, 
określający bardziej szczegółowo cele oraz 
priorytety naukowe i technologiczne 
przedstawione w załączniku I, system 
finansowania stosowany w odniesieniu do 
tematu, którego dotyczy zaproszenie do 
składania wniosków, oraz harmonogram 
realizacji. Program prac należy realizować 
również w celu uproszczenia procedur 
dostępu do siódmego programu ramowego i 
ułatwienia upowszechniania informacji o 
działaniach prowadzonych w tym 
programie.

Or. fr

Uzasadnienie

Lepsze upowszechnianie informacji, któremu towarzyszyć będzie uproszczenie procedur 
dostępu do siódmego programu ramowego badań i rozwoju, zachęci do realizacji 
wyznaczonych celów.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 33
Artykuł 6 ustęp 2

2. Program prac uwzględnia działania 
badawcze istotne dla programu, prowadzone 
przez Państwa Członkowskie, państwa 
stowarzyszone oraz europejskie i 
międzynarodowe organizacje. Program jest 
uaktualniany w miarę potrzeb.

2. Program prac uwzględnia istotne dla 
programu działania badawcze oraz 
dotyczące kształcenia badaczy i rozwoju 
karier zawodowych prowadzone przez 
państwa członkowskie, państwa 
stowarzyszone oraz europejskie i 
międzynarodowe organizacje oraz 
uzyskanie europejskiej wartości dodanej, a 
także wpływ na konkurencyjność przemysłu 
i związki z innymi dziedzinami polityki 
wspólnotowej. Program jest uaktualniany w 
miarę potrzeb.

Or. es
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest podkreślenie znaczenia szkolenia i kariery zawodowej badaczy, a 
także współdziałania z innymi dziedzinami polityki wspólnotowej.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 34
Artykuł 6 ustęp 3

3. Program prac określa kryteria oceny
wniosków dotyczących działań pośrednich w 
ramach systemów finansowania i kryteria 
wyboru projektów. Kryteria umożliwią 
ocenę jakościową wnioskodawców 
(naukowców/organizacji) i ocenę ich 
zdolności do dalszego rozwoju, łącznie z, w 
stosownych przypadkach, oceną ich 
zdolności realizacji; ocenę jakości 
zaproponowanej działalności pod kątem 
szkoleń naukowych i/lub transferu wiedzy; 
ocenę wspólnotowej wartości dodanej i 
efektu strukturyzacyjnego zaproponowanej 
działalności pod kątem przyczyniania się do 
realizacji celów programu szczegółowego i 
programu prac. Program prac może 
dokładniej określać lub uzupełniać te 
kryteria i wszystkie wagi i progi.

3. Wnioski dotyczące działań pośrednich w 
ramach systemów finansowania będą 
oceniane, a projekty wybierane zgodnie z
następującymi zasadami:

- jakość naukowa i/lub technologiczna;
- powiązanie z celami niniejszego programu 
szczegółowego;
- jakość i zdolność praktycznego 
zastosowania przez wnioskodawców 
(badaczy/organizacje) oraz potencjał 
przyszłego rozwoju;
- jakość proponowanego działania z punktu 
widzenia celów dotyczących kształcenia 
naukowego i/lub przekazywania wiedzy;
W tym kontekście program prac określi 
dokładniej kryteria oceny i wyboru, będzie 
mógł też wprowadzać dodatkowe 
wymagania, wagi i progi.

Or. es
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Uzasadnienie

Lepsze określenie zasad selekcji.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 35
Artykuł 6 ustęp 4

4. Program prac może określać: 4. Program prac może określać instalacje
europejskie, które otrzymają środki w 
formie składki.

(a) organizacje, które otrzymały środki w 
formie składki członkowskiej,
(b) działania wspierające na rzecz działań 
określonych podmiotów prawnych.

Or. es

Uzasadnienie

Uważa się, że wszystkie organizacje powinny współzawodniczyć na równych warunkach i 
mieć równe szanse, dlatego też lit. a) powinna dotyczyć wyłącznie podmiotów będących 
instalacjami europejskimi („European facility”), a lit. b) należy usunąć.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 36
Artykuł 7 ustęp 2

2. Procedurę ustanowioną w art. 8 ust. 2 
stosuje się do przyjmowania programu prac,
o którym mowa w art. 6 ust. 1.

2. Procedurę zarządzania ustanowioną w art. 
8 ust. 2 stosuje się do przyjmowania 
programu prac, o którym mowa w art. 6 
ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Art. 8 określa szczegółowo warunki zarządzania programem. Niedokładne sformułowanie 
mogłoby prowadzić do fałszywej interpretacji kwestii procedur dotyczących programu.
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 37
Artykuł 7 ustęp 3

3. Procedurę ustanowioną w art. 8 ust. 3 
stosuje się do przyjmowania działań w 
dziedzinie RTD, w których są 
wykorzystywane embriony ludzkie i 
komórki macierzyste embrionów ludzkich.

3. Procedurę regulacyjną ustanowioną w art. 
8 ust. 3 stosuje się do przyjmowania działań 
w dziedzinie RTD, w których są 
wykorzystywane embriony ludzkie i 
komórki macierzyste embrionów ludzkich.

Or. es

Uzasadnienie

Rozróżnienie poszczególnych procedur z art. 8 dla uniknięcia niejasności.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 38
Artykuł 8 ustęp 2

2. 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.

2. W przypadku odniesień do niniejszego 
ustępu zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 
1999/468/WE.

Or. es

Uzasadnienie

Zastosowanie nie ogranicza się do procedury zarządzania; określa je cała treść 
wymienionych artykułów.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 39
Artykuł 8 ustęp 4

4. Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 
1999/468/WE wynosi dwa miesiące.

4. Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 oraz w 
art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi 
dwa miesiące.

Or. es
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Uzasadnienie

Poprawkę uzasadnia fakt, że procedury wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji ustanawia decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 40
Artykuł 8a (nowy)

Artykuł 8a
Komisja czuwa nad zapewnieniem 
niezależnego kontrolowania, oceny i 
przeglądu, które wprowadza art. 8 decyzji 
ustanawiającej program ramowy na lata 
2007-2013 w odniesieniu do działań 
prowadzonych w dziedzinach objętych 
niniejszym programem szczegółowym.

Or. es

Uzasadnienie

Nowy artykuł mający na celu określenie roli Komisji jako podmiotu odpowiedzialnego za 
kontrolę i monitorowanie.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 41
Załącznik podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 2

Program będzie realizowany poprzez 
systematyczne inwestycje na rzecz ludzi, 
głównie poprzez spójny zestaw „działań 
Marii Curie”, mających na celu rozwijanie 
umiejętności i kompetencji naukowców na 
wszystkich szczeblach ich kariery, od 
początkowego kształcenia naukowców do 
rozwoju kariery i kształcenia przez całe 
życie. Kluczowymi elementami wszystkich 
„działań Marie Curie” są mobilność, 
zarówno międzynarodowa jak i 
międzysektorowa, uznawanie nabytych 
doświadczeń w różnych sektorach i krajach 
oraz odpowiednie warunki pracy.

W programie należy uwzględnić zalecenia 
zawarte w Karcie badacza i w Kodeksie 
rekrutacji badacza; program będzie 
realizowany poprzez systematyczne 
inwestycje na rzecz ludzi, głównie poprzez 
spójny zestaw „działań Marii Curie”, 
mających na celu rozwijanie umiejętności i 
kompetencji naukowców na wszystkich 
szczeblach ich kariery, od początkowego 
kształcenia naukowców do rozwoju kariery i 
kształcenia przez całe życie. Kluczowymi 
elementami wszystkich „działań Marie 
Curie” są mobilność, zarówno 
międzynarodowa jak i międzysektorowa, 
uznawanie nabytych doświadczeń w różnych 
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sektorach i krajach oraz odpowiednie 
warunki pracy.

Or. fr

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 42
Załącznik podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 2

Program będzie realizowany poprzez 
systematyczne inwestycje na rzecz ludzi, 
głównie poprzez spójny zestaw „działań 
Marii Curie”, mających na celu rozwijanie 
umiejętności i kompetencji naukowców na 
wszystkich szczeblach ich kariery, od 
początkowego kształcenia naukowców do 
rozwoju kariery i kształcenia przez całe 
życie. Kluczowymi elementami wszystkich 
„działań Marie Curie” są mobilność, 
zarówno międzynarodowa jak i 
międzysektorowa, uznawanie nabytych 
doświadczeń w różnych sektorach i krajach 
oraz odpowiednie warunki pracy.

Program będzie realizowany poprzez 
systematyczne inwestycje na rzecz ludzi, 
głównie poprzez spójny zestaw „działań 
Marii Curie”, mających na celu rozwijanie 
umiejętności i kompetencji naukowców na 
wszystkich szczeblach ich kariery, od 
początkowego kształcenia naukowców do 
rozwoju kariery i kształcenia przez całe 
życie. Kluczowymi elementami wszystkich 
„działań Marie Curie” są mobilność, 
zarówno międzynarodowa jak i 
międzysektorowa, uznawanie nabytych 
doświadczeń w różnych sektorach i krajach 
oraz odpowiednie warunki pracy.

Aby sprzyjać mobilności naukowców 
wewnątrz Unii Europejskiej należy 
rozpocząć planowanie działań 
zorientowanych na harmonizację systemów 
podatkowych, którym podlegają naukowcy.

Or. it

Uzasadnienie

Aby zmierzać ku utworzeniu prawdziwego europejskiego rynku naukowców oraz by 
stymulować ich mobilność, należy stworzyć podstawowe warunki dla realizacji tego procesu. 
Nie można dopuścić, by europejscy naukowcy podlegali różnym systemom podatkowym. Teraz 
właśnie trzeba poważnie zastanowić się nad tym problemem i opracować specyficzną 
harmonizację podatkową dla naukowców.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 43
Załącznik Wprowadzenie ustęp 2
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Program będzie realizowany poprzez 
systematyczne inwestycje na rzecz ludzi, 
głównie poprzez spójny zestaw „działań 
Marii Curie”, mających na celu rozwijanie 
umiejętności i kompetencji naukowców na 
wszystkich szczeblach ich kariery, od 
początkowego kształcenia naukowców do 
rozwoju kariery i kształcenia przez całe 
życie. Kluczowymi elementami wszystkich 
„działań Marie Curie” są mobilność, 
zarówno międzynarodowa jak i 
międzysektorowa, uznawanie nabytych 
doświadczeń w różnych sektorach i krajach 
oraz odpowiednie warunki pracy.

Program będzie realizowany poprzez 
systematyczne inwestycje na rzecz ludzi, 
głównie poprzez spójny zestaw „działań 
Marii Curie”, mających na celu rozwijanie 
umiejętności i kompetencji naukowców na 
wszystkich szczeblach ich kariery, od 
początkowego kształcenia naukowców do 
rozwoju kariery i kształcenia przez całe 
życie. Zasadnicza dla wszystkich „działań 
Marie Curie” jest mobilność, zarówno 
międzynarodowa jak i międzysektorowa; 
kluczowe elementy to również uznawanie 
nabytych doświadczeń w różnych sektorach 
i krajach oraz odpowiednie warunki pracy.

Or. es

Uzasadnienie

Mobilność jest ważna dla całego programu ramowego i jego programów szczegółowych, a w 
programie „Ludzie” nabiera charakteru czynnika zasadniczego.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 44
Załącznik podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 3

„Działania Marie Curie” są otwarte na 
wszystkie dziedziny badań naukowych i 
rozwoju technologicznego przewidziane na 
mocy Traktatu. Wnioskodawcy 
samodzielnie wybierają dziedziny badań. 
Możliwe będzie jednak ukierunkowanie 
niektórych działań w ramach programu, np. 
w odniesieniu do dyscyplin naukowych i 
obszarów technologicznych, regionów 
uczestniczących, rodzajów organizacji 
badawczych i społeczności naukowej w celu 
uwzględnienia zmieniających się potrzeb 
Europy w zakresie kształcenia naukowców, 
mobilności, rozwoju kariery i dzielenia się 
wiedzą. Obejmie to również możliwość 
publikowania zaproszeń do składania 
wniosków wspólnie z innymi częściami 
programu ramowego.

„Działania Marie Curie” są otwarte na 
wszystkie dziedziny badań naukowych i 
rozwoju technologicznego przewidziane na 
mocy traktatu. Wnioskodawcy samodzielnie 
wybierają dziedziny badań. Szczególną 
uwagę zwracać się będzie jednak na 
projekty interesujące z punktu widzenia 
trwałego rozwoju, zdrowia lub innowacji, 
możliwe będzie również ukierunkowanie 
niektórych działań w ramach programu, np. 
w odniesieniu do dyscyplin naukowych i 
obszarów technologicznych, regionów 
uczestniczących, rodzajów organizacji 
badawczych i społeczności naukowej w celu 
uwzględnienia zmieniających się potrzeb 
Europy w zakresie kształcenia naukowców, 
mobilności, rozwoju kariery i dzielenia się 
wiedzą. Obejmie to również możliwość 
publikowania zaproszeń do składania 
wniosków wspólnie z innymi częściami 
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programu ramowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka uzasadniona sama w sobie w świetle celów strategii lizbońskiej.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 45
Załącznik podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 3a (nowy)

Zagadnienie kształcenia badaczy obejmie 
nie tylko cele i działania opisane w 
niniejszym programie, ale również akcje 
informacyjne na etapach poprzedzających 
naukę na wyższych uczelniach i w 
pierwszych latach tej nauki. Aby zapewnić 
doskonałe kształcenie przyszłych badaczy, 
należy informować ich na wczesnych 
etapach kształcenia, aby motywować ich do 
orientowania swoich karier na działalność 
badawczą i na określone specjalizacje 
naukowe, tak aby objąć również dziedziny 
nauki, którym z braku wystarczających 
informacji do tej pory nie poświęciło się 
wystarczająco wielu specjalistów.

Or. es

Uzasadnienie

Niezbędne jest informowanie przyszłych badaczy o możliwościach rozwoju kariery 
zawodowej. W ten sposób będą motywowani do wybierania określonych dziedzin, jak na 
przykład badania nad energią rozszczepiania, które obecnie są w pewnej mierze 
„deprecjonowane” i z tego powodu cierpią na brak badaczy.

Poprawkę złożył Alyn Smith w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 46
Załącznik podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 3a (nowy)

„Działania Marie Curie” są szeroko 
postrzegane jako najlepsza część programu 
ramowego i odniosły ogromny sukces. 
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Jednakże nadmierna ilość zgłoszeń odbiła 
się niekorzystnie na działaniach Marie 
Curie, co wpływa w szczególności na 
środowiska naukowe i na środowisko 
biznesu.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament powinien uwydatnić sukces odniesiony przez działania Marie Curie ujęte w 
programie ramowym, jak wskazuje na to poziom zainteresowania przekraczający możliwości 
programu.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 47
Załącznik podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 3b (nowy)

Równie ważna dla programu jest możliwość 
uczestnictwa instytucji edukacyjnych i 
badawczych o różnej wielkości i o różnych 
kierunkach badań. Zostaną określone 
środki mające na celu stymulowanie 
silnych środowisk badawczych i otwarcie 
na sieci mniejszych instytucji 
edukacyjnych, jak również na instytucje 
duże i o szerokim zasięgu.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się wyraźnie określić, że zainteresowanymi stronami w przypadku proponowanych 
środków mogłyby być zarówno sieci mniejszych uniwersytetów o węższym obszarze badań, jak 
i duże, „monolityczne” uniwersytety. W innym przypadku istnieje ryzyko, że struktura oparta 
na przypuszczeniu, że duże, tradycyjne instytucje są naturalnymi stronami akademickimi 
wykluczy dużą ilość naukowców z mniejszych uniwersytetów, które niemniej jednak biorą 
często aktywny udział we współpracy międzynarodowej.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 48
Załącznik podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 3c (nowy)

„Działania Marie Curie” będą 
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przeznaczone do wykorzystania w równym 
stopniu przez wszystkie państwa 
członkowskie. W tym celu współczynnik 
korygujący zostanie poddany rewizji i 
odbędzie się dialog z państwami 
członkowskimi na temat zasad 
opodatkowania środków.

Or. en

Uzasadnienie

Reakcje na granty Marie Curie są ogólnie pozytywne, ale istnieje także pewna ilość opinii na 
temat współczynnika korygującego, określającego wysokość grantów w różnych państwach 
członkowskich oraz na temat zasad opodatkowania powodujących, że warunki Marie Curie 
różnią się w zależności od państwa członkowskiego i wpływających na możliwość 
przyciągania uzdolnionych naukowców. Nawet jeżeli ten ostatni punkt nie leży w kompetencji 
Unii, powinien być przedmiotem dialogu między Komisją a państwami członkowskimi.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 49
Załącznik podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 3d (nowy)

Można również udzielić wsparcia dla 
stanowisk podoktorskich dla naukowców z 
nowych państw członkowskich, aby 
umożliwić im udział w istniejących grupach 
badawczych w innych państwach 
członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Środki na rzecz integracji wspierające pełny udział nowych państw członkowskich we 
wszystkich sektorach Unii powinny oczywiście zostać rozszerzone również na badania. 

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 50
Załącznik podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 4

Znaczny udział przedsiębiorstw, w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw, jest 
uznawany za kluczową wartość dodaną 

Znaczny udział przedsiębiorstw, w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw, jest 
uznawany za kluczową wartość dodaną 
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niniejszego programu. „Działania Marie-
Curie” będą wspierać intensyfikację 
współpracy między przemysłem a 
uczelniami wyższymi na płaszczyźnie 
kształcenia naukowców, rozwoju kariery i 
dzielenia się wiedzą, podczas gdy jedno 
szczegółowe działanie będzie 
ukierunkowane na partnerstwa i ścieżki 
rozwoju między przemysłem i uczelniami 
wyższymi.

niniejszego programu. „Działania Marie-
Curie” będą wspierać intensyfikację 
współpracy między przedsiębiorstwami oraz 
między przemysłem a uczelniami wyższymi 
na płaszczyźnie kształcenia naukowców, 
rozwoju kariery i dzielenia się wiedzą, 
podczas gdy jedno szczegółowe działanie 
będzie ukierunkowane na partnerstwa i 
ścieżki rozwoju między przemysłem i 
uczelniami wyższymi.

Or. fr

Uzasadnienie

Współpraca między przedsiębiorstwami również może być pozytywnym czynnikiem w pracach 
badawczych.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 51
Załącznik podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 4

Znaczny udział przedsiębiorstw, w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw, jest 
uznawany za kluczową wartość dodaną 
niniejszego programu. „Działania Marie-
Curie” będą wspierać intensyfikację 
współpracy między przemysłem a 
uczelniami wyższymi na płaszczyźnie 
kształcenia naukowców, rozwoju kariery i 
dzielenia się wiedzą, podczas gdy jedno 
szczegółowe działanie będzie 
ukierunkowane na partnerstwa i ścieżki 
rozwoju między przemysłem i uczelniami 
wyższymi.

Znaczny udział przedsiębiorstw, w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw, jest 
uznawany za kluczową wartość dodaną 
niniejszego programu. „Działania Marie-
Curie” będą wspierać intensyfikację 
współpracy między przemysłem a 
uczelniami wyższymi (przemysł w szerokim 
rozumieniu, z ujęciem na przykład 
przedsiębiorstw świadczących usługi i 
sprzedających wiedzę) na płaszczyźnie 
kształcenia naukowców, rozwoju kariery i 
dzielenia się wiedzą, podczas gdy jedno 
szczegółowe działanie będzie 
ukierunkowane na partnerstwa i ścieżki 
rozwoju między przemysłem i uczelniami 
wyższymi.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „przemysłu” może wprowadzać w błąd przy interpretacji programu. Przyszły wzrost 
spodziewany jest raczej przede wszystkim w sektorach innych niż tradycyjny przemysł.
Powinno się to odzwierciedlać również w sposobie określenia programu, a kwestią kluczową 
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jest przyznanie możliwości uczestnictwa na równych zasadach wszystkim przedsiębiorstwom 
potrzebującym zwiększonej współpracy.

Poprawkę złożyli Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Poprawka 52
Załącznik podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 6

W odpowiedni sposób zostaną uwzględnione 
zasada zrównoważonego rozwoju i zasada 
równości mężczyzn i kobiet. Celem 
programu jest zapewnienie włączenia 
problematyki płci poprzez popieranie 
równych szans mężczyzn i kobiet we 
wszystkich „działaniach Marie Curie” i 
porównywanie udziału naukowców obu płci 
(wyznaczony cel: przynajmniej 40 % 
uczestniczących kobiet). Dodatkowo 
działania będą zaprojektowane w sposób 
zapewniający naukowcom odpowiednią 
równowagę miedzy życiem zawodowym a 
prywatnym, a także w sposób ułatwiający im 
wznowienie kariery naukowej po przerwie. 
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, i ich potencjalnymi 
zastosowaniami, jak również wpływ 
społeczno-gospodarczy rozwoju i 
prognozowania naukowego i technicznego.

W odpowiedni sposób zostaną uwzględnione 
zasada zrównoważonego rozwoju i zasada 
równości mężczyzn i kobiet. Celem 
programu jest zapewnienie włączenia 
problematyki płci poprzez popieranie 
równych szans mężczyzn i kobiet we 
wszystkich „działaniach Marie Curie” i 
porównywanie udziału naukowców obu płci 
(wyznaczony cel: przynajmniej 40 % 
uczestniczących kobiet). Dodatkowo 
działania będą zaprojektowane w sposób 
zapewniający naukowcom odpowiednią 
równowagę miedzy życiem zawodowym a 
prywatnym dostarczając odpowiednich 
inicjatyw na rzecz ich rodzin, a także 
umożliwiając im wznowienie kariery
naukowej po przerwie. 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, i ich potencjalnymi 
zastosowaniami, jak również wpływ 
społeczno-gospodarczy rozwoju i 
prognozowania naukowego i technicznego.

Or. it

Uzasadnienie

Podkreślić należy znaczenie zabezpieczenia socjalnego dla rodzin naukowców, które często 
muszą borykać się z problemami natury praktycznej, takimi jak opieka zdrowotna, szkoła dla 
dzieci (żłobki, przedszkola itp.).
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Poprawkę złożyli Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Poprawka 53
Załącznik podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 6

W odpowiedni sposób zostaną uwzględnione 
zasada zrównoważonego rozwoju i zasada 
równości mężczyzn i kobiet. Celem 
programu jest zapewnienie włączenia 
problematyki płci poprzez popieranie 
równych szans mężczyzn i kobiet we 
wszystkich „działaniach Marie Curie” i 
porównywanie udziału naukowców obu płci 
(wyznaczony cel: przynajmniej 40 % 
uczestniczących kobiet). Dodatkowo 
działania będą zaprojektowane w sposób 
zapewniający naukowcom odpowiednią 
równowagę miedzy życiem zawodowym a 
prywatnym, a także w sposób ułatwiający im 
wznowienie kariery naukowej po przerwie. 
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, i ich potencjalnymi 
zastosowaniami, jak również wpływ 
społeczno-gospodarczy rozwoju i 
prognozowania naukowego i technicznego.

W odpowiedni sposób zostaną uwzględnione 
zasada zrównoważonego rozwoju i zasada 
równości mężczyzn i kobiet. Celem 
programu jest zapewnienie włączenia 
problematyki płci poprzez popieranie 
równych szans mężczyzn i kobiet we 
wszystkich „działaniach Marie Curie” i 
porównywanie udziału naukowców obu płci 
(wyznaczony cel: przynajmniej 40 % 
uczestniczących kobiet). Dodatkowo 
działania będą zaprojektowane w sposób 
usuwający przeszkody stojące na drodze do 
mobilności, zapewniający naukowcom 
odpowiednią równowagę miedzy życiem 
zawodowym a prywatnym, a także w sposób 
ułatwiający im wznowienie kariery 
naukowej po przerwie. 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, i ich potencjalnymi 
zastosowaniami, jak również wpływ 
społeczno-gospodarczy rozwoju i 
prognozowania naukowego i technicznego.

Or. it

Uzasadnienie

Działania zawarte w programach Marie Curie powinny dawać możliwość przezwyciężenia 
problemów, jakie mogłyby wyniknąć w związku z działalnością naukową i pobytem naukowca 
za granicą, utrudniając tę działalność.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 54
Załącznik podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 7

W celu pełnego wykorzystania 
europejskiego potencjału w zakresie 
zwiększenia atrakcyjności Europy dla 

W celu pełnego wykorzystania
europejskiego potencjału w zakresie 
zwiększenia atrakcyjności Europy dla 
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naukowców, „działania Marie Curie” 
stworzą konkretne synergie z innymi 
działaniami zarówno w ramach 
wspólnotowej polityki w dziedzinie badań, 
jak również z innymi działaniami 
prowadzonymi w ramach wspólnotowych 
polityk, np. edukacji, spójności i 
zatrudnienia. Będzie się także dążyć do 
osiągnięcia tego rodzaju synergii z 
działaniami prowadzonymi na poziomie 
krajowym i międzynarodowym.

naukowców, „działania Marie Curie” 
stworzą konkretne synergię z innymi 
działaniami zarówno w ramach 
wspólnotowej polityki w dziedzinie badań i 
innowacyjności, jak również z innymi 
działaniami prowadzonymi w ramach 
wspólnotowych polityk dotyczących np. 
edukacji, spójności i zatrudnienia, 
społeczeństwa informacyjnego, polityki 
rozszerzenia, czy europejskiej polityki 
sąsiedztwa. Będzie się także dążyć do 
osiągnięcia tego rodzaju synergii z 
działaniami prowadzonymi na poziomie 
krajowym i międzynarodowym.

Or. pl

Uzasadnienie

Należy wymienić przykładowo polityki, dla których skuteczności szczególne znaczenie może 
mieć synergia z działaniami Marie Curie (mobilność i kontakty elit intelektualnych i 
opiniotwórczych).

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 55
Załącznik podtytuł „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 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 

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 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 
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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).

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), 
rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 
10 marca 2005 r. w sprawie handlu 
ludzkimi komórkami jajowymi1 oraz z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie patentów 
na wynalazki biotechnologiczne2 oraz 
prawami i przepisami obowiązującymi w 
państwach, w których prowadzone są 
projekty badawcze, o których mowa.
_________________
1 Dz.U. C 320 E, z 15.12.2005, str. 251.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 56
Załącznik 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

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Poprawka 57
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” ustęp 2

Uwzględnione zostaną także opinie 
Europejskiej Grupy Doradców ds. Skutków 
Etycznych Biotechnologii (1991-1997) i 

skreślony
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opinie Europejskiej Grupy ds. Etyki w 
Nauce i Nowych Technologiach (od 1998 
r.).

Or. en

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Poprawka 58
Załącznik 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 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.

Or. en

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Poprawka 59
Załącznik 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 

Przed rozpoczęciem działań w zakresie 
RTD, podmioty prowadzące projekty 
badawcze lub uczestniczące w takich 
projektach dotyczących kwestii delikatnych 
z etycznego punktu widzenia, takich jak 
analizy DNA na ludziach, przeprowadzanie 
badań na osobach, które nie są w stanie 
świadomie wyrazić swojej zgody, badań 
powodujących cierpienia zwierząt 
kręgowych itd., 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

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Poprawka 60
Załącznik 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.

Komisja co roku informuje Parlament 
Europejski i Radę o swoich działaniach w 
tej dziedzinie. Ponadto Komisja przekazuje
informacje Parlamentowi Europejskiemu 
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.

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Poprawka 61
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” ustęp 8

Badania nad kwestiami etycznymi 
związanymi z rozwojem naukowo-
technologicznym będą prowadzone w części 
„Nauka w społeczeństwie” w ramach 
programu szczegółowego „Możliwości”.

Badania nad kwestiami etycznymi 
związanymi z rozwojem naukowo-
technologicznym będą prowadzone w części 
„Nauka w społeczeństwie” w ramach tego 
programu.

Or. en

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 62
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” nagłówek „Działania” tiret „Początkowe kształcenie 

naukowców” ustęp 1a (nowy)
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Komisja podejmie działania w celu 
zbadania dalszych losów zawodowych ludzi 
rozpoczynających karierę naukową (jeszcze 
niezatrudnionych na stałe w nauce), którzy 
zakończyli staże naukowe, krótkoterminowe 
kontrakty lub stypendia, w szczególności 
stypendia Marie Curie.

Or. pl

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 63
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” nagłówek „Działania” tiret „Początkowe kształcenie 

naukowców” ustęp 2

Działanie będzie realizowane poprzez 
wspieranie wybranych w drodze konkursu 
sieci komplementarnych, pochodzących z 
różnych państw, organizacji 
zaangażowanych w kształcenie naukowców. 
Sieci te oparte będą na wspólnych
programach kształcenia naukowców, 
odpowiadających jasno określonym 
potrzebom w zakresie kształcenia w 
wyznaczonych obszarach naukowych i 
technologicznych, przy odpowiednim 
uwzględnieniu międzydyscyplinarnych i 
nowo powstających supradyscyplinarnych 
dziedzin. Przedmiotem programów 
kształcenia będą w szczególności rozwój i 
zwiększenie kompetencji naukowców na 
początkowym etapie ich karier. Kształcenie 
będzie głównie koncentrować się na wiedzy 
naukowej i technologicznej poprzez 
prowadzenie badań w ramach 
indywidualnych projektów oraz będzie 
uzupełnione modułami kształcenia 
obejmującymi odpowiednie umiejętności i 
kompetencje, np. w dziedzinie zarządzania i 
finansowania projektów i programów 
badawczych, praw własności intelektualnej i 
innych metod wykorzystywania wyników 
badań, przedsiębiorczości, aspektów 
etycznych, komunikacji i interakcji ze 
społeczeństwem.

Działanie będzie realizowane poprzez 
wspieranie wybranych w drodze konkursu 
sieci komplementarnych, pochodzących z 
różnych państw lub z jednego ośrodka, 
organizacji zaangażowanych w kształcenie 
naukowców. Wstępne warunki dla wsparcia
oparte będą na programach kształcenia 
naukowców, odpowiadających jasno 
określonym potrzebom w zakresie 
kształcenia w wyznaczonych obszarach 
naukowych i technologicznych, przy 
odpowiednim uwzględnieniu 
międzydyscyplinarnych i nowo 
powstających supradyscyplinarnych 
dziedzin. Przedmiotem programów 
kształcenia będą w szczególności rozwój i 
zwiększenie kompetencji naukowców na 
początkowym etapie ich karier. Kształcenie 
będzie głównie koncentrować się na wiedzy 
naukowej i technologicznej poprzez 
prowadzenie badań w ramach 
indywidualnych projektów oraz będzie 
uzupełnione modułami kształcenia 
obejmującymi odpowiednie umiejętności i 
kompetencje, np. w dziedzinie zarządzania i 
finansowania projektów i programów 
badawczych, praw własności intelektualnej i 
innych metod wykorzystywania wyników 
badań, przedsiębiorczości, aspektów 
etycznych, komunikacji i interakcji ze 
społeczeństwem.
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Or. en

Uzasadnienie

Pojedynczy ośrodek o dużych zdolnościach i umiejętności ukazania europejskiej perspektywy 
w swoich badaniach nadal powinien mieć możliwość uczestniczenia jako jedyny ośrodek.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 64
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” nagłówek „Działania” tiret „Początkowe kształcenie 

naukowców” ustęp 2

Działanie będzie realizowane poprzez 
wspieranie wybranych w drodze konkursu 
sieci komplementarnych, pochodzących z 
różnych państw, organizacji 
zaangażowanych w kształcenie naukowców. 
Sieci te oparte będą na wspólnych 
programach kształcenia naukowców, 
odpowiadających jasno określonym 
potrzebom w zakresie kształcenia w 
wyznaczonych obszarach naukowych i 
technologicznych, przy odpowiednim 
uwzględnieniu międzydyscyplinarnych i 
nowo powstających supradyscyplinarnych 
dziedzin. Przedmiotem programów 
kształcenia będą w szczególności rozwój i 
zwiększenie kompetencji naukowców na 
początkowym etapie ich karier. Kształcenie 
będzie głównie koncentrować się na wiedzy 
naukowej i technologicznej poprzez 
prowadzenie badań w ramach 
indywidualnych projektów oraz będzie 
uzupełnione modułami kształcenia 
obejmującymi odpowiednie umiejętności i 
kompetencje, np. w dziedzinie zarządzania i 
finansowania projektów i programów 
badawczych, praw własności intelektualnej i 
innych metod wykorzystywania wyników 
badań, przedsiębiorczości, aspektów 
etycznych, komunikacji i interakcji ze 
społeczeństwem.

Działanie będzie realizowane poprzez 
wspieranie wybranych w drodze konkursu 
sieci komplementarnych, w tym 
międzynarodowych sieci studiów 
podyplomowych i studiów doktoranckich,
pochodzących z różnych państw, organizacji 
zaangażowanych w kształcenie naukowców. 
Sieci te oparte będą na wspólnych 
programach kształcenia naukowców, 
odpowiadających jasno określonym 
potrzebom w zakresie kształcenia w 
wyznaczonych obszarach naukowych i 
technologicznych, przy odpowiednim 
uwzględnieniu międzydyscyplinarnych i 
nowo powstających supradyscyplinarnych 
dziedzin. Przedmiotem programów 
kształcenia będą w szczególności rozwój i 
zwiększenie kompetencji naukowców na 
początkowym etapie ich karier. Kształcenie 
będzie głównie koncentrować się na wiedzy 
naukowej i technologicznej poprzez 
prowadzenie badań w ramach 
indywidualnych projektów oraz będzie 
uzupełnione modułami kształcenia 
obejmującymi odpowiednie umiejętności i 
kompetencje, np. w dziedzinie zarządzania i 
finansowania projektów i programów 
badawczych, praw własności intelektualnej i
innych metod wykorzystywania wyników 
badań, przedsiębiorczości, aspektów 
etycznych, komunikacji i interakcji ze 
społeczeństwem.

Or. pl



PE 374.087v01-00 30/36 AM\614623PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 65
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” nagłówek „Działania” tiret „Początkowe kształcenie 

naukowców” ustęp 5 punktator 2a (nowy)

• możliwość utworzenia czasowych 
stanowisk na uniwersytetach dla 
naukowców pracujących w 
przedsiębiorstwach z zamiarem 
zacieśnienia współpracy między 
uczelniami wyższymi i biznesem oraz 
transferu wiedzy;

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększy to mobilność naukowców między przemysłem/biznesem a uczelniami wyższymi, a 
także poprawi wymianę osiągnięć między badaniami na szczeblu akademickim i 
przemysłowym.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 66
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” nagłówek „Działania” tiret „Kształcenie przez całe 

życie i rozwój kariery” ustęp 1

Działanie to jest ukierunkowane na 
doświadczonych naukowców znajdujących 
się na różnym etapie kariery i ma na celu 
zwiększenie dywersyfikacji ich 
indywidualnych kompetencji poprzez 
zdobywanie wielo- i interdyscyplinarnych 
umiejętności lub międzysektorowych 
doświadczeń. Celem jest wspieranie 
naukowców w osiąganiu i/lub wzmacnianiu 
wiodącej niezależnej pozycji np. głównych 
naukowców, profesorów lub innych osób 
pełniących ważne funkcje w szkolnictwie 
lub przedsiębiorstwie. Chodzić będzie także 
o pomoc naukowcom we wznowieniu 
kariery naukowej po przerwie i reintegrację 
naukowców w działalność naukową w 
Państwach Członkowskich i państwach 
stowarzyszonych, w tym również w ich 

Działanie to jest ukierunkowane na 
naukowców znajdujących się na różnym 
etapie kariery i ma na celu zwiększenie 
dywersyfikacji ich indywidualnych 
kompetencji poprzez zdobywanie wielo- i 
interdyscyplinarnych umiejętności lub 
międzysektorowych doświadczeń. Celem 
jest wspieranie naukowców w osiąganiu 
i/lub wzmacnianiu wiodącej niezależnej 
pozycji np. głównych naukowców, 
profesorów lub innych osób pełniących 
ważne funkcje w szkolnictwie lub 
przedsiębiorstwie. Chodzić będzie także o 
pomoc naukowcom we wznowieniu kariery 
naukowej po przerwie i reintegrację 
naukowców w działalność naukową w 
Państwach Członkowskich i państwach 
stowarzyszonych, w tym również w ich 
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kraju pochodzenia, po pobycie za granicą. kraju pochodzenia, po pobycie za granicą.

Or. en

Uzasadnienie

Zbyt ograniczone wymogi stwarzają ryzyko wykluczenia zdolnych młodszych naukowców 
kontynuujących karierę po zakończeniu studiów podoktorskich. Umiejętności i doświadczenie 
ujawnią się podczas procesu selekcji, zmniejszając potrzebę kodyfikacji. Nie ma także 
konieczności ustalenia liczby lat doświadczenia wymaganego do uczestnictwa, wystarczy 
sprecyzować, że należy ukończyć studia podoktorskie.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 67
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” nagłówek „Działania” tiret „Kształcenie przez całe 

życie i rozwój kariery” ustęp 2

Naukowcy, do których skierowane jest to 
działanie powinni posiadać co najmniej 
cztery lata doświadczenia w dziedzinie 
badań naukowych w pełnym wymiarze 
godzin. Ponieważ działanie jest 
ukierunkowane na kształcenie przez całe 
życie i rozwój kariery, oczekuje się, że 
naukowcy będą posiadać dłuższe 
doświadczenie.

Naukowcy, do których skierowane jest to 
działanie powinni mieć ukończone studia 
podoktorskie.

Or. en

Uzasadnienie

Zbyt ograniczone wymogi stwarzają ryzyko wykluczenia zdolnych młodszych naukowców 
kontynuujących karierę po zakończeniu studiów podoktorskich. Umiejętności i doświadczenie 
ujawnią się podczas procesu selekcji, zmniejszając potrzebę kodyfikacji. Nie ma także 
konieczności ustalenia liczby lat doświadczenia wymaganego do uczestnictwa, wystarczy 
sprecyzować, że należy ukończyć studia podoktorskie.

Poprawkę złożył Alyn Smith w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 68
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” nagłówek „Działania” tiret „Kształcenie przez całe 

życie i rozwój kariery” ustęp 2

Naukowcy, do których skierowane jest to 
działanie powinni posiadać co najmniej 

Naukowcy, do których skierowane jest to 
działanie powinni posiadać co najmniej 
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cztery lata doświadczenia w dziedzinie 
badań naukowych w pełnym wymiarze 
godzin. Ponieważ działanie jest 
ukierunkowane na kształcenie przez całe 
życie i rozwój kariery, oczekuje się, że 
naukowcy będą posiadać dłuższe 
doświadczenie.

cztery lata doświadczenia w dziedzinie 
badań naukowych w pełnym wymiarze 
godzin lub jego ekwiwalent, lub doktorat. 
Ponieważ działanie jest ukierunkowane na 
kształcenie przez całe życie i rozwój kariery, 
oczekuje się, że naukowcy będą posiadać 
dłuższe doświadczenie.

Or. en

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 69
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” nagłówek „Działania” tiret „Kształcenie przez całe 

życie i rozwój kariery” ustęp 4 punktator 2

• Inne publiczne lub prywatne organy, w 
tym duże organizacje badawcze finansujące 
lub zarządzające programami 
stypendialnymi, (urzędowo upoważnione lub 
uznane przez władze publiczne), np. 
prywatnoprawne agencje ustanowione przez 
rządy, realizujące misję służby publicznej, 
stowarzyszenia charytatywne, itd.;

• Inne publiczne lub prywatne organy, 
w tym duże organizacje badawcze 
finansujące lub zarządzające programami 
stypendialnymi, (urzędowo upoważnione
lub uznane przez władze publiczne), np. 
prywatnoprawne agencje ustanowione 
przez rządy, realizujące misję służby 
publicznej, stowarzyszenia charytatywne, 
przedsiębiorstwa we współpracy z 
władzami publicznymi, itd.;

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa dysponujące środkami i pragnące uczestniczyć w tego typu systemie 
współfinansowania nie powinny być wykluczone, nawet jeżeli nie można im przyznać 
decydującego wpływu na sam program.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 70
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” nagłówek „Działania” tiret „Kształcenie przez całe 

życie i rozwój kariery” ustęp 4 punktator 3a (nowy)

Stypendia powrotne: wsparcie 
przeznaczone dla naukowców od początku 
ich niezależnej kariery badawczej mające 
na celu umożliwienie im osiągnięcia 
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niezależnej czołowej pozycji w państwie 
członkowskim pochodzenia.

Or. en

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 71
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” nagłówek „Działania” tiret „Partnerstwa i ścieżki 

rozwoju między przemysłem a uczelniami wyższymi” ustęp 1

Działanie to ma na celu utworzenie i 
wspieranie dynamicznych ścieżek rozwoju
między publicznymi organizacjami 
badawczymi i prywatnymi 
przedsiębiorstwami komercyjnymi, w tym w 
szczególności małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, opartych na 
długoterminowych programach współpracy 
umożliwiających większe dzielenie się 
wiedzą i lepsze wzajemne zrozumienie 
różnych kontekstów kulturowych i 
wymaganych w obu sektorach umiejętności.

Działanie to ma na celu utworzenie i 
wspieranie dynamicznych ścieżek rozwoju 
między publicznymi organizacjami 
badawczymi i prywatnymi 
przedsiębiorstwami komercyjnymi, w tym w 
szczególności małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, opartych na 
długoterminowych programach współpracy 
umożliwiających większe dzielenie się 
wiedzą i lepsze wzajemne zrozumienie 
różnych kontekstów kulturowych i 
wymaganych w obu sektorach umiejętności. 
Działanie będzie zaprojektowane z myślą o 
nieograniczaniu mobilności 
uczestniczących naukowców, np. poprzez 
restrykcje co do publikacji wyników badań 
lub pracy dla pewnych organizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Przy zwiększaniu współpracy przemysłu i uczelni wyższych należy zawczasu rozwiązać 
kwestie własności intelektualnej. Fundusze UE muszą być wykorzystywane tak, aby 
wzmacniać Unię jako całość; dlatego należy wyraźnie sprecyzować, że porozumienia 
dotyczące współpracy nie mogą wprowadzać ograniczeń co do mobilności, takich jak okresy 
„kwarantanny”, obejmowania przyszłych stanowisk lub publikowania wyników badań.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 72
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” nagłówek „Działania” tiret „Partnerstwa i ścieżki 

rozwoju między przemysłem a uczelniami wyższymi” ustęp 2

Działanie będzie realizowane w sposób Działanie będzie realizowane w sposób 
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elastyczny poprzez programy współpracy 
między organizacjami pochodzącymi z obu 
sektorów z co najmniej dwóch różnych 
Państw Członkowskich lub państw 
stowarzyszonych i będzie wspierać 
interakcje na poziomie zasobów ludzkich. 
Wsparcie Wspólnoty przyjmie co najmniej 
jedną z poniższych form:

elastyczny, oparty na doświadczeniu 
czerpanym z istniejących w Unii 
Europejskiej partnerstw między przemysłem 
a uczelniami wyższymi, poprzez programy 
współpracy między organizacjami 
pochodzącymi z obu sektorów z co najmniej 
dwóch różnych Państw Członkowskich lub 
państw stowarzyszonych i będzie wspierać 
interakcje na poziomie zasobów ludzkich. 
Wsparcie Wspólnoty przyjmie co najmniej 
jedną z poniższych form:

Or. en

Uzasadnienie

Większość uniwersytetów związała się już dobrze ugruntowanym partnerstem z przemysłem i 
biznesem. Doświadczenie to, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na pewne zdolności i 
uregulowania praw własności intelektualnej, powinno zostać wykorzystane jako platforma dla 
przyszłych działań.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 73
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” nagłówek „Działania” tiret „Partnerstwa i ścieżki 

rozwoju między przemysłem a uczelniami wyższymi” ustęp 2 punktator 3a (nowy)

• działania mające na celu zwiększenie 
rozwoju regionalnych 
ukierunkowanych na badania 
„klastrów” (clusters);

Or. en

Uzasadnienie

Ważnym środkiem na rzecz zwiększenia badań i rozwoju w MŚP jest podjęcie świadomych 
wysiłków w regionach, gdzie regionalne „klastry” mogą być usytuowane blisko 
uniwersytetów. Częstokroć strategia skierowana na „klastry” będzie bardziej owocna niż 
podejście tradycyjne, przeznaczone dla poszczególnych małych firm.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 74
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” nagłówek „Działania” tiret „Wymiar 

międzynarodowy” ustęp 1
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Wymiar międzynarodowy, będący 
podstawowym elementem zasobów ludzkich 
w dziedzinie badań i rozwoju w Europie, 
będzie przedmiotem szczególnych działań 
związanych zarówno z rozwojem kariery 
europejskich naukowców, jak również ze 
wzmacnianiem międzynarodowej 
współpracy naukowców.

Wymiar międzynarodowy, będący 
podstawowym elementem zasobów ludzkich 
w dziedzinie badań i rozwoju w Europie, 
będzie przedmiotem szczególnych działań 
związanych zarówno z rozwojem kariery 
europejskich naukowców, jak również ze 
wzmacnianiem międzynarodowej 
współpracy naukowców na szczeblu 
krajowym lub regionalnym.

Or. fr

Uzasadnienie

Propozycja współfinansowania programów mobilności może pozwolić na uzyskanie efektu 
dźwigni i umożliwić uwzględnienie różnych potrzeb, zarówno badaczy rozpoczynających 
karierę, jak i bardziej doświadczonych. Regiony odgrywają przecież ważną rolę w 
promowaniu mobilności badaczy. Należy zatem o nich wspomnieć, mówiąc o tej kwestii.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 75
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” nagłówek „Działania” tiret „Wymiar 

międzynarodowy” ustęp 2 punkt (i)

i) międzynarodowe stypendia na pobyt 
zagranicą z obowiązkiem powrotu, 
przeznaczone dla doświadczonych 
naukowców w ramach kształcenia przez całe 
życie i dywersyfikacji kompetencji, 
mających na celu nabycie przez nich 
nowych umiejętności i wiedzy;

i) międzynarodowe stypendia na pobyt 
zagranicą z obowiązkiem powrotu do Unii 
Europejskiej, przeznaczone dla 
doświadczonych naukowców w ramach 
kształcenia przez całe życie i dywersyfikacji 
kompetencji, mających na celu nabycie 
przez nich nowych umiejętności i wiedzy; 
Naukowcom, którzy nie mogą wrócić do 
swojej instytucji macierzystej, można 
przyznać wsparcie odpowiadające rocznym 
poborom;

Or. en

Uzasadnienie

Aby promować zainteresowanie programem wśród instytucji, nałożone na nie wymogi muszą 
być realistyczne. Nie jest uzasadnione żądanie od uniwersytetów przywrócenia do pracy 
naukowców, którzy długo przebywali za granicą, nawet jeżeli byli objęci programem 
stypendiów. Najważniejszą kwestią jest powrót naukowców do Europy z ich umiejętnościami; 
cel tez zostanie osiągnięty nawet jeżeli wrócą oni do innej instytucji.
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Poprawka 76
Załącznik podtytuł „Aspekty etyczne” nagłówek „Działania” tiret „Wymiar 

międzynarodowy” ustęp 2 punkt (i)

i) międzynarodowe stypendia na pobyt 
zagranicą z obowiązkiem powrotu, 
przeznaczone dla doświadczonych 
naukowców w ramach kształcenia przez całe 
życie i dywersyfikacji kompetencji, 
mających na celu nabycie przez nich 
nowych umiejętności i wiedzy;

i) międzynarodowe stypendia na pobyt 
zagranicą z obowiązkiem powrotu do Unii 
Europejskiej, przeznaczone dla 
doświadczonych naukowców w ramach 
kształcenia przez całe życie i dywersyfikacji 
kompetencji, mających na celu nabycie 
przez nich nowych umiejętności i wiedzy;

Or. it

Uzasadnienie

Istotne jest, by naukowiec nie był zmuszony do powrotu jedynie do własnego kraju, lecz by 
mógł przed powrotem kontynuować badania również w innym państwie członkowskim 
należącym do Unii Europejskiej. 


