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Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 4

4. Program ramowy powinien uzupełniać 
działania prowadzone w Państwach 
Członkowskich oraz inne działania 
Wspólnoty, które są konieczne w ramach 
ogólnych strategicznych wysiłków na rzecz 
realizacji celów strategii lizbońskiej, oraz w 
szczególności działania dotyczące funduszy 
strukturalnych, rolnictwa, edukacji, 
kształcenia, konkurencyjności i innowacji, 
przemysłu, zdrowia, ochrony konsumentów, 
zatrudnienia, energii, transportu oraz 
środowiska.

4. Program ramowy powinien uzupełniać 
działania prowadzone w państwach 
członkowskich i przez państwa 
członkowskie w ramach ich udziału w 
europejskich międzyrządowych 
organizacjach badawczych oraz inne 
działania Wspólnoty, które są konieczne w 
ramach ogólnych strategicznych wysiłków 
na rzecz realizacji celów strategii 
lizbońskiej, oraz w szczególności działania 
dotyczące funduszy strukturalnych, 
rolnictwa, edukacji, kształcenia, 
konkurencyjności i innowacji, przemysłu, 
zdrowia, ochrony konsumentów, 
zatrudnienia, energii, transportu oraz 
środowiska.
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Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności z projektem PR7 i pozostałymi projektami programów 
szczegółowych należy wymienić międzyrządową działalność badawczą. Działalność badawcza 
prowadzona przez państwa członkowskie w ramach ich udziału w organizacjach 
międzyrządowych oznacza wzmocnienie europejskich badań na skalę światową.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 6
Artykuł 2 ustęp 1 litera f)

(f) horyzontalne działania w zakresie 
współpracy międzynarodowej;

(f) spójne opracowywanie polityk w 
dziedzinie badań,
(fa) działania w zakresie współpracy 
międzynarodowej;

Or. es

Uzasadnienie

Celem jest położenie nacisku na wspieranie międzynarodowych badań na szczeblu 
europejskim.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 7
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. 
Projekty badań na zarodkach i na 
zarodkowych komórkach macierzystych nie 
otrzymują dofinansowania ponieważ są 
zakazane w kilku państwach członkowskich 
ze względu na kwestie dotyczące 
podstawowych praw człowieka i zasady 
konstytucyjne.

Or. en



AM\619606PL.doc 3/80 PE 374.088v02-00

PL

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Poprawka 8
Artykuł 4 ustęp 2 i 3

2. Następujące dziedziny badań nie są 
finansowane w ramach tego programu:

2. W przypadku kontrowersyjnych pod 
względem etycznym projektów badawczych, 
uczestnicy muszą posiadać zgodę lub 
zezwolenie krajowych lub lokalnych 
komitetów etyki przed rozpoczęciem 
projektów. Ponadto Komisja przeprowadza 
systematyczną analizę projektów i 
przekazuje co roku informacje z nimi 
związane Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu. W szczególnych 
okolicznościach analiza pod kątem etyki 
może być przeprowadzona w trakcie 
realizacji projektu. 

– działalność badawcza zmierzająca do 
klonowania ludzi w celach 
reprodukcyjnych,
– działalność badawcza mająca na celu 
zmiany dziedzictwa genetycznego 
człowieka, które mogłyby spowodować 
dziedziczenie takich zmian,
– działalność badawcza zmierzająca do 
tworzenia ludzkich embrionów jedynie do 
celów badawczych lub do celów 
pozyskiwania komórek macierzystych, w 
tym także za pomocą przeniesienia jądra 
komórki somatycznej.
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,
– działania badawcze, które mają być 
prowadzone w Państwie Członkowskim, w 
którym takie badania są zakazane.

- działalność badawcza zmierzająca do 
klonowania zarodków ludzkich;
- działalność badawcza mająca na celu 
zmiany dziedzictwa genetycznego 
człowieka, które mogłyby spowodować 
dziedziczenie takich zmian;
- działalność badawcza, która ma na celu 
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tworzenie embrionów ludzkich wyłącznie 
dla celów badawczych lub w celu 
pozyskania komórek macierzystych oraz 
działalność badawcza wykorzystująca 
komórki tych zarodków;
- projekty badawcze, które bezpośrednio lub 
pośrednio prowadzą do zniszczenia 
ludzkich zarodków.
W dziedzinie badań nad komórkami 
macierzystymi wykorzystane zostanie 
doświadczenie Narodowego Instytutu 
Zdrowia (NIH) i badania będą ograniczone 
do komórek macierzystych wyhodowanych 
przed sierpniem 2001 r.

Or. en

(Ust. 3 tiret 2 w poprawce Parlamentu jest identyczny z ust. 2 tiret 2 wniosku Komisji)

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 9
Artykuł 4 ustęp 2

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

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

– działalność badawcza ukierunkowana na 
klonowanie człowieka dla celów 
reprodukcji,

- 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, która ma na celu 
tworzenie embrionów ludzkich wyłącznie 
dla celów badawczych lub w celu 
pozyskania komórek macierzystych, w tym 
za pomocą przeniesienia jądra komórki 
somatycznej.

- działalność badawcza, która ma na celu 
tworzenie embrionów ludzkich wyłącznie 
dla celów badawczych lub w celu 
pozyskania komórek macierzystych oraz 
działalność badawcza wykorzystująca 
komórki tych zarodków,
- działalność badawcza prowadząca do 
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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 w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 10
Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy)

2a. Następujące badania nie są 
finansowane w ramach niniejszego 
programu: 
- projekty badawcze zakazane w państwach 
członkowskich ze względu na kwestie 
dotyczące podstawowych praw człowieka i 
zasady konstytucyjne,
- projekty badawcze stanowiące zagrożenie 
dla podstawowych wartości odnoszących się 
do godności ludzkiej,
- metody klonowania embrionów ludzkich,
- ingerencje w ludzką linię płciową,
- wykorzystanie i tworzenie embrionów i 
komórek macierzystych do celów badań 
naukowych, ponieważ istota ludzka jest 
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
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Poprawkę złożyli Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Jan Christian 
Ehler

Poprawka 11
Artykuł 4 ustęp 3

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

3. W przypadku, gdy technologia jest 
kontrowersyjna z punktu widzenia etyki 
(np. badania nad embrionalnymi 
komórkami macierzystymi, embrionami 
nadliczbowymi, powstałymi w wyniku 
zapłodnienia pozaustrojowego, kwestie 
dotyczące wykorzystywania danych 
genetycznych w przypadku braku terapii), 
priorytet przyznaje się projektom 
badawczym stanowiącym alternatywę 
wobec tych budzących kontrowersje natury 
etycznej (np. badania nad komórkami 
macierzystymi osób dorosłych i komórkami 
macierzystymi pępowiny, leczenie zaburzeń 
płodności bez tworzenia nadliczbowych 
embrionów, testy genetyczne w związku z 
leczeniem). 

– 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 w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 12
Artykuł 4 ustęp 3 tiret 1 a (nowe)

- badania nad embrionami i komórkami 
macierzystymi zabronione w wielu 
państwach członkowskich ze względów 
związanych z podstawowymi prawami 
człowieka lub zasadami konstytucyjnymi
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 13
Artykuł 4 ustęp 3 tiret 2

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

- projekty badawcze, które naruszają zasadę 
pomocniczości i wartości poszanowania 
godności ludzkiej oraz stanowią zagrożenie 
dla zasady, że ciało ludzkie nie jest 
towarem, w tym zwłaszcza ciało kobiece.

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 14
Artykuł 6 ustęp 3

3. Załącznik IV do niniejszego programu 
szczegółowego określa inicjatywę na rzecz 
wspólnej realizacji krajowych programów 
badawczych, która byłaby przedmiotem 
odrębnej decyzji na podstawie art. 169 
Traktatu.

3. Załącznik IV do niniejszego programu 
szczegółowego określa ewentualną 
inicjatywę na rzecz wspólnej realizacji 
krajowych programów badawczych, która 
byłaby przedmiotem odrębnej decyzji na 
podstawie art. 169 traktatu.

Or. es

Uzasadnienie

Oczywiste. 

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 15
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 działania 
badawcze istotne dla programu prowadzone 
przez państwa członkowskie, państwa 
stowarzyszone oraz europejskie i 
międzynarodowe organizacje, oraz 
europejską wartość dodaną, jak również 
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wpływ na konkurencyjność przemysłu i 
znaczenie dla pozostałych polityk 
Wspólnoty. Program jest uaktualniany w 
miarę potrzeb.

Or. es

Uzasadnienie

Wobec zażartej konkurencji w sektorze przemysłowym należy położyć nacisk na europejską 
wartość dodaną i znaczenie polityk Wspólnoty.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 16
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 działania 
badawcze istotne dla programu prowadzone 
przez państwa członkowskie, państwa 
stowarzyszone oraz europejskie i 
międzynarodowe organizacje w celu 
zwiększenia synergii z tymi działaniami.
Program jest uaktualniany w miarę potrzeb.

Or. en

Uzasadnienie

Aby stworzyć spójną europejską przestrzeń badawczą z korzyścią dla Europy program prac 
powinien mieć na celu zwiększenie współdziałania między istniejącymi działaniami 
badawczymi, a nie tylko brać je pod uwagę.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 17
Artykuł 6 ustęp 3

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

3. Wnioski dotyczące działań pośrednich w 
ramach systemów finansowania są oceniane, 
a projekty wybierane na podstawie 
następujących zasad:
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- jakość naukowa i/lub technologiczna;
- znaczenie dla celów programu 
szczegółowego;
- potencjalny wpływ rozwoju, 
rozpowszechniania i wykorzystania 
wyników projektu;
- jakość i skuteczność realizacji i 
zarządzania.
W tych ramach program prac określa 
kryteria oceny i wyboru oraz może 
dokładniej określać dodatkowe wymogi, 
wagi i progi.

Or. es

Uzasadnienie

W celu zapewnienia skuteczniejszego zastosowania działań w ramach programu 
szczegółowego zasady regulujące wybór projektów powinny zostać określone bardziej 
szczegółowo.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 18
Artykuł 6 ustęp 4

4. Program prac może określać: 4. Program prac może określać europejskie 
obiekty, które otrzymują środki w formie 
składki członkowskiej.

(a) organizacje, które otrzymują środki w 
formie składki członkowskiej,

(b) działania wspierające na rzecz działań 
określonych podmiotów prawnych.

Or. es

Uzasadnienie

Wszystkie organizacje powinny konkurować na równych warunkach i mieć równe szanse. Ust.
4 powinien w związku z tym odnosić się tylko do organów, które mają charakter 
„europejskich obiektów”, a lit. b) powinna zostać skreślona.
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 19
Artykuł 7 ustęp 2

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

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

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

(a) sporządzenia i aktualizacji programu 
prac, o którym mowa w art. 6 ust. 1, w tym 
instrumentów, które będą użyte na zasadzie 
priorytetu, wszelkich późniejszych zmian 
ich wykorzystania, treści zaproszeń do 
składania wniosków, jak również 
stosowanych kryteriów oceny i wyboru,

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

(b) zatwierdzenia finansowania:

(i) działań w zakresie RTD, w tym sieci 
doskonałości i projektów zintegrowanych;
(ii) działań w zakresie RTD w ramach 
następujących tematów:
- zdrowie; 
- żywność, rolnictwo i biotechnologia;
- nanonauka i nanotechnologie,
(ba) przygotowania zakresu i warunków 
zewnętrznej oceny, o której mowa w art. 7 
programu ramowego,
(bb) każdej zmiany szacunkowego podziału 
kwoty, określonego w załączniku II.

Or. en

(Lit. bb) w poprawce Parlamentu jest identyczna z lit. b) wniosku Komisji)

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 20
Artykuł 7 ustęp 2

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

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

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

(a) programu prac, o którym mowa w art. 6 
ust. 1, w tym instrumentów, które będą 
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użyte na zasadzie priorytetu, wszelkich 
zmian, treści zaproszeń do składania 
wniosków i stosowanych kryteriów oceny i 
wyboru;

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

(b) każdej zmiany szacunkowego podziału 
kwoty, określonego w załączniku II;
(ba) finansowania działań w zakresie RTD, 
w których szacunkowa kwota wkładu 
Wspólnoty w ramach niniejszego programu 
wynosi 0,6 mln euro lub więcej;
(bb) decyzji o finansowaniu ERA-NET i 
ERA-NET PLUS;
(bc) umowy między Komisją i Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym odnośnie do 
mechanizmu finansowego podziału ryzyka.

Or. es

Uzasadnienie

Obecne funkcje komitetu zarządzającego powinny zostać zachowane, ponieważ dla 
powodzenia programu istotne jest, aby kraje czuły się jego współuczestnikami i aby 
odpowiednio kontrolowano działania, biorąc pod uwagę, że wiele z nich uzupełni działania 
podejmowane w poszczególnych państwach.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 21
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

Oczywiste.
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 22
Artykuł 8 a (nowy)

Artykuł 8a
Komisja zapewnia niezależną kontrolę, 
ocenę i przegląd, o których mowa w art. 7 
decyzji w sprawie siódmego programu 
ramowego w odniesieniu do działań 
podejmowanych w obszarach objętych 
programem szczegółowym.

Or. es

Uzasadnienie

Wytyczne przedstawione w siódmym programie ramowym powinny być stosowane w celu 
zapewnienia nadzoru i kontroli działań w ramach programu szczegółowego.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 23
Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 1 tiret 5

- Zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu 
harmonijnego włączenia nauki i technologii 
do społeczeństwa europejskiego; oraz

- Zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu 
harmonijnego włączenia nauki i technologii 
do społeczeństwa europejskiego. 
Umożliwienie unijnym, krajowym lub 
regionalnym ośrodkom informacyjnym 
dostarczenia MŚP, sektorowi 
przemysłowemu i instytucjom 
upowszechniającym wiedzę wszelkich 
informacji na temat programu ramowego, 
programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji i funduszy 
strukturalnych; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie istniejące ośrodki informacyjne powinny otrzymać wytyczne i informacje, tak aby 
mogły pomagać MŚP, sektorowi przemysłowemu i ośrodkom wiedzy, oraz aby udzielały 
informacji mając świadomość wzajemnego uzupełniania się funduszy.
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 24
Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 1 tiret 5 i 6 oraz ustęp 2

- Zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu 
harmonijnego włączenia nauki i technologii 
do społeczeństwa europejskiego; oraz

- Zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu 
harmonijnego włączenia nauki i technologii 
do społeczeństwa europejskiego; oraz
– Wspieranie spójnego opracowywania 
polityk w dziedzinie badań; oraz

- Działania horyzontalne i środki 
wspierające współpracę międzynarodową.

- Działania i środki wspierające współpracę 
międzynarodową.

Niniejszy program szczegółowy będzie 
również wspierał spójne opracowywanie 
polityk w dziedzinie badań.

Or. es

Uzasadnienie

Należy położyć nacisk na polityki w dziedzinie badań i zapewnienie, że są one prowadzone w 
spójny sposób. Proponuję w związku z tym dopisanie nowego punktu.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 25
Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 1 tiret 6

- Działania horyzontalne i środki 
wspierające współpracę międzynarodową. 

- Działania horyzontalne i środki 
wspierające współpracę międzynarodową, w 
tym transgraniczną i międzyregionalną. 

Or. en

Uzasadnienie

Ta sama zasada, która dotyczy współpracy międzynarodowej powinna być stosowana do 
współpracy transgranicznej i międzyregionalnej.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 26
Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 4

W ramach niniejszego programu W ramach niniejszego programu 
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szczegółowego mogą być podejmowane 
działania na rzecz koordynacji 
pozawspólnotowych programów z 
wykorzystaniem systemu ERA-NET oraz 
uczestnictwa Wspólnoty we wspólnie 
realizowanych krajowych programach 
badawczych (art. 169 traktatu), zgodnie z 
opisem w programie szczegółowym 
„Współpraca”.

szczegółowego mogą być podejmowane 
działania na rzecz koordynacji 
pozawspólnotowych programów z 
wykorzystaniem systemu ERA-NET oraz 
uczestnictwa Wspólnoty we wspólnie 
realizowanych krajowych programach 
badawczych (art. 169 traktatu), zgodnie z 
opisem w programie szczegółowym 
„Współpraca”. Działanie będzie również 
stosowane do zwiększania 
komplementarności i synergii między 
programem ramowym i działaniami 
prowadzonymi w ramach struktur 
międzyrządowych.

Or. en

Uzasadnienie

Na szczeblu europejskim najważniejsze światowe infrastruktury są rozwijane i 
wykorzystywane przez państwa członkowskie w ramach ich udziału w organizacjach 
międzyrządowych.. Infrastruktury badawcze oznaczają więcej wartości dodanej i korzyści dla 
europejskich badań, tak więc muszą zostać uwzględnione.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 27
Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 5 a (nowy)

Niniejsza część programu ramowego służyć 
ma także wzmocnieniu europejskich uczelni 
wyższych, jako instytucji mających odegrać 
kluczową rolę w realizacji najwyższej 
jakości badań naukowych i 
technologicznych oraz ustanowieniu 
europejskiej przestrzeni badawczej.

Or. en

(Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 1138 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w 
sprawie Siódmego Programu Ramowego)

Uzasadnienie

Ważna rola uniwersytetów jest tak oczywista, że nie wymaga wyjaśnień. Sama Komisja 
uznawała wielokrotnie ich rolę publikując komunikat wyraźnie poświęcony tek kwestii 
(COM(2003)0058) na temat „The role of the universities in the Europe of knowledge”. W 
komunikacie stwierdza się, że „the European Union therefore needs a healthy and flourishing 
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university world”; stwierdza, że „Europe needs excellence in its universities, to optimise the 
processes which underpin the knowledge society”. W cytowanym dokumencie rozważa się 
również konieczność wzmocnienia tej roli uniwersytetów w celu zwiększenia ich 
konkurencyjności wobec najlepiej rozwiniętych krajów spoza Unii. W rozważaniach tych 
zaleca się podkreślić rolę europejskich uniwersytetów w programie ramowym.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 28
Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” nagłówek „Spójne opracowywanie polityk w 

dziedzinie badań naukowych”

Spójne opracowywanie polityk w dziedzinie 
badań naukowych 

skreślony

Działania podejmowane w tej części będą 
wspierać spójne opracowywanie polityk w 
dziedzinie badań naukowych, uzupełniając 
działania koordynujące w ramach 
programu „Współpraca” oraz wnosząc 
wkład do polityk i inicjatyw Wspólnoty (np. 
prawodawstwo, zalecenia i wytyczne) 
mających na celu poprawę spójności i 
wpływu polityk Państw Członkowskich.
Działania te przyczynią się do realizacji 
strategii lizbońskiej, a w szczególności do 
osiągnięcia celu inwestowania 3 % PKB w 
badania naukowe, poprzez wspieranie 
Państw Członkowskich i Unii przy 
opracowywaniu bardziej skutecznych 
polityk w dziedzinie badań naukowych i 
rozwoju. Celem jest polepszenie badań 
naukowych finansowanych ze środków 
publicznych i ich powiązań z przemysłem, 
sprzyjanie prywatnym inwestycjom w 
badania, w szczególności dzięki stworzeniu 
odpowiednich warunków ramowych 
poprzez wzmocnienie wsparcia ze środków 
publicznych i wynikającego z niego 
pobudzenia inwestycji prywatnych (efektu 
dźwigni).
Działania te będą obejmowały:
Monitorowanie i analizę polityk 
publicznych i strategii przemysłu 
związanych z badaniami naukowymi
Celem jest dostarczenie informacji i analiz 
wspierających opracowanie, realizację, 
ocenę i międzynarodową koordynację 
polityk publicznych. Obejmie to:
– System informacyjny ERAWATCH 



PE 374.088v02-00 16/80 AM\619606PL.doc

PL

wspierający kształtowanie polityk w 
dziedzinie badań w oparciu o fakty oraz 
przyczyniający się do realizacji 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) 
poprzez umożliwienie lepszego zrozumienia 
charakteru, zasadniczych elementów oraz 
ewolucji krajowych i regionalnych polityk, 
inicjatyw i systemów badawczych. Obejmie 
to systematyczne analizy – z perspektywy 
europejskiej – kwestii istotnych dla 
kształtowania polityk w dziedzinie badań 
naukowych, a zwłaszcza: czynników 
wpływających na ewolucję systemów 
badawczych i ich konsekwencji dla polityk i 
struktur zarządzania, nowych 
kwestii/wyzwań i opcji politycznych oraz 
przegląd na poziomie europejskim postępów 
Państw Członkowskich w kierunku 
realizacji Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej i osiągnięcia celu 3 %.
– Działanie monitorujące inwestycje 
przemysłu w badania naukowe, które będzie 
stanowiło niezależne i uzupełniające źródło 
informacji mające na celu wsparcie 
prowadzenia polityki publicznej i 
umożliwienie przedsiębiorstwom 
porównanie swoich strategii inwestycyjnych 
w dziedzinie R&D. Obejmie to okresowe 
tablice wyników przedstawiające inwestycje 
w dziedzinie R&D na poziomie 
przedsiębiorstw i sektorów, badanie 
tendencji w prywatnych inwestycjach w 
dziedzinie R&D, analizę czynników 
wpływających na decyzje inwestycyjne w 
dziedzinie R&D i na praktyki 
przedsiębiorstw, analizę skutków 
gospodarczych i ocenę konsekwencji dla 
polityki.
Opracowanie i analizę wskaźników 
działalności badawczej i jej wpływu na 
gospodarkę. Obejmie to przygotowanie i
publikację najważniejszych danych 
dotyczących krajowej i regionalnej nauki i 
technologii oraz tablic wyników przy 
wykorzystaniu tam, gdzie jest to stosowne, 
oficjalnych wskaźników statystycznych, 
ocenę mocnych i słabych stron systemów 
R&D Państw Członkowskich oraz analizę 
pozycji i osiągnięć UE w dziedzinie badań 
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naukowych i technologicznych.
Działania te zostaną przeprowadzone we 
współpracy ze Wspólnym Centrum 
Badawczym oraz przy pomocy badań i grup 
ekspertów.
• Koordynację polityk w dziedzinie badań 
naukowych, w tym inicjatywy współpracy 
ponadnarodowej, podejmowane na 
poziomie krajowym lub regionalnym w 
kwestiach będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.
Celem jest wzmocnienie koordynacji polityk 
w dziedzinie badań naukowych poprzez 
działania wspierające (i) wdrażanie 
otwartej metody koordynacji (OMC) oraz 
(ii) inicjatywy o oddolnym charakterze 
podejmowane przez kilka państw i 
regionów, w których uczestniczą tam, gdzie 
jest to stosowne, inne zainteresowane 
strony (łącznie z przemysłem, 
organizacjami europejskimi i 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego).
Działania te będą dotyczyły zagadnień 
stanowiących przedmiot wspólnego 
zainteresowania, związanych z badaniami i 
innymi politykami służącymi realizacji 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz 
osiągnięcia celu UE – inwestowania 3 % 
PKB w badania naukowe. Działania te 
przyczynią się – poprzez uczenie się od 
siebie i wzajemne przeglądy – do 
opracowania bardziej skutecznych polityk 
krajowych i regionalnych, zachęcą do 
podejmowania uzgodnionych lub 
wspólnych inicjatyw między grupami 
państw i regionów zainteresowanych 
dziedzinami implikującymi silny wymiar 
ponadnarodowy lub „spill-over” i tam, 
gdzie będzie to wskazane, wskażą kwestie 
wymagające uzupełniającego i wzajemnie 
wzmacniającego działania na poziomie 
Wspólnoty i Państw Członkowskich.
Inicjatywy podjęte przez kilka państw i 
regionów mogą obejmować działania takie 
jak wzajemne przeglądy polityk krajowych i 
regionalnych, wymianę doświadczeń i 
personelu, wspólne oceny i oceny wpływu 
oraz opracowanie i realizację wspólnych 
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inicjatyw.

Or. es

Uzasadnienie

Niniejsza sekcja powinna być usunięta ze wstępu do załącznika I i umieszczona jako jeden z 
działów na które dzieli się załącznik, a których jest obecnie sześć.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 29
Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” nagłówek „Spójne opracowywanie polityk w 

dziedzinie badań naukowych” ustęp 3 punktor 1 akapit 1 tiret 2

– Działanie monitorujące inwestycje 
przemysłu w badania naukowe, które będzie 
stanowiło niezależne i uzupełniające źródło 
informacji mające na celu wsparcie 
prowadzenia polityki publicznej i 
umożliwienie przedsiębiorstwom 
porównanie swoich strategii inwestycyjnych 
w dziedzinie R&D. Obejmie to okresowe 
tablice wyników przedstawiające inwestycje 
w dziedzinie R&D na poziomie 
przedsiębiorstw i sektorów, badanie 
tendencji w prywatnych inwestycjach w 
dziedzinie R&D, analizę czynników 
wpływających na decyzje inwestycyjne w 
dziedzinie R&D i na praktyki 
przedsiębiorstw, analizę skutków 
gospodarczych i ocenę konsekwencji dla 
polityki.

– Działanie monitorujące inwestycje 
przemysłu w badania naukowe, które będzie 
stanowiło niezależne i uzupełniające źródło 
informacji mające na celu wsparcie 
prowadzenia polityki publicznej i 
umożliwienie przedsiębiorstwom w 
branżach kluczowych dla gospodarki UE 
porównanie swoich strategii inwestycyjnych 
w dziedzinie R&D. Obejmie to okresowe 
tablice wyników przedstawiające inwestycje 
w dziedzinie R&D na poziomie 
przedsiębiorstw i sektorów, badanie 
tendencji w prywatnych inwestycjach w 
dziedzinie R&D, analizę czynników 
wpływających na decyzje inwestycyjne w 
dziedzinie R&D i na praktyki 
przedsiębiorstw, analizę skutków 
gospodarczych i ocenę konsekwencji dla 
polityki.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje przemysłu w badania naukowe powinny być promowane w branżach kluczowych 
dla gospodarki UE.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 30
Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” nagłówek „Spójne opracowywanie polityk w 
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dziedzinie badań naukowych” ustęp 3 punktor 2 akapit 1

Celem jest wzmocnienie koordynacji polityk 
w dziedzinie badań naukowych poprzez 
działania wspierające (i) wdrażanie otwartej 
metody koordynacji (OMC) oraz (ii) 
inicjatywy o oddolnym charakterze 
podejmowane przez kilka państw i 
regionów, w których uczestniczą tam, gdzie 
jest to stosowne, inne zainteresowane strony 
(łącznie z przemysłem, organizacjami 
europejskimi i organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego). 

Celem jest wzmocnienie koordynacji polityk 
w dziedzinie badań naukowych – tam gdzie 
może to przyczynić się do powstania 
wartości dodanej w dziedzinie systemów 
badań i innowacji – poprzez działania 
wspierające (i) wdrażanie otwartej metody 
koordynacji (OMC) oraz (ii) inicjatywy o 
oddolnym charakterze podejmowane przez 
kilka państw i regionów, w których 
uczestniczą tam, gdzie jest to stosowne, inne 
zainteresowane strony (łącznie z 
przemysłem, organizacjami europejskimi i 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego). 

Or. en

Uzasadnienie

Polityki w dziedzinie badań powinny być koordynowane na szczeblu UE w obszarach, gdzie 
tworzą wartość dodaną we współpracy. Należy za wszelką cenę unikać powielania działań 
podejmowanych w ramach krajowych polityk w dziedzinie badań w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 31
Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” nagłówek „Spójne opracowywanie polityk w 

dziedzinie badań naukowych” ustęp 3 punktor 2 akapit 3 a (nowy)

Szczególna uwaga zostanie poświęcona:
- synergicznemu podejściu do rozwoju 
potencjału badawczego w połączeniu z 
opartymi na innowacjach funduszami 
strukturalnymi i programami;
- zmniejszaniu administracyjnych i 
fizycznych przeszkód, które utrudniają 
skuteczną współpracę transgraniczną 
między regionami w różnych państwach 
członkowskich i rozwój połączonych 
możliwości badawczych i innowacyjnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Transgraniczny wymiar polityki regionalnej wyróżniają odmienne właściwości, ma on także 
szczególne znaczenie dla unijnej integracji, jako dążenie do działania ponad granicami 
państw członkowskich. Tymczasem zbyt często transgraniczna współpraca ponad granicami 
państw członkowskich kończy się niepowodzeniem wskutek barier administracyjnych i 
przestrzennych. Wszelka pomoc w koordynacji polityki w ramach regionów i państw 
członkowskich na rzecz rozwiązania tych problemów jest mile widziana. Innowacje nie 
zatrzymują się na granicy państwa członkowskiego.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 32
Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” nagłówek „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 
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 najnowszymi 
wersjami odpowiednich konwencji 
międzynarodowych, wytycznych i kodeksów 
postępowania, np. Deklaracją Helsińską, 
Konwencją Rady Europy o Prawach 
Człowieka i Biomedycynie, podpisaną w 
Oviedo dnia 4 kwietnia 1997 r. oraz jej 
Protokołami Dodatkowymi, Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o Prawach 
Dziecka, Powszechną Deklaracją w sprawie 
Genomu Ludzkiego i Praw Człowieka 
przyjętą przez UNESCO, Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o zakazie broni 
biologicznej i toksycznej (BTWC), 
Międzynarodowym Traktatem o zasobach 
genetycznych roślin dla żywności i 
rolnictwa i odpowiednimi rezolucjami 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
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 
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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 z tego dnia, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Poprawka 33
Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” nagłówek „Aspekty etyczne” ustępy 2 3 4 i 5

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.).
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.

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 

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 
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etycznych. W szczególnych przypadkach 
przeglądu zasad etycznych można dokonać 
w trakcie realizacji projektu.

lokalnych komitetów etycznych. Komisja 
będzie systematycznie dokonywać przeglądu 
zasad etycznych. W szczególnych 
przypadkach przeglądu zasad etycznych 
można dokonać w trakcie realizacji projektu.

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

Corocznie Komisja powiadamia Parlament 
i Radę o ich działalności w tym obszarze i 
oprócz tego dostarcza Radzie i 
Parlamentowi informacje na żądanie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 34
Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” nagłówek „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 złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 35
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Cel”

Optymalizacja wykorzystania i rozwój 
najlepszych infrastruktur badawczych 
istniejących w Europie oraz pomoc w 
stworzeniu we wszystkich dziedzinach nauki 
i technologii nowych infrastruktur 
badawczych o paneuropejskim znaczeniu 
(lub znaczne ulepszenia istniejących 
struktur), potrzebnych europejskiemu 
środowisku naukowemu by utrzymać się w 
czołówce postępu naukowego, i będących w 

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

podstaw wiedzy i technologicznego know-
how.

Or. es

Uzasadnienie

Podejście do istniejącej infrastruktury badawczej i do tej dopiero planowanej nie powinno się 
różnić.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 36
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Podejście” ustęp 1

Aby Europa stała się najbardziej 
konkurencyjną i dynamiczną gospodarką 
opartą na wiedzy na świecie, do objęcia 
prowadzenia w nauce i technologii 
niezbędne są nowoczesne i skuteczne 
infrastruktury badawcze. Infrastruktury 
badawcze odgrywają kluczową rolę w 
tworzeniu, upowszechnianiu, zastosowaniu i 
wykorzystaniu wiedzy, sprzyjając w ten 
sposób innowacjom. Dostęp do nich staje się 
coraz bardziej niezbędny we wszystkich 
obszarach nauki i technologii. Wiele 
infrastruktur badawczych przekształciło się z 
wielkich instytucji poświęconych prawie 
wyłącznie jednej konkretnej dyscyplinie w 
instytucje świadczące usługi dla wielu 
różnych środowisk naukowych. Technologie 
teleinformatyczne umożliwiły opracowanie 
nowych, poszerzonych koncepcji 
infrastruktury wykorzystujących 
rozproszone systemy sprzętu, 
oprogramowania i zawartości posiadające 
ogromną łączną wartość jako kopalnie 
wiedzy z wielu różnorodnych dziedzin.

Aby Europa stała się najbardziej 
konkurencyjną i dynamiczną gospodarką 
opartą na wiedzy na świecie, do objęcia 
prowadzenia w nauce i technologii 
niezbędne są nowoczesne i skuteczne 
infrastruktury badawcze. Infrastruktury 
badawcze odgrywają kluczową rolę w 
tworzeniu, upowszechnianiu, zastosowaniu i 
wykorzystaniu wiedzy, sprzyjając w ten 
sposób innowacjom. Dostęp do nich staje się 
coraz bardziej niezbędny we wszystkich 
obszarach nauki, technologii i kształtowania 
polityk w oparciu o fakty. Wiele 
infrastruktur badawczych przekształciło się z 
wielkich instytucji poświęconych prawie 
wyłącznie jednej konkretnej dyscyplinie w 
instytucje świadczące usługi dla wielu 
różnych środowisk naukowych. Technologie 
teleinformatyczne umożliwiły opracowanie 
nowych, poszerzonych koncepcji 
infrastruktury wykorzystujących 
rozproszone systemy sprzętu, 
oprogramowania i zawartości posiadające 
ogromną łączną wartość jako kopalnie 
wiedzy z wielu różnorodnych dziedzin i dla 
wielu różnych grup użytkowników.

Or. en

Uzasadnienie

Infrastruktury badawcze odgrywają znaczną rolę w upowszechnianiu wyników badań 



PE 374.088v02-00 24/80 AM\619606PL.doc

PL

szerokiemu wachlarzowi dyscyplin i środowisk, co ma duże znaczenie dla promowania 
innowacji. 

Informacje upowszechniane poprzez te właśnie infrastruktury mogą również zapewniać 
oparte na faktach wsparcie w kształtowaniu polityk.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 37
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Podejście” ustęp 2

Proponowane działanie przyczyni się w 
szczególności do rozwoju, wykorzystania i 
ochrony wiedzy poprzez wspieranie 
infrastruktur badawczych oparte na 
podejściu o oddolnym charakterze opartym 
na kryterium jakości oraz na podejściu 
ukierunkowanym. Strategiczne ulepszenie e-
infrastruktur opartych na technologiach 
teleinformatycznych jest również 
postrzegane jako motor zmian w sposobie 
prowadzenia badań naukowych.

Proponowane działanie przyczyni się w 
szczególności do rozwoju, wykorzystania i 
ochrony wiedzy poprzez wspieranie 
infrastruktur badawczych oparte na 
podejściu o oddolnym charakterze opartym 
na kryterium jakości oraz na podejściu 
ukierunkowanym opartym na dostępnych 
zasobach i kluczowych priorytetach 
europejskich. Strategiczne ulepszenie e-
infrastruktur opartych na technologiach 
teleinformatycznych jest również 
postrzegane jako najważniejszy motor zmian 
w sposobie prowadzenia badań naukowych, 
oraz jest wspierane znaczącymi 
inwestycjami podmiotów publicznych i 
prywatnych we wszystkich częściach 
Europy.

Or. en

Uzasadnienie

Z powodu ograniczonych zasobów, należy wyznaczyć wyraźne priorytety działań 
podejmowanych w ramach programu szczegółowego „Możliwości”.

Należy również podkreślić rozmach związany z ulepszaniem e-infrastruktur opartych na 
technologiach teleinformatycznych w kontekście eEuropy i krajowych i regionalnych e-
strategii. 

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 38
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Podejście” ustęp 2

Proponowane działanie przyczyni się w Proponowane działanie przyczyni się w 
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szczególności do rozwoju, wykorzystania i 
ochrony wiedzy poprzez wspieranie 
infrastruktur badawczych oparte na 
podejściu o oddolnym charakterze opartym 
na kryterium jakości oraz na podejściu 
ukierunkowanym. Strategiczne ulepszenie e-
infrastruktur opartych na technologiach 
teleinformatycznych jest również 
postrzegane jako motor zmian w sposobie 
prowadzenia badań naukowych.

szczególności do rozwoju, wykorzystania i 
ochrony wiedzy poprzez wspieranie
infrastruktur badawczych oparte na 
podejściu o oddolnym charakterze opartym 
na kryterium jakości oraz na podejściu 
ukierunkowanym. Strategiczne ulepszenie e-
infrastruktur oraz infrastruktur wirtualnych
opartych na technologiach 
teleinformatycznych jest również 
postrzegane jako motor zmian w sposobie 
prowadzenia badań naukowych. 
Koordynacja z państwami członkowskimi 
jest kluczowa dla rozwoju i finansowania 
infrastruktur.

Or. es

Uzasadnienie

Warto wyjaśnić w tym ustępie, że zadaniem państw członkowskich jest rozwijanie 
infrastruktur badawczych i że koordynowanie z nimi działań ma fundamentalne znaczenie. 

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 39
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Podejście” ustęp 3 część 

wprowadzająca

W kontekście programu ramowego 
Wspólnoty w dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego termin „infrastruktury 
badawcze” oznacza obiekty, zasoby lub 
usługi, które są potrzebne środowisku 
naukowemu do prowadzenia badań we 
wszystkich obszarach naukowych i 
technologicznych. Definicja ta obejmuje, 
łącznie ze związanymi z nimi zasobami 
ludzkimi:

W kontekście programu ramowego 
Wspólnoty w dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego termin „infrastruktury 
badawcze” oznacza obiekty, zasoby lub 
usługi, które są potrzebne środowisku 
naukowemu w ramach publicznej, 
prywatnej i obywatelskiej sfery społecznej 
do prowadzenia badań we wszystkich 
obszarach naukowych i technologicznych.
Definicja ta obejmuje, łącznie ze 
związanymi z nimi zasobami ludzkimi:

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie podmioty publiczne, prywatne i społeczeństwa obywatelskiego mają prawo dostępu 
do urządzeń, zasobów i usług oferowanych przez infrastruktury badawcze. 
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Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 40
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Podejście” ustęp 4 a (nowy)

Podejmowane działania uwzględnią między 
innymi to, że inwestycje w infrastrukturę 
nauki w regionach konwergencji i w 
regionach najbardziej oddalonych znacznie 
podniosą wykorzystanie istniejącego tam 
potencjału ludzkiego. Jest to szczególnie 
ważne w tych regionach konwergencji, 
gdzie widać największy rozziew pomiędzy 
potencjałem środowisk badawczych a 
stanem infrastruktury.

Or. pl

Uzasadnienie

Wsparcie dla pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego w regionach konwergencji i 
najbardziej oddalonych zostało prawidłowo ujęte w programie „Potencjał badawczy”. Te 
same argumenty pozostają w mocy, jeśli chodzi o rolę inwestycji w infrastruktury badawcze.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 41
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Podejście” ustęp 1 tiret 1

- optymalizację wykorzystania istniejących 
infrastruktur badawczych i poprawę ich 
osiągnięć;

- jako priorytet optymalizację wykorzystania 
istniejących infrastruktur badawczych i 
poprawę ich osiągnięć; 

Or. en

Uzasadnienie

Optymalizacja wykorzystania istniejących infrastruktur badawczych powinna być priorytetem 
w tych programach szczegółowych, gdyż jest to najskuteczniejszy sposób wykorzystania 
ograniczonych środków, które są dostępne.
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 42
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Podejście” ustęp 1 tiret 2 i 3

– sprzyjanie rozwojowi nowych 
infrastruktur badawczych o paneuropejskim 
znaczeniu (lub wprowadzaniu znacznych 
ulepszeń do istniejących struktur) w oparciu 
o pracę ESFRI (Europejskiego Forum 
Strategicznego Infrastruktur Badawczych);

– sprzyjanie rozwojowi nowych infrastruktur 
badawczych o paneuropejskim znaczeniu 
(lub wprowadzaniu znacznych ulepszeń do 
istniejących struktur) w tym zwłaszcza prac 
ESFRI (Europejskiego Forum 
Strategicznego Infrastruktur Badawczych);

– środki wsparcia łącznie ze wspieraniem 
nowych potrzeb.

– środki wsparcia łącznie ze wspieraniem 
nowych potrzeb i możliwości rozwoju 
technologicznego w regionach 
konwergencji.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić nowe potrzeby regionów konwergencji.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 43
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Działania” punkt 1.1.1.

Infrastruktury badawcze światowej rangi 
wymagają ogromnych i długoterminowych 
inwestycji w zasoby (ludzkie i finansowe).
Powinny one być używane i 
wykorzystywane w skali Europy przez 
możliwie największą liczbę naukowców i 
przedsiębiorstw. UE powinna przyczynić się 
do realizacji tego celu poprzez promowanie 
dostępu ponadnarodowego. Ma to na celu 
otworzenie nowych możliwości dla 
zespołów badawczych, również z regionów 
peryferyjnych i najbardziej oddalonych, 
uzyskania dostępu do najlepszych 
infrastruktur badawczych oraz zespołów 
badawczych. Dostęp ten może zostać 
zapewniony dla użytkowników z zewnątrz 
poprzez kontakt osobisty („hands-on”) lub 
poprzez stosowne narzędzia komunikacji 
elektronicznej. Może on również przyjąć 
formę dostarczania usług naukowych na 
odległość. Realizacja nastąpi poprzez 

Infrastruktury badawcze światowej rangi 
wymagają ogromnych i długoterminowych 
inwestycji w zasoby (ludzkie i finansowe).
Powinny one być używane i 
wykorzystywane w skali Europy przez 
możliwie największą liczbę naukowców i 
przedsiębiorstw. UE powinna przyczynić się 
do realizacji tego celu poprzez promowanie 
dostępu ponadnarodowego. Ma to na celu 
otworzenie nowych możliwości dla 
zespołów badawczych, również z regionów 
peryferyjnych i najbardziej oddalonych, 
uzyskania dostępu do najlepszych 
infrastruktur badawczych oraz zespołów 
badawczych. Dostęp ten może zostać 
zapewniony dla użytkowników z zewnątrz 
poprzez kontakt osobisty („hands-on”) lub 
poprzez stosowne narzędzia komunikacji 
elektronicznej. Może on również przyjąć 
formę dostarczania usług naukowych na 
odległość. Realizacja nastąpi poprzez 
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zaproszenia do składania wniosków o 
oddolnym charakterze otwarte dla 
wszystkich obszarów nauki i technologii bez 
preferencyjnego traktowania żadnego z 
obszarów.

zaproszenia do składania wniosków o 
oddolnym charakterze otwarte dla 
wszystkich obszarów nauki i technologii bez 
preferencyjnego traktowania żadnego z 
obszarów.

Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 44
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Działania” punkt 1.1.2. ustęp 1

Optymalizacja i wzmocnienie możliwości 
infrastruktur badawczych i ich osiągnięć na 
poziomie UE wymagają ciągłego 
promowania i ulepszania tak, aby 
odpowiadały nowym i rosnącym potrzebom 
naukowym. Jest to łatwiejsze do osiągnięcia 
poprzez skoordynowane pobudzanie ich 
użycia i rozwoju, łącznie z ulepszaniem.

Optymalizacja i wzmocnienie możliwości 
infrastruktur badawczych i ich osiągnięć na 
poziomie UE wymagają ciągłego 
promowania i ulepszania tak, aby 
odpowiadały nowym i rosnącym potrzebom 
naukowym. Jest to łatwiejsze do osiągnięcia 
poprzez skoordynowane pobudzanie ich 
użycia i rozwoju, łącznie z ulepszaniem. 
Integrowanie działań powinno obejmować 
wykorzystanie autonomicznych systemów 
infrastruktur badawczych wśród obszarów 
interdyscyplinarnych takich jak 
monitorowanie środowiska i różnorodności 
biologicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Brytyjska strategia krajowa technologii przestrzeni powietrznej i kosmicznej określiła liczne 
podsektory, w tym autonomiczne bezzałogowe pojazdy powietrzne, jako kluczowe dla 
przyszłości Wielkiej Brytanii.  Program ASTRAEA (Autonomous Systems Technology Related 
Airborne Evaluation and Assessment), finansowany przez sektor przemysłowy, agencję 
rozwoju regionalnego i departament handlu i przemysłu, rozważa kwestie dostępu do 
przestrzeni powietrznej dla cywilnych systemów bezzałogowych.  Projekty związane z ich 
szczegółowymi zastosowaniami byłyby szczególnie użyteczne. 
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Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 45
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Działania” punkt 1.1.2. ustęp 2 

tiret 1

– zaproszenia do składania wniosków „o 
oddolnym charakterze” nakierowane na 
pobudzenie wzajemnej koordynacji i 
łączenia zasobów pomiędzy operatorami 
infrastruktur w celu zbudowania kultury 
współpracy między nimi. Takie działania 
powinny mieć również na celu poprawę 
struktury pracy infrastruktur badawczych w 
skali europejskiej, sprzyjanie ich wspólnemu 
rozwojowi pod względem możliwości i 
osiągnięć, promowanie ich spójnego i 
interdyscyplinarnego użycia;

– zaproszenia do składania wniosków „o 
oddolnym charakterze” nakierowane na 
pobudzenie wzajemnej koordynacji i 
łączenia zasobów pomiędzy operatorami 
infrastruktur w celu zbudowania kultury 
współpracy między nimi. Takie działania 
powinny mieć również na celu poprawę 
struktury pracy infrastruktur badawczych w 
skali europejskiej, jak również zwiększanie 
przejrzystości dla potencjalnych 
użytkowników na temat ich sposobu 
działania i warunków dostępu, sprzyjanie 
ich wspólnemu rozwojowi pod względem 
możliwości i osiągnięć, promowanie ich 
spójnego i interdyscyplinarnego użycia;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwiększyć przejrzystość infrastruktur badawczych dla potencjalnych użytkowników w 
celu wspierania ich wykorzystania przez większą liczbę środowisk we wszystkich częściach 
Europy.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 46
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Działania” punkt 1.1.3. ustęp 1

Wprowadzenie e-infrastruktur zapewnia 
trwałe usługi dla środowisk naukowych 
oparte na kompleksowych procesach i 
skonstruowane tak, aby dostarczać 
wirtualnym społecznościom rozproszone 
zasoby informatyczne i komunikacyjne 
(obliczenia, łączność, oprzyrządowanie).
Wzmocnienie podejścia europejskiego i 
związanych z nim działań europejskich w tej 
dziedzinie może w znaczącym stopniu 
przyczynić się do zwiększenia europejskiego 
potencjału badawczego i jego 
wykorzystania, konsolidując e-infrastruktury

Wprowadzenie e-infrastruktur zapewnia 
podstawowe usługi dla środowisk 
naukowych oparte na procesach i 
skonstruowane tak, aby dostarczać 
wirtualnym społecznościom rozproszone 
zasoby informatyczne i komunikacyjne 
(obliczenia, łączność, oprzyrządowanie).
Wzmocnienie podejścia europejskiego i 
związanych z nim działań europejskich w tej 
dziedzinie może w znaczącym stopniu 
przyczynić się do zwiększenia europejskiego 
potencjału badawczego i jego 
wykorzystania, konsolidując e-infrastruktury
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jako podstawę Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej, zwiastuna innowacji 
interdyscyplinarnych i motor zmian w 
sposobie prowadzenia badań naukowych.
Może ono również przyczynić się do 
integracji zespołów badawczych z regionów 
peryferyjnych i najbardziej oddalonych.

jako podstawę Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej, zwiastuna innowacji 
interdyscyplinarnych i motor zmian w 
sposobie prowadzenia badań naukowych.
Należy również integrować zespoły 
badawcze z regionów peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych wykorzystując ten 
proces.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzanie e-infrastruktur jest głównym narzędziem, jakie może być wykorzystane do 
zwiększenia europejskiego potencjału badawczego i jego eksploatacji oraz do integracji 
zespołów badawczych z regionów peryferyjnych i najbardziej oddalonych w Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej.

Poprawkę złożył Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 47
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Działania” punkt 1.1.3. ustęp 3

Konieczne będzie skoordynowane i 
prowadzone na poziomie europejskim 
wspieranie bibliotek cyfrowych, archiwów, 
przechowywania i odzyskiwania danych i 
niezbędnego łączenia zasobów oraz 
zorganizowanie zbiorów danych dla 
środowiska naukowego oraz przyszłych 
pokoleń naukowców. Uwzględnione zostaną 
aspekty wzmocnienia zaufania i pewności e-
infrastruktur. Proponowane działania będą 
miały również na celu przewidywanie i 
integrację nowych wymogów oraz 
rozwiązań tak, aby ułatwić powstawanie 
systemów testujących na dużą skalę 
zaprojektowanych do prowadzenia badań 
nad nowymi, przełomowymi technologiami i 
tak, aby uwzględnić nowe wymagania 
użytkowników, w tym nauczanie drogą 
elektroniczną („e-learning”). Grupa 
analityczna ds. e-infrastruktury (eIRG) 
będzie regularnie służyła pomocą 
przygotowując strategiczne zalecenia.

Konieczne będzie skoordynowane i 
prowadzone na poziomie europejskim 
wspieranie bibliotek cyfrowych, archiwów, 
przechowywania i odzyskiwania danych i 
niezbędnego łączenia zasobów oraz 
zorganizowanie zbiorów danych dla 
środowiska naukowego oraz przyszłych 
pokoleń naukowców. Uwzględnione zostaną 
aspekty wzmocnienia zaufania i pewności e-
infrastruktur, biorąc pod uwagę, że przyszłe 
pokolenia powinny mieć możliwość dostępu 
do danych. Proponowane działania będą 
miały również na celu przewidywanie i 
integrację nowych wymogów oraz 
rozwiązań tak, aby ułatwić powstawanie 
systemów testujących na dużą skalę 
zaprojektowanych do prowadzenia badań 
nad nowymi, przełomowymi technologiami i 
tak, aby uwzględnić nowe wymagania 
użytkowników, w tym nauczanie drogą 
elektroniczną („e-learning”). Grupa 
analityczna ds. e-infrastruktury (eIRG) 
będzie regularnie służyła pomocą 
przygotowując strategiczne zalecenia.
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Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 48
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Działania” punkt 1.1.3. ustęp 3

Konieczne będzie skoordynowane i 
prowadzone na poziomie europejskim 
wspieranie bibliotek cyfrowych, archiwów, 
przechowywania i odzyskiwania danych i 
niezbędnego łączenia zasobów oraz 
zorganizowanie zbiorów danych dla 
środowiska naukowego oraz przyszłych 
pokoleń naukowców. Uwzględnione zostaną 
aspekty wzmocnienia zaufania i pewności e-
infrastruktur. Proponowane działania będą 
miały również na celu przewidywanie i 
integrację nowych wymogów oraz 
rozwiązań tak, aby ułatwić powstawanie
systemów testujących na dużą skalę 
zaprojektowanych do prowadzenia badań 
nad nowymi, przełomowymi technologiami i 
tak, aby uwzględnić nowe wymagania 
użytkowników, w tym nauczanie drogą 
elektroniczną („e-learning”). Grupa 
analityczna ds. e-infrastruktury (eIRG) 
będzie regularnie służyła pomocą 
przygotowując strategiczne zalecenia.

Konieczne będzie skoordynowane i 
prowadzone na poziomie europejskim 
wspieranie bibliotek cyfrowych (z myślą o 
utworzeniu europejskiej biblioteki 
cyfrowej), archiwów, przechowywania i 
odzyskiwania danych i niezbędnego łączenia 
zasobów oraz zorganizowanie zbiorów 
danych dla środowiska naukowego oraz 
przyszłych pokoleń naukowców.
Uwzględnione zostaną aspekty wzmocnienia 
zaufania i pewności e-infrastruktur.
Proponowane działania będą miały również 
na celu przewidywanie i integrację nowych 
wymogów oraz rozwiązań tak, aby ułatwić 
powstawanie systemów testujących na dużą 
skalę zaprojektowanych do prowadzenia 
badań nad nowymi, przełomowymi 
technologiami i tak, aby uwzględnić nowe 
wymagania użytkowników, w tym 
nauczanie drogą elektroniczną („e-
learning”). Grupa analityczna ds. e-
infrastruktury (eIRG) będzie regularnie 
służyła pomocą przygotowując strategiczne 
zalecenia.

Or. en

Uzasadnienie

Inicjatywa utworzenia europejskiej biblioteki cyfrowej przedłożona przez sieć krajowych 
bibliotek publicznych ma możliwość przechowania i szerokiego rozpowszechniania bogactwa 
i różnorodności europejskiego dziedzictwa naukowego i kulturowego dzięki zamianie danych 
na postać cyfrową i udostępnieniu „online” tego dziedzictwa. Europejska biblioteka cyfrowa 
otrzymała wsparcie Komisji Europejskiej i stanowi duże wyzwanie dla europejskiego 
przemysłu.
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Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 49
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Działania” punkt 1.1.3. ustęp 3

Konieczne będzie skoordynowane i 
prowadzone na poziomie europejskim 
wspieranie bibliotek cyfrowych, archiwów, 
przechowywania i odzyskiwania danych i 
niezbędnego łączenia zasobów oraz 
zorganizowanie zbiorów danych dla 
środowiska naukowego oraz przyszłych 
pokoleń naukowców. Uwzględnione zostaną 
aspekty wzmocnienia zaufania i pewności e-
infrastruktur. Proponowane działania będą 
miały również na celu przewidywanie i 
integrację nowych wymogów oraz 
rozwiązań tak, aby ułatwić powstawanie 
systemów testujących na dużą skalę 
zaprojektowanych do prowadzenia badań 
nad nowymi, przełomowymi technologiami i 
tak, aby uwzględnić nowe wymagania 
użytkowników, w tym nauczanie drogą 
elektroniczną („e-learning”). Grupa 
analityczna ds. e-infrastruktury (eIRG) 
będzie regularnie służyła pomocą 
przygotowując strategiczne zalecenia.

Konieczne będzie skoordynowane i 
prowadzone na poziomie europejskim 
wspieranie bibliotek cyfrowych, archiwów, 
przechowywania i odzyskiwania danych i 
niezbędnego łączenia zasobów oraz 
zorganizowanie zbiorów danych dla 
środowiska naukowego oraz przyszłych 
pokoleń naukowców. Uwzględnione zostaną 
aspekty wzmocnienia zaufania i pewności e-
infrastruktur. Proponowane działania będą 
miały również na celu przewidywanie i 
integrację nowych wymogów oraz 
rozwiązań tak, aby ułatwić powstawanie 
systemów testujących na dużą skalę, takich 
jak kompleksowe „sztuczne otoczenie” 
(Synthetic Environments), 
zaprojektowanych do prowadzenia badań 
nad nowymi, przełomowymi technologiami i 
tak, aby uwzględnić nowe wymagania 
użytkowników, w tym nauczanie drogą 
elektroniczną („e-learning”). Grupa 
analityczna ds. e-infrastruktury (eIRG) 
będzie regularnie służyła pomocą 
przygotowując strategiczne zalecenia.

Or. en

Uzasadnienie

„Sztuczne otoczenie” umożliwia kompleksowe modelowanie przy użyciu wielu zmiennych 
wskutek czego prawdziwe elementy mogą być wykorzystane jako część sztucznego wzoru.  Jest 
to szczególnie wartościowy sposób odwzorowywania rzeczywistych sytuacji w przestrzeni 
powietrznej dla systemów bezzałogowych.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 50
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Działania” punkt 1.2.2. ustęp 1

Promowanie tworzenia nowych infrastruktur 
badawczych w oparciu o prowadzone przez 
ESFRI prace nad opracowaniem 
europejskiego planu rozwoju nowych 

Promowanie tworzenia nowych infrastruktur 
badawczych w oparciu, między innymi, o 
prowadzone przez ESFRI prace nad 
opracowaniem europejskiego planu rozwoju 



AM\619606PL.doc 33/80 PE 374.088v02-00

PL

infrastruktur badawczych. nowych infrastruktur badawczych. 

Or. da

Uzasadnienie

Istnieje problem uczynienia z wykazu ESFRI jedynego kryterium wyboru dla utworzenia 
nowych projektów infrastrukturalnych. Należy zapewnić, aby projekty nie pojawiające się w 
wykazie ESFRI, ale które mogą stać się strategicznie istotne w późniejszym czasie, nie były 
eliminowane.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 51
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Działania” punkt 1.2.2. ustęp 1 i 2 

część wprowadzająca

Promowanie tworzenia nowych infrastruktur 
badawczych w oparciu o prowadzone przez 
ESFRI prace nad opracowaniem 
europejskiego planu rozwoju nowych 
infrastruktur badawczych. Komisja określi
projekty priorytetowe, na które będzie 
mogło zostać przyznane wsparcie WE w 
ramach programu ramowego.

Promowanie tworzenia nowych infrastruktur 
badawczych zgodnie z zasadą „zmiennej 
geometrii”, obejmujące zwłaszcza 
prowadzone przez ESFRI prace nad 
opracowaniem europejskiego planu rozwoju 
nowych infrastruktur badawczych. Program 
prac będzie zawierał wybrane projekty
priorytetowe, na które będzie mogło zostać 
przyznane wsparcie WE.

Działanie związane z budową nowych 
infrastruktur będzie wdrażane w dwóch 
etapach:

Działanie związane z budową nowych 
infrastruktur będzie wdrażane w dwóch 
etapach w oparciu o listę kryteriów 
określoną w siódmym programie ramowym.

Or. es

Uzasadnienie

Zasada „zmiennej geometrii” powinna zostać wzięta pod uwagę przy wprowadzaniu nowych 
struktur badawczych, ku czemu dąży niniejszy program. Zaznacza się również wyraźnie, że 
kryteria wyboru działań w ramach programu szczegółowego powinny odpowiadać tym 
określonym w siódmym programie ramowym.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 52
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Działania” punkt 1.2.2. a (nowy)
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1.2.2a Ośrodki „otwartych innowacji”
W celu umożliwienia realizacji w jednym 
miejscu dużych projektów w dziedzinie 
badań i rozwoju realizowanych w ramach 
współpracy, przy czym członkowie 
konsorcjum delegowaliby swoich 
pracowników na tymczasowe stanowiska 
i/lub zapewnialiby swobodny dostęp do 
infrastruktur badawczych i usług na 
zasadzie udostępniania obiektów. 

Or. en

Uzasadnienie

Istotnym nowym modelem działań służących zapewnianiu wzrostu dzięki wiedzy są „otwarte 
innowacje”. Dotyczy to panującej wśród przedsiębiorstw tendencji do coraz 
intensywniejszego wykorzystywania wewnętrznych oraz zewnętrznych źródeł nowych 
koncepcji w celu uzyskania korzyści z innowacji i podziału ryzyka. Przedsiębiorstwa umiejące 
korzystać z obcych koncepcji do rozwoju własnej działalności, a równocześnie wykorzystać 
własne, wewnętrzne koncepcje poza zakresem bieżącej działalności, będą przypuszczalnie 
świetnie prosperować. Aby osiągnąć ten cel, duże przedsiębiorstwa, MŚP, uczelnie wyższe i 
instytuty badawcze będą musiały ściśle ze sobą współpracować w ekosystemie „otwartych 
innowacji”.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 53
Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Działania” punkt 1.2.2. a (nowy)

1.2.2.a budowa „serwera metod 
naukowych”, który istotnie przyczyni się do 
wydajności metodyki badawczej poprzez 
udostępnienie wyników określonych 
postępów badawczych w porównywalnych 
warunkach. 

Or. de

Uzasadnienie

Ze zleconej przez Parlament Europejski analizy STOA „Jak zoptymalizować wydajność nauki 
i badań naukowych, najbardziej znaczące czynniki sukcesu gospodarek opartych na 
najnowocześniejszych technologiach – serwer metod naukowych”(projekt 
EP/IV/A/2003/07/01) wynika m. in. że wydajność badań może zostać znacznie zwiększona za 
pomocą takiego serwera. W celu minimalizacji kosztów naukowcy mogliby pobierać z 
serwera metodycznego określone (pośrednie) wyniki np. w zakresie testów laboratoryjnych i 
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wykorzystywać je do własnej pracy.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 54
Załącznik I podtytuł „Badania naukowe na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw” 

nagłówek „Działania” ustęp 2

Realizowane działania szczególne będą 
miały na celu wspieranie tych małych i 
średnich przedsiębiorstw lub ich 
stowarzyszeń, które muszą dokonać 
outsourcingu badań naukowych do uczelni 
wyższych i ośrodków badawczych („ośrodki 
zajmujące się RTD”). Działania te będą 
przeprowadzane na całym obszarze nauki i 
technologii. Przy ocenie wniosków 
dotyczących projektów zostanie należycie 
uwzględniony oczekiwany wpływ 
gospodarczy na małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Środki finansowe będą 
przyznawane za pomocą dwóch programów:
Badania na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw i badania na rzecz 
stowarzyszeń małych i średnich 
przedsiębiorstw. Pierwszy jest skierowany 
przede wszystkim do małych i średnich 
przedsiębiorstw o niskim lub średnim 
stopniu zaawansowania technologicznego 
posiadających małe możliwości badawcze 
lub nieposiadających ich wcale, jak również 
do małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących intensywną działalność 
badawczą, które muszą dokonać 
outsourcingu prac badawczych w celu 
uzupełnienia ich podstawowych możliwości 
w tym zakresie. Drugi skierowany jest do 
stowarzyszeń małych i średnich 
przedsiębiorstw, które zazwyczaj najlepiej 
znają lub potrafią najlepiej określić wspólne 
problemy techniczne swoich członków, 
działać w ich imieniu i promować efektywne 
upowszechnianie i wykorzystanie wyników.

Realizowane działania szczególne będą 
miały na celu wspieranie tych małych i 
średnich przedsiębiorstw lub ich 
stowarzyszeń, które muszą dokonać 
outsourcingu badań naukowych do 
„ośrodków zajmujących się RTD”, takich 
jak uczelnie wyższe, ośrodki badawcze i
małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące 
intensywną działalność badawczą.
Działania te będą przeprowadzane na całym 
obszarze nauki i technologii. Przy ocenie 
wniosków dotyczących projektów zostanie 
należycie uwzględniony oczekiwany wpływ 
gospodarczy na małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Środki finansowe będą 
przyznawane za pomocą dwóch programów:
Badania na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw i badania na rzecz 
stowarzyszeń małych i średnich 
przedsiębiorstw. Pierwszy jest skierowany 
przede wszystkim do małych i średnich 
przedsiębiorstw o niskim lub średnim 
stopniu zaawansowania technologicznego 
posiadających małe możliwości badawcze 
lub nieposiadających ich wcale, jak również 
do małych i średnich przedsiębiorstw, które 
posiadają możliwości technologiczne oraz z 
branż tradycyjnych, które muszą dokonać 
outsourcingu prac badawczych w celu 
uzupełnienia ich podstawowych możliwości 
technologicznych w tym zakresie. Drugi 
skierowany jest do stowarzyszeń małych i 
średnich przedsiębiorstw, które zazwyczaj 
najlepiej znają lub potrafią najlepiej określić 
wspólne problemy techniczne swoich 
członków, działać w ich imieniu i promować 
efektywne upowszechnianie i wykorzystanie 
wyników.
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Or. es

Uzasadnienie

Celem jest wzmocnienie wiodącej roli MŚP w dziale „Możliwości”; aby to osiągnąć, należy 
zapewnić im łatwiejszy dostęp do „ośrodków zajmujących się RTD” (w tym MŚP 
mieszczących się w tej kategorii), aby zagwarantować zaspokojenie ich potrzeb 
technologicznych, nawet jeśli, z uwagi na swój charakter, posiadają ograniczone możliwości 
prowadzenia badań, co może dotyczyć MŚP w tradycyjnych branżach.

Ponadto, MŚP prowadzące intensywną działalność badawczą nie potrzebują specjalnych 
mechanizmów zachęcających je do udziału. Wręcz przeciwnie, MŚP posiadające możliwości 
technologiczne wymagają szczególnego wsparcia, aby rozwijać swe możliwości badawcze we 
współpracy z podmiotami badawczymi, tak aby tworzyć trwałe zdobycze technologiczne.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 55
Załącznik I podtytuł „Badania naukowe na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw” 

nagłówek „Działania” ustęp 3

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

Oprócz tych działań szczególnych wspierany 
i ułatwiany będzie udział małych i średnich 
przedsiębiorstw w całym programie 
ramowym. W szczególności wspierane będą 
krajowe instrumenty wspomagające takie 
przedsiębiorstwa w pracach nad 
przygotowaniem wniosków do 7PR. Przy 
opracowywaniu zawartości obszarów 
tematycznych programu „Współpraca”, 
które w zależności od obszaru i tematu będą 
realizowane poprzez projekty o różnej 
wielkości i zakresie, zostały należycie 
uwzględnione potrzeby i potencjał badawczy 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Or. pl

Uzasadnienie

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw ma duże trudności w przygotowaniu dobrych 
wniosków do PR. Pomoc, zarówno merytoryczna jak i finansowa, powinna znacząco podnieść 
udział tych przedsiębiorstw w 7PR. Takiej pomocy mogą udzielać zwłaszcza instytucje i 
zespoły badawcze, co stworzy wartość dodaną – przyspieszenie integracji pomiędzy sferą 
nauki i innowacyjnej przedsiębiorczości.
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 56
Załącznik I podtytuł „Badania naukowe na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw” 

nagłówek „Działania” ustęp 3

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

Oprócz tych działań szczególnych 
wspierany, ułatwiany i zapewniany będzie 
odpowiedni udział małych i średnich 
przedsiębiorstw w całym programie 
ramowym, przeznaczając na ten cel co 
najmniej 20% budżetu programu.

W celu osiągnięcia tego celu podjęte 
zostaną działania na rzecz ułatwienia 
udziału MŚP, indywidualnie lub w 
klastrach, w projektach dotyczących 
priorytetowych zagadnień programu 
współpracy i w platformach 
technologicznych.
Podczas finansowania projektów 
obejmujących udział MŚP podjęte zostaną 
starania na rzecz zapewnienia jak 
najwyższego wkładu ze strony instytucji 
Wspólnoty, w tym EBI i EFI.

Or. es

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 57
Załącznik I podtytuł „Badania naukowe na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw” 

nagłówek „Działania” ustęp 4

W celu wsparcia i ułatwienia udziału małych 
i średnich przedsiębiorstw w programie 
ramowym Wspólnoty w dziedzinie RTD, 
podczas jego wdrażania zostanie 
zapewniona komplementarność i synergia z 
działaniami podejmowanymi w ramach 
programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji.

W celu wsparcia i ułatwienia udziału małych 
i średnich przedsiębiorstw w programie 
ramowym Wspólnoty w dziedzinie RTD, 
podczas jego wdrażania zostanie 
zapewniona komplementarność i synergia z 
działaniami podejmowanymi w ramach 
programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji. Dążyć się 
będzie również do koordynacji z istotnymi 
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krajowymi programami badawczymi, 
uzupełniającymi działalność badawczą 
opisaną poniżej. Z myślą o tym można 
ponadto rozważyć ewentualną wspólną 
realizację programów na rzecz rozwoju 
technologicznego skierowanych do MŚP, w 
ramach EUREKA, w celu promowania 
innowacyjnych projektów kierujących się 
potrzebami rynku.

Or. es

Uzasadnienie

Podano konkretne przykłady na to, jak komplementarność i współdziałanie mogą mieć 
szczególne znaczenie dla MŚP.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 58
Załącznik I podtytuł „Badania naukowe na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw” 

nagłówek „Działania” ustęp 4

W celu wsparcia i ułatwienia udziału małych 
i średnich przedsiębiorstw w programie 
ramowym Wspólnoty w dziedzinie RTD, 
podczas jego wdrażania zostanie 
zapewniona komplementarność i synergia z 
działaniami podejmowanymi w ramach 
programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji.

W celu wsparcia i ułatwienia udziału małych 
i średnich przedsiębiorstw w programie 
ramowym Wspólnoty w dziedzinie RTD, 
podczas jego wdrażania zostanie 
zapewniona komplementarność i synergia z 
działaniami podejmowanymi w ramach 
programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji w celu:
- zachęcenia MŚP do udziału i ułatwienia 

im dostępu do programu ramowego, oraz
- zapewnienia pełnego wykorzystania przez 
MŚP możliwości finansowania dostępnych 
w programie ramowym. 
Wprowadzone zostaną nieskomplikowane, 
krótkie i realizowane w ramach szybkich 
procedur projekty, pozbawione złożonych 
zasad finansowania i niepotrzebnych 
obowiązków sprawozdawczych. W 
programie ramowym i w programie na 
rzecz konkurencyjności i innowacji 
stosowane będą w miarę możliwości 
jednolite zasady składania wniosków i 
zawierania umów.
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 59
Załącznik I podtytuł „Badania naukowe na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw” 

nagłówek „Działania” ustęp 4 a (nowy)

Wprowadzone zostaną również 
mechanizmy współpracy z krajowymi i 
regionalnymi programami wsparcia badań 
i rozwoju skierowanymi do MŚP, mające 
na celu zapewnienie bliższej dostępności 
usług i ich dostosowanie do potrzeb, 
zwiększenie masy krytycznej i nadanie 
europejskiego wymiaru krajowym 
systemom wsparcia. 

Or. es

Uzasadnienie

Należy wykorzystać programy i infrastrukturę krajową i regionalną wspierającą badania i 
rozwój w MŚP, w celu realizacji działalności badawczej zawartej w niniejszym programie z 
korzyścią dla MŚP. Dzięki temu nie tylko osiągniemy większą skuteczność, lokalną obecność i 
dostosowanie do aktualnych potrzeb MŚP, ale także przyczynimy się do koordynacji i 
harmonizacji krajowych polityk i mechanizmów pomocy.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 60
Załącznik I podtytuł „Badania naukowe na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw” 

nagłówek „Działania” ustęp 1 punktor 1

Program ten wspiera małe grupy 
innowacyjnych małych i średnich 
przedsiębiorstw przy rozwiązywaniu 
wspólnych bądź uzupełniających się 
problemów technologicznych. Projekty o 
względnie krótkim okresie realizacji muszą 
koncentrować się na potrzebach 
innowacyjnych małych i średnich 
przedsiębiorstw, które dokonują 
outsourcingu prac badawczych do ośrodków 
zajmujących się RTD, oraz wykazywać 
wyraźny potencjał eksploatacyjny dla 

Program ten wspiera tworzenie i prace 
małych grup innowacyjnych małych i 
średnich przedsiębiorstw przy 
rozwiązywaniu wspólnych bądź 
uzupełniających się problemów 
technologicznych. Projekty o względnie 
krótkim okresie realizacji muszą 
koncentrować się na potrzebach 
innowacyjnych małych i średnich 
przedsiębiorstw, które dokonują 
outsourcingu prac badawczych do ośrodków 
zajmujących się RTD, oraz wykazywać 
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zainteresowanych małych i średnich 
przedsiębiorstw.

wyraźny potencjał eksploatacyjny dla 
zainteresowanych małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Działania wspierające MŚP powinny obejmować zwiększenie wysiłków na rzecz zachęcania 
MŚP do wspólnej pracy i tworzenia grup o podobnych potrzebach badawczych i 
zainteresowaniach.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 61
Załącznik I podtytuł „Badania naukowe na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw” 

nagłówek „Działania” ustęp 1 punktor 2

Program ten wspiera małe grupy 
innowacyjnych małych i średnich 
przedsiębiorstw przy rozwiązywaniu 
wspólnych bądź uzupełniających się 
problemów technologicznych. Projekty o 
względnie krótkim okresie realizacji muszą 
koncentrować się na potrzebach 
innowacyjnych małych i średnich 
przedsiębiorstw, które dokonują 
outsourcingu prac badawczych do ośrodków 
zajmujących się RTD, oraz wykazywać 
wyraźny potencjał eksploatacyjny dla 
zainteresowanych małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Program ten wspiera małe grupy 
innowacyjnych małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze przy rozwiązywaniu 
wspólnych bądź uzupełniających się 
problemów technologicznych. Projekty o 
względnie krótkim okresie realizacji muszą 
koncentrować się na potrzebach 
innowacyjnych małych i średnich 
przedsiębiorstw, które dokonują 
outsourcingu prac badawczych do ośrodków 
zajmujących się RTD, oraz wykazywać 
wyraźny potencjał eksploatacyjny dla 
zainteresowanych małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. de

Uzasadnienie

Europejskie przedsiębiorstwa rzemieślnicze odgrywają kluczową rolę w tworzeniu miejsc 
pracy i muszą zwiększać swą konkurencyjność poprzez badania. Utrzymanie i modernizacja 
szerokiego wachlarza technologii rzemieślniczych stanowić będzie unikalny atut Europy w 
dobie globalnej konkurencji i odegra kluczową rolę w procesie lizbońskim. Programy takie 
jak CRAFT mogą w związku z tym mieć duże znaczenie.
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Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 62
Załącznik I podtytuł „Badania naukowe na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw” 

nagłówek „Działania” ustęp 1 punktor 2

Program ten wspiera stowarzyszenia małych 
i średnich przedsiębiorstw przy 
opracowywaniu rozwiązań problemów 
technicznych wspólnych dla większej liczby 
małych i średnich przedsiębiorstw w 
określonych sektorach przemysłu lub 
segmentach łańcucha tworzenia wartości, 
poprzez badania konieczne w celu np. 
opracowania norm europejskich lub 
zapewnienia zgodności z nimi oraz 
spełnienia wymogów regulacyjnych w 
dziedzinach takich jak zdrowie, 
bezpieczeństwo i ochrona środowiska.
Projekty, których okres realizacji może 
wynosić kilka lat, muszą być prowadzone 
przez stowarzyszenia małych i średnich 
przedsiębiorstw, które dokonują 
outsourcingu prac badawczych do ośrodków 
zajmujących się RTD z korzyścią dla swoich 
członków, i muszą obejmować pewną liczbę 
poszczególnych małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Program ten wspiera tworzenie i działalność 
stowarzyszeń małych i średnich 
przedsiębiorstw przy opracowywaniu 
rozwiązań problemów technicznych 
wspólnych dla większej liczby małych i 
średnich przedsiębiorstw w określonych 
sektorach przemysłu lub segmentach 
łańcucha tworzenia wartości, poprzez 
badania konieczne w celu np. opracowania 
norm europejskich lub zapewnienia 
zgodności z nimi oraz spełnienia wymogów 
regulacyjnych w dziedzinach takich jak 
zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona 
środowiska oraz w celu wsparcia 
wkraczania na nowe wschodzące rynki, jak 
w przypadku handlowych zastosowań 
autonomicznych systemów sterowanych 
automatycznie. Projekty, których okres 
realizacji może wynosić kilka lat, muszą być 
prowadzone przez stowarzyszenia małych i 
średnich przedsiębiorstw, które dokonują 
outsourcingu prac badawczych do ośrodków 
zajmujących się RTD z korzyścią dla swoich 
członków, i muszą obejmować pewną liczbę 
poszczególnych małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Działania wspierające MŚP powinny obejmować zwiększenie wysiłków na rzecz zachęcania 
MŚP do wspólnej pracy i tworzenia grup o podobnych potrzebach badawczych i 
zainteresowaniach. 

Prawdziwy potencjał ekonomiczny systemów bezzałogowych leży w zastosowanich cywilnych, 
nie wojskowych. Chociaż powszechnie mówi się o wielu potencjalnych możliwościach, obecne 
wykorzystanie systemów sterowanych automatycznie na rynku cywilnym jest niewielkie. 
Wynika to częściowo z braku świadomości, zrozumienia lub zaufania na rynkach cywilnych, w 
branżach takich jak sektor paliwowy i gazowy lub ochrona środowiska.  Wynika to również z 
braku zrozumienia ze strony producentów/operatorów systemów sterowanych automatycznie 
dla technologii i potrzeb operacyjnych tych sektorów cywilnych.
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 63
Załącznik I podtytuł „Badania naukowe na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw” 

nagłówek „Działania” podtytuł „Wspólne cechy programów” tiret 3 a (nowe)

- Wsparcie otrzymają również krajowe i 
regionalne programy zapewniające 
dofinansowanie MŚP na udział w tym 
działaniu.

Or. es

Uzasadnienie

Decentralizacja działań na korzyść MŚP poprzez programy krajowe i regionalne uczyni je 
skuteczniejszymi, bliższymi i dostosowanymi do specjalnych potrzeb tych przedsiębiorstw.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 64
Załącznik I podtytuł „Badania naukowe na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw” 

nagłówek „Działania” podtytuł „Wspólne cechy programów” tiret 3 b (nowe)

- W celu trwałego pobudzania badań i 
rozwoju w MŚP prowadzących aktywną 
działalność badawczą i dysponujących 
znacznym potencjałem badawczym, 
Komisja może przedłożyć także wniosek 
dotyczący realizacji inicjatywy 
przewidzianej w art. 169 w ramach 
współpracy z programem EUREKA1.
___________
1 Np.inicjatywa EUROSTARS.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym siódmego programu ramowego, w rozdziale „Możliwości” tytuł 
„Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw” nie wspomniano w ogóle o współpracy 
między Komisją, państwami członkowskimi i programem EUREKA na rzecz zapewnienia 
MŚP dysponujących znacznym potencjałem wzrostu lepszego dostępu do badań. Wymienione 
w obecnej wersji wniosku instrumenty przeznaczone specjalnie dla MŚP nie odpowiadają 
potrzebom prowadzących badania MŚP.
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 65
Załącznik I podtytuł „Badania naukowe na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw” 

nagłówek „Działania” podtytuł „Wspólne cechy programów” tiret 3 c (nowe)

- Badania na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wspieranie małych grup 
innowacyjnych małych i średnich 
przedsiębiorstw w celu rozwiązywania 
wspólnych bądź uzupełniających się 
problemów technologicznych dzięki 
programowi ramowemu lub 
międzyrządowym programom 
finansowania, takim jak inicjatywy 
JEREMIE i JASPER realizowane przez 
Komisję, EBI i EBOiR. 

Or. en

Uzasadnienie

JEREMIE i JASPER to inicjatywy Komisji, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, szczególnie skoncentrowane na wspieraniu MŚP 
we wszystkich państwach członkowskich. Państwa członkowskie mogą podjąć udział w 
programie. Celem finansowania powinien być dostęp do funduszy, gdyż są one konieczne dla 
rozwoju badawczego MŚP. Wobec strategicznych wytycznych Komisji w regionalnej polityce 
innowacji należy zapewnić komplementarność JEREMIE/JASPER.

Jeśli chodzi o EUREKA: jest to międzynarodowa współpraca między państwami
członkowskimi i Komisją zapewniająca wsparcie dla MŚP działających w sektorze 
zaawansowanej technologii.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 66
Załącznik I podtytuł „Badania naukowe na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw” 

nagłówek „Działania” podtytuł „Wspólne cechy programów” ustęp 1 a (nowy)

Wiedza i know-how, które mogą zostać 
bezpośrednio przekształcone w innowacyjne 
produkty handlowe, mogą być oferowane 
MŚP nieodpłatnie, w ramach krajowego 
lub regionalnego systemu bonów na wiedzę 
(„knowledge vouchers”) dla MŚP, 
zwiększając tym samym ich potencjał 
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innowacyjny. Użytecznym instrumentem 
wspierania upowszechniania wiedzy może 
okazać się zastosowanie systemu bonów dla 
MŚP, finansowanego na szczeblu państw 
członkowskich.  Możliwe jest 
dofinansowanie bonów ze środków UE, 
mianowicie z funduszy pochodzących z 
programu ramowego na rzecz badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji 
oraz funduszy strukturalnych (w ramach 
celu „regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie”).

Or. en

Uzasadnienie

System bonów na wiedzę dla MŚP wprowadza nowy mechanizm wspierania MŚP polegający 
na wykorzystaniu dostępnej wiedzy i umożliwiający wykorzystanie jej w innowacyjnych 
zastosowaniach, ograniczając tym samym „deficyt wiedzy” w sektorach i przedsiębiorstwach 
UE. System ten może okazać się bardzo użytecznym mechanizmem, finansowanym ze środków 
pochodzących np. z siódmego programu ramowego lub z funduszy strukturalnych, stanowiąc 
tym samym uzupełnienie programu na rzecz konkurencyjności i innowacji.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 67
Załącznik I podtytuł „Regiony wiedzy” nagłówek „Podejście” ustęp 3

Działania w ramach „Regionów wiedzy” 
mają na celu wspieranie określenia i 
wdrożenia optymalnych polityk i strategii na 
rzecz rozwoju klastrów ukierunkowanych na 
badania naukowe i rozwój. W szczególności 
poprawią one znaczenie i efektywność 
regionalnych programów badań poprzez 
uczenie się od siebie, wesprą i wzmocnią 
współpracę między klastrami i przyczynią 
się do wzmocnienia zrównoważonego 
rozwoju istniejących klastrów 
ukierunkowanych na badania naukowe i 
rozwój oraz do powstawania nowych 
klastrów. Wspierane będą w szczególności 
projekty kierowane zapotrzebowaniem i 
zorientowane na określony problem, 
zajmujące się określonymi obszarami lub 
sektorami technologicznymi.

Działania w ramach „Regionów wiedzy” 
mają na celu wspieranie określenia i 
wdrożenia optymalnych polityk i strategii na 
rzecz rozwoju klastrów ukierunkowanych na 
badania naukowe i rozwój. W szczególności 
poprawią one znaczenie i efektywność 
regionalnych programów badań poprzez 
uczenie się od siebie, wesprą i wzmocnią 
współpracę między klastrami i przyczynią 
się do wzmocnienia zrównoważonego 
rozwoju istniejących klastrów 
ukierunkowanych na badania naukowe i 
rozwój oraz do powstawania nowych 
klastrów. Wspierane będą w szczególności 
projekty kierowane zapotrzebowaniem i 
zorientowane na określony problem, 
zajmujące się określonymi obszarami lub 
sektorami technologicznymi, zwłaszcza tam 
gdzie wykazują one już integrację między 
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władzami regionalnymi, agencjami 
rozwoju, uniwersytetami, ośrodkami 
badawczymi i przemysłem.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój prawdziwych produktywnych partnerstw między agencjami regionalnymi, władzami, 
uniwersytetami i przemysłem jest szalenie trudny i czasochłonny.  Istnieje kilka przykładów 
miejsc gdzie udało się to osiągnąć dzięki kilku latom wytężonej pracy.  Część środków z tego 
działu powinna zostać priorytetowo przeznaczona na aplikacje, gdzie takie produktywne 
partnerstwa już istnieją, aby zapewnić, że środki są skierowane na osiąganie celów 
gospodarczych.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 68
Załącznik I podtytuł „Regiony wiedzy” nagłówek „Podejście” ustęp 4

Akcja będzie miała zastosowanie dla 
wszystkich regionów, w tym również 
regionów konwergencji.

Akcja będzie miała zastosowanie dla 
wszystkich regionów, biorąc pod uwagę 
potrzeby naukowców i odpowiednich 
zainteresowanych stron w regionach 
konwergencji.

Or. en

Uzasadnienie

Regiony konwergencji mają często znaczne zasoby ludzkie zaangażowane w badania jak 
również liczne lokalne podmioty potencjalnie zainteresowane inwestycjami w badania i 
rozwój, ale potrzebują opracowania spójnych regionalnych strategii badawczych czerpiących 
z doświadczeń lepiej rozwiniętych regionów w celu podnoszenia świadomości i lepszej 
koordynacji lokalnych zainteresowanych stron.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 69
Załącznik I podtytuł „Regiony wiedzy” nagłówek „Podejście” ustęp 4 a (nowy)

Należy zwrócić uwagę na szczególną 
kwestię współpracy między sąsiadującymi 
regionami, rozdzielonymi przez granicę 
między państwami członkowskimi. 
Podobnie jak ma to miejsce w programach 
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Interreg III realizowanych w UE oraz na 
podstawie przepisów dotyczących celu
terytorialnego w funduszach 
strukturalnych, także program „Regiony 
wiedzy” musi obejmować rozwiązania 
służące likwidacji barier transgranicznych.
Należy skoncentrować się na 
mechanizmach zachęcających do 
transgranicznej współpracy regionalnej w 
dziedzinie badań, niezależnie od tego, czy 
dane regiony kwalifikują się do celu 
konwergencji, czy też regionalnej 
konkurencyjności. 

Or. en

Uzasadnienie

Transgraniczny wymiar polityki regionalnej wyróżniają odmienne właściwości, ma on także
szczególne znaczenie dla unijnej integracji, jako dążenie do działania ponad granicami 
państw członkowskich. Tymczasem zbyt często transgraniczna współpraca ponad granicami 
państw członkowskich kończy się niepowodzeniem wskutek barier administracyjnych i 
przestrzennych. 

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 70
Załącznik I podtytuł „Regiony wiedzy” nagłówek „Działania” ustęp 1 punktor 1

• Analizę, opracowywanie i wdrażanie 
programów badań regionalnych klastrów i 
współpracy między nimi. Działania te 
obejmą analizę oraz plan wdrożenia 
ukierunkowany na możliwości i priorytety w 
zakresie R&D. Projekty powinny 
wykorzystywać metody polegające na 
prognozowaniu, porównywaniu lub inne 
metody wykazujące oczekiwane korzyści, 
takie jak wzmocnienie powiązań między 
zaangażowanymi klastrami, 
zoptymalizowane zaangażowanie w 
europejskie projekty badawcze oraz większy 
wpływ na rozwój regionalny.

• Analizę, opracowywanie i wdrażanie 
programów badań regionalnych klastrów i 
współpracy między nimi. Działania te 
obejmą analizę oraz plan wdrożenia 
ukierunkowany na możliwości i priorytety w 
zakresie R&D. Projekty powinny 
wykorzystywać metody polegające na 
prognozowaniu, porównywaniu lub inne 
metody wykazujące oczekiwane korzyści, 
takie jak wzmocnienie powiązań między 
zaangażowanymi klastrami, 
zoptymalizowane zaangażowanie w 
europejskie projekty badawcze oraz większy 
wpływ na rozwój regionalny. Mogą również 
przygotowywać projekty dla pilotażowych 
działań międzyregionalnych. Będą one 
miały głównie na celu promowanie i 
poprawę komplementarności funduszy 
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regionalnych oraz pozostałych funduszy 
Wspólnoty.

Or. es

Uzasadnienie

Celem jest nie tylko wykorzystanie doświadczeń oferowanych przez działania 
międzyregionalne, ale również analiza ewentualnej komplementarności między funduszami 
regionalnymi oraz inną pomocą krajową.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 71
Załącznik I podtytuł „Regiony wiedzy” nagłówek „Działania” ustęp 1 punktor 2

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące klastry powinny być dalej rozwijane poprzez formowanie partnerstw z 
organizacjami prowadzącymi podobne badania na szczeblu regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 72
Załącznik I podtytuł „Regiony wiedzy” nagłówek „Działania” ustęp 1 punktor 3

• Inicjatywy mające na celu poprawę 
integracji podmiotów i instytucji 
zajmujących się badaniami naukowymi z 
regionalnymi gospodarkami poprzez 

• Inicjatywy mające na celu poprawę 
integracji podmiotów i instytucji 
zajmujących się badaniami naukowymi z 
regionalnymi gospodarkami poprzez 
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interakcje między nimi na poziomie 
klastrów. Działania te obejmują 
ponadnarodowe działania mające na celu 
poprawę powiązań między stronami 
zainteresowanymi badaniami a lokalnymi 
społecznościami przedsiębiorców oraz 
istotne działania między klastrami.

interakcje między nimi na poziomie 
klastrów. Działania te obejmują 
ponadnarodowe działania mające na celu 
poprawę powiązań między stronami 
zainteresowanymi badaniami a lokalnymi 
społecznościami przedsiębiorców oraz 
istotne działania między klastrami. 
Działania te mogą pomóc w identyfikacji 
komplementarności RDT, z myślą o 
demonstracji zalet integracji.

Or. es

Uzasadnienie

Celem jest identyfikacja synergii, tak aby podkreślić korzyści wynikające z 
komplementarności.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 73
Załącznik I podtytuł „Regiony wiedzy” nagłówek „Działania” ustęp 1 punktor 3

Inicjatywy mające na celu poprawę 
integracji podmiotów i instytucji 
zajmujących się badaniami naukowymi z 
regionalnymi gospodarkami poprzez 
interakcje między nimi na poziomie 
klastrów. Działania te obejmują 
ponadnarodowe działania mające na celu 
poprawę powiązań między stronami 
zainteresowanymi badaniami a lokalnymi 
społecznościami przedsiębiorców oraz 
istotne działania między klastrami.

Inicjatywy mające na celu poprawę 
integracji podmiotów i instytucji 
zajmujących się badaniami naukowymi z 
regionalnymi gospodarkami poprzez 
interakcje między nimi na poziomie 
klastrów. Działania te obejmują 
ponadnarodowe działania mające na celu 
poprawę powiązań między stronami 
zainteresowanymi badaniami a lokalnymi 
społecznościami przedsiębiorców oraz 
istotne działania między klastrami, takie jak 
rozwój technologii umożliwiających 
teledetekcję na małą skalę dla 
interdysplinarnych aplikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Jedną z dziedzin badań potrzebnych cywilnym systemom automatycznego sterowania jest 
opracowanie teledetektorów do istotnych aplikacji o wymiarach, skali (i kosztach) takich, aby 
mogły być one montowane na bezzałogowych pojazdach odpowiednich dla poszczególnych 
zadań
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Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 74
Załącznik I podtytuł „Regiony wiedzy” nagłówek „Działania” ustęp 2

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Trzecie kraje mogą dokonać znacznego wkładu w proces mentorowania i wymiany 
najlepszych praktyk.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 75
Załącznik I podtytuł „Potencjał badawczy” nagłówek „Cel”

Pobudzenie wykorzystania pełnego 
potencjału badawczego rozszerzonej Unii 
przez uwolnienie i rozwój potencjału 
badawczego w regionach konwergencji UE i 
regionach najbardziej oddalonych oraz 
pomoc w zwiększeniu możliwości 
efektywnego uczestnictwa w działalności 
badawczej na poziomie UE naukowców z 
tych regionów.

Pobudzenie wykorzystania pełnego 
potencjału badawczego najwyższej jakości 
naukowej już istniejącej lub dopiero 
powstającej rozszerzonej Unii przez 
uwolnienie i rozwój potencjału badawczego 
w regionach konwergencji UE i regionach 
najbardziej oddalonych oraz pomoc w 
zwiększeniu możliwości efektywnego 
uczestnictwa w działalności badawczej na 
poziomie UE naukowców z tych regionów.

Or. es

Uzasadnienie

Celem jest nie tylko pobudzanie istniejącego potencjału, ale także wspieranie doskonałych 
naukowców, którzy dopiero się rozwijają.
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Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 76
Załącznik I podtytuł „Potencjał badawczy” nagłówek „Podejście” ustęp 2

Dzięki ukierunkowaniu na wzmocnienie i 
rozwinięcie współpracy takich grup 
badawczych z ośrodkami badawczymi w 
innych Państwach Członkowskich UE 
zostanie wniesiony istotny wkład w 
uwalnianie ich potencjału oraz, co za tym 
idzie, w ich zrównoważony rozwój w 
dłuższej perspektywie. Poprzez 
optymalizację aspektu międzynarodowego 
takich grup badawczych oraz ich 
międzynarodowego uznania, potencjału 
przywódczego oraz jakości naukowców, 
takie grupy badawcze będą bardziej 
widoczne, a ich udział w Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej zostanie ułatwiony.

Dzięki ukierunkowaniu na wzmocnienie i 
rozwinięcie współpracy takich grup 
badawczych z ośrodkami badawczymi w 
innych państwach członkowskich UE 
zostanie wniesiony istotny wkład w 
uwalnianie ich potencjału oraz, co za tym 
idzie, w ich zrównoważony rozwój w 
dłuższej perspektywie. Takie ośrodki 
naukowe mogą obejmować akademickie 
ośrodki badawcze i ośrodki badawcze 
kierujące się potrzebami przemysłu i 
klastry, np. ośrodki doskonałości w 
poszczególnych dyscyplinach takich jak 
systemy automatycznego sterowania.
Poprzez optymalizację aspektu 
międzynarodowego takich grup badawczych 
oraz ich międzynarodowego uznania, 
potencjału przywódczego oraz jakości 
naukowców, takie grupy badawcze będą 
bardziej widoczne, a ich udział w 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej zostanie 
ułatwiony.

Or. en

Uzasadnienie

Należy poszerzyć zakres działań, aby objąć nimi różne ośrodki badawcze, tak aby nie 
ograniczać się tylko do ośrodków uniwersyteckich. Ośrodki współpracy uniwersytet/przemysł 
oraz klastry badawcze również powinny być uwzględniane.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 77
Załącznik I podtytuł „Potencjał badawczy” nagłówek „Działania” ustęp 1 punktor 2

Rekrutacji przez wybrane ośrodki 
doświadczonych naukowców „z zewnątrz” 
w celu zaangażowania ich w transfer wiedzy 
i/lub szkolenie naukowców, również jako 
środek zachęcający naukowców, którzy 

Rekrutacji przez wybrane ośrodki –
uważane za lub rokujące nadzieję jako 
ośrodki doskonałości – doświadczonych 
naukowców „z zewnątrz” w celu 
zaangażowania ich w transfer wiedzy i/lub 
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opuścili kraj, do powrotu; szkolenie naukowców, również jako środek 
zachęcający naukowców, którzy opuścili 
kraj, do powrotu; 

Or. es

Uzasadnienie

Potencjał, jaki należy pobudzać, nie powinien być ograniczony do tego co już istnieje; wręcz 
przeciwnie, wyróżniający się naukowcy potrzebują wsparcia kiedy ich talent dopiero zaczyna 
się rozwijać.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 78
Załącznik I podtytuł „Potencjał badawczy” nagłówek „Działania” ustęp 1 punktor 3

Pozyskania i rozwijania określonego sprzętu 
badawczego dla wybranych ośrodków;

Pozyskania i rozwijania określonego sprzętu 
badawczego, oraz rozwój otoczenia 
fizycznego, dla wybranych istniejących lub 
powstających ośrodków doskonałości w 
celu udzielenia wsparcia programom 
badawczym opracowywanym w ramach 
strategicznych partnerstw;

Or. es

Uzasadnienie

Materialne potrzeby, jakie pociągają za sobą prace badawcze są często pomijane lub 
niedoceniane, choć muszą być oczywiście uwzględniane jeśli działanie ma osiągnąć swój cel.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 79
Załącznik I podtytuł „Potencjał badawczy” nagłówek „Działania” ustęp 1 punktor 3

Pozyskania i rozwijania określonego sprzętu 
badawczego dla wybranych ośrodków;

Pozyskania i rozwijania określonego sprzętu 
badawczego dla wybranych ośrodków:
1. Bezpośrednie pozyskanie lub 
modernizacja aparatury badawczej (do 1 
mln EUR). Indywidualne zespoły badawcze 
z regionów konwergencyjnych oraz 
Europejskie Centra Doskonałości 
(wyselekcjonowane podczas 5 PR) mogą 
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ubiegać się o dofinansowanie zakupu lub 
modernizację aparatury badawczej. 
Przyznanie tego dofinansowania byłoby 
uzależnione od oceny zespołu aplikującego, 
planów wykorzystania aparatury oraz 
powstania europejskiej wartości dodanej. 
Wnioski powiązane z funduszami 
strukturalnymi byłyby traktowane 
priorytetowo. Dofinansowanie byłoby 
przyznawane w postaci grantu.
2. Pozyskanie lub modernizacja aparatury 
badawczej w związku z projektami 7 PR
(do 1 mln EUR). Zespoły z regionów 
konwergencyjnych równocześnie z 
wnioskami o finansowanie projektu 
badawczego w 7 PR, składanym wspólnie z 
konsorcjum, mogłyby indywidualnie 
ubiegać się o dofinansowanie zakupu lub 
modernizacji aparatury badawczej. 
Wniosek taki musiałby być zaakceptowany 
przez koordynatora konsorcjum. 
Przyznanie odrębnego dofinansowanie na 
aparaturę byłoby uzależnione od uzyskania 
dofinansowania na cały projekt. 
Dodatkowe dofinansowanie byłoby 
przyznane w postaci grantu.
3. Przyjęcie w regionach konwergencji 
zasady, iż całkowita amortyzacja 
zakupionej aparatury badawczej będzie 
możliwa w czasie trwania grantu, czyli w 
ciągu trzech, a nie jak dotychczas w ciągu 
pięciu lat.

Or. pl

Poprawkę złożył Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 80
Załącznik I podtytuł „Potencjał badawczy” nagłówek „Działania” ustęp 1 punktor 4

Organizacji warsztatów i konferencji w celu 
ułatwienia transferu wiedzy na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, z udziałem 
zarówno własnego personelu naukowo-
badawczego z wybranych ośrodków, jak i 
zaproszonych naukowców z innych państw 

Organizacji warsztatów i konferencji w celu 
ułatwienia transferu wiedzy na poziomie 
krajowym, regionalnym i 
międzynarodowym, z udziałem zarówno 
własnego personelu naukowo-badawczego z 
wybranych ośrodków, jak i zaproszonych 
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w ramach zwiększania możliwości 
wybranych ośrodków w zakresie 
międzynarodowych szkoleń i polepszania 
reputacji; udziału personelu naukowo-
badawczego z wybranych w ramach systemu 
ośrodków w międzynarodowych 
konferencjach lub krótkich programach 
szkoleniowych w celu wymiany wiedzy, 
budowania sieci współpracy oraz aby 
umożliwić im kontakt z bardziej 
międzynarodowym środowiskiem;

naukowców z innych państw w ramach 
zwiększania możliwości wybranych 
ośrodków w zakresie międzynarodowych 
szkoleń i polepszania reputacji; udziału 
personelu naukowo-badawczego z 
wybranych w ramach systemu ośrodków w 
międzynarodowych konferencjach lub 
krótkich programach szkoleniowych w celu 
wymiany wiedzy, budowania sieci 
współpracy oraz aby umożliwić im kontakt z 
bardziej międzynarodowym środowiskiem;

Or. en

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 81
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” ustęp 2

Rozwój społeczeństw europejskich zależy w 
dużej mierze od ich możliwości tworzenia, 
wykorzystania i upowszechniania wiedzy i, 
w oparciu o to, do stałej innowacji. Badania 
naukowe odgrywają w tym względzie 
główną rolę i powinny w dalszym ciągu być 
jedną z sił napędzających wzrost 
gospodarczy, dobrobyt i zrównoważony 
rozwój.

Rozwój społeczeństw europejskich zależy w 
dużej mierze od ich możliwości tworzenia, 
wykorzystania i upowszechniania wiedzy i, 
w oparciu o to, do stałej innowacji. Nowa 
wiedza powstaje w całym społeczeństwie, 
ale kluczową rolę w jej tworzeniu odgrywa 
tzw. „trójkąt wiedzy”: nauka- edukacja-
innowacje. Badania naukowe odgrywają
tutaj w tym względzie główną rolę i 
powinny w dalszym ciągu być jedną z sił 
napędzających wzrost gospodarczy, 
dobrobyt i zrównoważony rozwój.

Or. pl

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że proces tworzenia wiedzy jest społecznie rozproszony i chociaż nauka i 
jej instytucje są najważniejszym elementem w tym procesie, kluczowe znaczenie mają 
powiązania i wzajemne sprzężenia zwrotne pomiędzy nauką, edukacją i aktywnością 
innowacyjną

Poprawkę złożył Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 82
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” ustęp 3
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Aby osiągnąć ten cel, koniecznym jest 
stworzenie atmosfery społecznej i 
kulturowej sprzyjającej pomyślnym i 
użytecznym badaniom naukowym. Oznacza 
to wzięcie pod uwagę uzasadnionych 
wątpliwości i potrzeb społecznych, co 
pociąga za sobą wzmożoną demokratyczną 
dyskusję z bardziej zaangażowanym i lepiej 
poinformowanym społeczeństwem i lepsze 
warunki podejmowania zbiorowych decyzji 
w kwestiach naukowych. Powinien również 
zostać stworzony klimat sprzyjający 
ambicjom naukowym, pojawianiu się 
nowych inwestycji w dziedzinie badań 
naukowych oraz, w następstwie tego, 
upowszechnianiu wiedzy, stanowiącym 
podstawę strategii lizbońskiej.

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

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w rozumieniu Komisji Europejskiej (patrz baza 
danych CONNEX Komisji) powinny otrzymać możliwość outsourcingu projektów badawczych 
dla zaspokojenia swych potrzeb badawczych.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 83
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” ustęp 3

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

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

nowych inwestycji w dziedzinie badań 
naukowych oraz, w następstwie tego, 
upowszechnianiu wiedzy, stanowiącym 
podstawę strategii lizbońskiej. Działalność 
ta ma na celu również pełną integrację 
kobiet w świecie naukowym.

Or. es

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że kobiety są nadal słabo reprezentowane, program ramowy i pozostałe 
programy muszą mieć na celu, między innymi, zwiększenie ich obecności w kołach naukowych 
i technologicznych, gdyż taka jest potrzeba UE.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 84
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” ustęp 5

W pierwszej kolejności musi zostać 
uwzględnione ryzyko przepaści naukowej w 
naszych społeczeństwach. Przepaść ta 
oddziela tych, którzy nie mają dostępu do 
odpowiedniej wiedzy, od tych nielicznych, 
którzy go posiadają, oraz tych, którzy nie 
mają możliwości wpłynięcia na 
kształtowanie polityki w dziedzinie badań 
naukowych, od tych, którzy mają taką 
możliwość. Prowadzi to do 
niejednoznacznego stosunku wyrażanego 
przez obywateli w odniesieniu do 
potencjalnych korzyści płynących z nauki i 
technologii i do ich faktycznego 
podporządkowania publicznej kontroli. Z 
jednej strony chcieliby oni, żeby więcej 
badań zajmowało się wciąż 
nierozwiązanymi problemami naszych 
czasów (chorobami, zanieczyszczeniem 
środowiska, epidemiami, bezrobociem itd.) i 
żeby dzięki tym badaniom można było lepiej 
przewidzieć skutki tych problemów w 
przyszłości. Z drugiej strony charakteryzuje 
ich nieufność w odniesieniu do niektórych 
zastosowań nauki oraz do możliwego 
wpływu różnorodnych interesów na procesy 
podejmowania decyzji.

W pierwszej kolejności musi zostać 
uwzględnione ryzyko przepaści naukowej w 
naszych społeczeństwach. Przepaść ta 
oddziela tych, którzy nie mają dostępu do 
odpowiedniej wiedzy, od tych nielicznych, 
którzy go posiadają, oraz tych, którzy nie 
mają możliwości wpłynięcia na 
kształtowanie polityki w dziedzinie badań 
naukowych, od tych, którzy mają taką 
możliwość. Prowadzi to do 
niejednoznacznego stosunku wyrażanego 
przez obywateli w odniesieniu do 
potencjalnych korzyści płynących z nauki i 
technologii i do ich faktycznego 
podporządkowania publicznej kontroli. Z 
jednej strony chcieliby oni, żeby więcej 
badań zajmowało się wciąż 
nierozwiązanymi problemami naszych 
czasów (chorobami, zanieczyszczeniem 
środowiska, epidemiami, bezrobociem itd.) i 
żeby dzięki tym badaniom można było lepiej 
przewidzieć skutki tych problemów w 
przyszłości. Z drugiej strony charakteryzuje 
ich nieufność w odniesieniu do niektórych 
zastosowań nauki oraz do możliwego 
wpływu różnorodnych interesów na procesy 
podejmowania decyzji. Badania naukowe 



PE 374.088v02-00 56/80 AM\619606PL.doc

PL

odniosą sukces tylko jeśli obywatele będą 
przekonani, że ich obawy są uwzględniane 
a ich zastrzeżenia etyczne szanowane. 

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji sprawia wrażenie, że głównym problemem jest przekonanie opinii 
publicznej. Z drugiej strony, istotne jest aby naukowcy wsłuchiwali się w obawy 
społeczeństwa i szanowali ograniczenia.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 85
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” ustęp 6 punktor 3

postrzegane odizolowanie świata nauki od 
codziennej rzeczywistości gospodarczej i 
życia społecznego,

postrzegane odizolowanie świata nauki od 
codziennej rzeczywistości gospodarczej i 
życia społecznego oraz zauważane
wzrastające podporządkowanie naukowców 
niepożądanym wpływom różnych grup 
interesu,

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z problemów wizerunku nauki w opinii publicznej jest rosnący sceptycyzm w stosunku 
do obiektywizmu i bezstronności naukowców w wielu szeroko komentowanych dziedzinach 
(np. badania medyczne i biotechnologie), gdzie gra toczy się o wysokie stawki. UE może 
zadziałać i narzucić wymogi większej przejrzystości jeśli chodzi o źródła finansowania badań 
i naciski towarzyszące przebiegowi badań naukowych, dzięki czemu atmosfera otaczająca 
naukę ulegnie poprawie i przyczyni się do jej rozkwitu.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 86
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” ustęp 6 punktor 4 a i 4 

b (nowe)

wątpliwości środowiska naukowego na 
temat łączenia roli eksperta naukowego z 
rolą obywatela mającego te same prawa jak 
i pozostali obywatele.  
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wątpliwości dotyczące niezależności 
naukowców od interesów ekonomicznych i 
interesów osobistych. 

Or. da

Uzasadnienie

Brak otwartej dyskusji na temat interesów ekonomicznych i innych (prawowitych) interesów 
poszczególnych naukowców i instytutów badawczych może być znaczną przeszkodą w 
odzyskaniu zaufania do badań i ich wyników wśród ogółu społeczeństwa. Zagadnienia te stały 
się aktualne z powodu rozwoju społecznego, wskutek czego wzrasta nacisk na sposoby 
wykorzystywania badań, podczas gdy w tym samym czasie zewnętrzne finansowanie badań 
wzrosło i wpływa nie tylko na dziedziny, w których prowadzone są badania, ale także na 
sposób ich prowadzenia.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 87
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” ustęp 6 punktor 4 c 

(nowe)

złej jakości informacja naukowa 
udostępniana opinii publicznej.

Or. es

Uzasadnienie

Jeden z czynników, który może przyczyniać się do pogłębiania przepaści między nauką i 
społeczeństwem, znajduje się w charakterze informacji naukowej, która, mimo że publicznie 
dostępna, jest nieprzystępna z powodu kompleksowości terminologii. Dostarczana informacja 
powinna być tego rodzaju, aby społeczeństwo mogło ją pojąć i wykorzystać.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 88
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” ustęp 7 tiret 4

- zlikwidowanie przepaści między tymi, 
którzy posiadają wykształcenie naukowe, a 
tymi, którzy go nie posiadają, promowanie 
zamiłowania do kultury naukowej w 
bezpośrednim sąsiedztwie wszystkich 
obywateli (poprzez zwrócenie się do miast, 
regionów, fundacji, ośrodków naukowych 

- zlikwidowanie przepaści między tymi, 
którzy posiadają wykształcenie naukowe, a 
tymi, którzy go nie posiadają, promowanie 
zamiłowania do kultury naukowej w 
bezpośrednim sąsiedztwie wszystkich 
obywateli (poprzez zwrócenie się do miast, 
regionów, fundacji, ośrodków naukowych, 



PE 374.088v02-00 58/80 AM\619606PL.doc

PL

itp.); muzeów, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego itp.);

Or. es

Uzasadnienie

Muzea i organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny być ujęte razem z ośrodkami 
naukowymi dla powyższych celów.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 89
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” ustęp 7 tiret 4 a 

(nowy)

- zachęcanie do debaty i dyskusji w 
środowisku naukowym na temat
społecznych aspektów badań

Or. da

Uzasadnienie

Jedną z głównych przeszkód porozumienia między środowiskiem naukowym i resztą 
społeczeństwa jest brak debaty wewnątrz środowiska naukowego na temat społecznych 
aspektów badań, takich jak zagadnienia etyczne lub konsekwencje nowych technologii.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 90
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” ustęp 7 tiret 4 b

(nowy)

- zbadanie środków mogących ulepszyć 
zarządzanie europejskimi systemami badań 
i innowacji; 

Or. es

Uzasadnienie

Zarządzanie jest również istotne w badaniach i rozwoju.
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 91
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” ustęp 7 tiret 6

- przekazanie takiego wizerunku nauki i 
naukowców, który przemawia do 
wszystkich, a zwłaszcza do młodych ludzi;

- przekazanie takiego wizerunku nauki i 
naukowców, który jest wiarygodny i 
przemawia do wszystkich, a zwłaszcza do 
młodych ludzi;

Or. en

Uzasadnienie

Zaufanie do wyników badań, zwłaszcza pionierskich, jest coraz bardziej poddawane w 
wątpliwość przez sceptyczną opinię publiczną, która postrzega wielu naukowców jako zbyt 
podatnych na korupcję i chęć zrobienia kariery. UE może podjąć działania zwalczające 
panikarstwo i odbudowujące publiczne zaufanie do europejskiej nauki.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 92
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” ustęp 7 tiret 7

- udzielenie pomocy kobietom w dalszym
rozwijaniu karier naukowych i lepszym 
wykorzystaniu talentów naukowych z 
korzyścią dla wszystkich;

- stymulowanie rozwoju karier naukowych 
kobiet i lepszego wykorzystania talentów 
naukowych z korzyścią dla wszystkich;

Or. es

Uzasadnienie

W tym kontekście lepiej mówić o „stymulowaniu” niż „udzielaniu pomocy”

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 93
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” ustęp 7 tiret 8 a 

(nowy)

– współpraca z inicjatywami o charakterze 
niezarobkowym opracowującymi nowe leki.

Or. en
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Uzasadnienie

Badania o charakterze niezarobkowym powinny być na pierwszym miejscu w kolejce do 
funduszy publicznych.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 94
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” podtytuł „Pierwszy 

kierunek działań: Bardziej dynamiczne kierowanie relacjami między nauką a społeczeństwem 
” punktor 1 tiret 1

– poprawa wykorzystania i monitorowanie 
wpływu doradztwa naukowego i ekspertyz 
naukowych przy kształtowaniu polityk w 
Europie, opracowanie praktycznych 
narzędzi i systemów (np. sieci 
elektronicznych)

– pomoc w ustawicznym kształceniu i 
doszkalaniu specjalistów i urzędników, 
którzy zarządzają pomocą i programami 
naukowymi w państwach członkowskich i 
regionach, wspólnie pracując na 
uniformizacją metod i znajomości 
najlepszych praktyk;

Or. es

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 95
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” podtytuł „Pierwszy 

kierunek działań: Bardziej dynamiczne kierowanie relacjami między nauką a społeczeństwem 
” punktor 1 tiret 2

- promowanie zaufania i samoregulacji w 
środowisku naukowym;

- promowanie kontroli demokratycznej, 
zaufania i samoregulacji w środowisku 
naukowym;

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z problemów wizerunku nauki w opinii publicznej jest rosnący sceptycyzm w stosunku 
do obiektywizmu i bezstronności naukowców w wielu szeroko komentowanych dziedzinach 
(np. badania medyczne i biotechnologie), gdzie gra toczy się o wysokie stawki. UE może 
zadziałać i narzucić wymogi większej przejrzystości jeśli chodzi o źródła finansowania badań 
i naciski towarzyszące przebiegowi badań naukowych, dzięki czemu atmosfera otaczająca 
naukę ulegnie poprawie i przyczyni się do jej rozkwitu.
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 96
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” podtytuł „Pierwszy 

kierunek działań: Bardziej dynamiczne kierowanie relacjami między nauką a społeczeństwem 
” punktor 1 tiret 2

- promowanie zaufania i samoregulacji w 
środowisku naukowym;

- promowanie zaufania i samoregulacji w 
środowisku naukowym, ponownie 
definiując i upowszechniając podstawowe 
kryteria gwarancji naukowych;

Or. es

Poprawkę złożył Claude Turmesw imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 97
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” podtytuł „Pierwszy 

kierunek działań: Bardziej dynamiczne kierowanie relacjami między nauką a społeczeństwem 
” punktor 1 tiret 3

- zachęcanie do podjęcia dyskusji na temat 
upowszechniania informacji, w tym na temat 
dostępu do wyników badań naukowych i 
przyszłości publikacji naukowych.

- zachęcanie do podjęcia dyskusji na temat 
upowszechniania informacji, w tym na temat 
dostępu do wyników badań naukowych i 
przyszłości publikacji naukowych, oraz 
powołania europejskiego banku wiedzy.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska nauka osiągnęłaby większe postępy, gdyby wyniki badań dokonanych w 
przeszłości były szerzej dostępne. Europejski bank wiedzy mógłby zapewniać publiczny dostęp 
do biblioteki zawierającej wyniki badań po okresie „embarga” następującym po oficjalnym 
zamknięciu projektu, chyba że istniałyby wystarczająco mocne argumenty, aby tych wyników 
nie udostępniać.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 98
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” podtytuł „Pierwszy 

kierunek działań: Bardziej dynamiczne kierowanie relacjami między nauką a społeczeństwem 
” punktor 2 część wprowadzająca

Pragnienia i obawy społeczeństwa oraz 
podstawowe zasady etyczne muszą zostać 

Pragnienia i obawy społeczeństwa oraz 
podstawowe zasady etyczne muszą zostać 
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lepiej włączone w cały proces badawczy, 
tworząc bezpieczniejsze i bardziej 
konstruktywne środowisko dla naukowców i 
dla społeczeństwa jako całości. W grę 
wchodzą dwa aspekty:

lepiej włączone w cały proces badawczy, 
tworząc bezpieczniejsze i bardziej 
konstruktywne środowisko dla naukowców i 
dla społeczeństwa jako całości i określając 
granice badań opartych na solidnych 
podstawach etycznych, biorąc pod uwagę 
prawa podstawowe. W grę wchodzą dwa 
aspekty:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu położenie nacisku na odniesienie do etycznych granic nauki w części 
programu poświęconej nauce w społeczeństwie.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 99
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” podtytuł „Pierwszy 

kierunek działań: Bardziej dynamiczne kierowanie relacjami między nauką a społeczeństwem 
” punktor 2 tiret 2 a (nowy)

- Większy nacisk na dyskusje w ramach 
środowiska naukowego na temat 
społecznych aspektów badań

Or. da

Uzasadnienie

Jedną z głównych przeszkód porozumienia między środowiskiem naukowym i resztą 
społeczeństwa jest brak debaty wewnątrz środowiska naukowego na temat społecznych 
aspektów badań, takich jak zagadnienia etyczne lub konsekwencje nowych technologii. Można 
temu zapobiec dzięki podejściu ukierunkowanemu na zrozumienie przez środowisko naukowe 
społecznych aspektów badań. 

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 100
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” podtytuł „Pierwszy 

kierunek działań: Bardziej dynamiczne kierowanie relacjami między nauką a społeczeństwem 
” punktor 3

Aby odpowiednio podejść do kwestii relacji 
między nauką a społeczeństwem, 

Aby odpowiednio podejść do kwestii relacji 
między nauką a społeczeństwem, 
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nagromadzona wiedza z dziedziny historii, 
socjologii oraz filozofii nauki musi zostać 
rozszerzona, skonsolidowana i 
rozpowszechniona na poziomie europejskim.
W tym celu naukowcy z tych dyscyplin 
powinni budować sieci w celu 
uporządkowania badań i dyskusji będących 
w stanie wyjawić prawdziwy udział nauki w 
budowie europejskiego społeczeństwa i 
tożsamości, podkreślających w 
szczególności:

nagromadzona wiedza z dziedziny historii, 
dziedzictwa naukowego i technologicznego 
oraz socjologii oraz filozofii nauki musi 
zostać rozszerzona, skonsolidowana i 
rozpowszechniona na poziomie europejskim.
W tym celu naukowcy z tych dyscyplin 
powinni budować sieci w celu 
uporządkowania badań i dyskusji będących 
w stanie wyjawić prawdziwy udział nauki w 
budowie europejskiego społeczeństwa i 
tożsamości, podkreślających w
szczególności:

- Relacje między nauką, demokracją i 
prawem;

- Relacje między nauką, demokracją i 
prawem;

- Badania dotyczące etyki w nauce i 
technologii;

- Badania dotyczące etyki w nauce i 
technologii;

- Wzajemny wpływ nauki i kultury; - Wzajemny wpływ nauki i kultury;

- Rolę i wizerunek naukowców. - Rolę i wizerunek mężczyzn i kobiet 
naukowców
- Sposoby uczynienia nauki bardziej 
przystępną dla społeczeństwa i promowanie 
debaty publicznej

Or. es

Uzasadnienie

Dziedzictwo naukowe i technologiczne wykracza poza historię, która jest tylko medium je 
przekazującym. Ponadto wiedza nie powinna pozostawać tylko w rękach elity naukowej, która 
jest w stanie ją zrozumieć i wykorzystać. Należy znaleźć metody przybliżenia nauki 
społeczeństwu czyniąc wiedzę bardziej przystępną.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 101
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” podtytuł „Pierwszy 

kierunek działań: Bardziej dynamiczne kierowanie relacjami między nauką a społeczeństwem 
” punktor 3 część wprowadzająca

Aby odpowiednio podejść do kwestii relacji 
między nauką a społeczeństwem, 
nagromadzona wiedza z dziedziny historii, 
socjologii oraz filozofii nauki musi zostać 
rozszerzona, skonsolidowana i 
rozpowszechniona na poziomie europejskim.

Aby odpowiednio podejść do kwestii relacji 
między nauką a społeczeństwem, 
nagromadzona wiedza z dziedziny historii, 
socjologii oraz filozofii nauki musi zostać 
rozszerzona, skonsolidowana i 
rozpowszechniona na poziomie europejskim.
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W tym celu naukowcy z tych dyscyplin 
powinni budować sieci w celu 
uporządkowania badań i dyskusji będących 
w stanie wyjawić prawdziwy udział nauki w 
budowie europejskiego społeczeństwa i 
tożsamości, podkreślających w 
szczególności:

W tym celu naukowcy z tych dyscyplin 
powinni budować sieci w celu 
uporządkowania badań i dyskusji będących 
w stanie wyjawić i przyczynić się do debaty 
na temat prawdziwego udziału nauki w 
budowie europejskiego społeczeństwa i 
tożsamości, podkreślających w 
szczególności:

Or. da

Uzasadnienie

Podkreśla, że dialog ze społeczeństwem jest również okazją do wewnętrznej debaty i do 
uwzględnienia nowych opinii społeczeństwa i środowiska naukowego.

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 102
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” podtytuł „Pierwszy 

kierunek działań: Bardziej dynamiczne kierowanie relacjami między nauką a społeczeństwem 
” punktor 4 tiret 3 a (nowy)

- Dyskusję w jaki sposób uniwersytety mogą 
połączyć komercyjne badania ze 
spełnianiem swej tradycyjnej roli jako 
niezależni twórcy wiedzy na użytek całego 
społeczeństwa

Or. da

Uzasadnienie

Ważne jest, aby utrzymać zaufanie społeczne do roli uniwersytetów jako niezależnych 
twórców wiedzy na użytek całego społeczeństwa. Dylematy przed jakimi stają uniwersytety 
nasilają się wraz ze wzrostem komercjalizacji. Europejskie uniwersytety są coraz częściej 
zmuszane do rozwiązywania i dokumentowania tych dylematów.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 103
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” podtytuł „Trzeci 

kierunek działań: Komunikacja między nauką a społeczeństwem” tiret 1

- Dostarczaniu prasie naukowej
wiarygodnych informacji we właściwym 
czasie, łącznie ze wspieraniem rozwoju 

- Dostarczaniu prasie i innym mediom 
wiarygodnych informacji naukowych we 
właściwym czasie;
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europejskiego centrum prasowej informacji 
naukowej;

Or. es

Uzasadnienie

Powoływanie europejskiego centrum prasowej informacji naukowej nie wydaje się być 
dobrym pomysłem. 

Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 104
Załącznik I podtytuł „Nauka w społeczeństwie” nagłówek „Podejście” podtytuł „Trzeci 
kierunek działań: Komunikacja między nauką a społeczeństwem” tiret 6 a i 6 b (nowe)

- Lepsze informowanie społeczeństwa i 
decydentów politycznych o wynikach badań 
i napotkanych problemach przez 
środowisko naukowe, w celu dokonania 
kompetentnego wkładu do debaty na temat 
polityki naukowej.
- Zachęcanie naukowców, którzy 
komunikują się ze społeczeństwem, do 
otwartej postawy w odniesieniu do 
zasadniczych założeń i wartości, 
wątpliwości i ewentualnych interesów 
gospodarczych, jakie budzą ich badania.

Or. da

Uzasadnienie

1: Wraz ze wzrostem społeczeństwa wiedzy i zwiększoną rolą badań w rozwoju społecznym 
ważne jest, aby naukowcy lepiej komunikowali wyniki swych badań światu zewnętrznemu. 
Jest to warunek wstępny jeśli Europa ma być w stanie wykorzystać swój potencjał w 
gospodarce opartej na wiedzy. 

2: Zwłaszcza w naukach medycznych stworzono ostatnio systemy pozwalające na deklarację 
intencji i istnieje rosnąca potrzeba rozszerzenia tego systemu na inne dziedziny; oznacza to 
także konieczność określenia zasad.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 105
Załącznik I podtytuł „Działania w zakresie współpracy międzynarodowej” nagłówek „Cel”

ustęp 1
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By stać się konkurencyjną i odgrywać 
wiodącą rolę w skali światowej, Wspólnota 
Europejska potrzebuje silnej i spójnej 
międzynarodowej polityki w dziedzinie 
nauki i technologii.

By stać się konkurencyjną i odgrywać 
wiodącą rolę w skali światowej, Wspólnota 
Europejska potrzebuje silnej i spójnej 
międzynarodowej polityki w dziedzinie 
nauki i technologii. Przygotowana zostanie 
ogólna strategia współpracy 
międzynarodowej obejmująca wszystkie 
działania międzynarodowe przeprowadzane 
w ramach różnych programów 
szczegółowych zawartych w programie 
ramowym.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca międzynarodowa jest również godna uwagi z punktu widzenia badań 
pionierskich.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 106
Załącznik I podtytuł podtytuł „Działania w zakresie współpracy międzynarodowej” nagłówek 

„Cel” ustęp 2 tiret 1

- Wspieranie europejskiej konkurencyjności 
poprzez strategiczne partnerstwa z krajami 
trzecimi w wybranych dziedzinach nauki 
oraz poprzez angażowanie najlepszych 
naukowców z krajów trzecich do pracy w 
Europie i z Europą

- Wspieranie europejskiej konkurencyjności 
poprzez wzmacnianie powstawania wiedzy 
w Europie dzięki kontaktom między, z 
jednej strony, uniwersytetami, instytutami 
badawczymi i europejskimi 
przedsiębiorstwami a, z drugiej strony, 
wiedzą i zasobami ludzkimi z innych 
krajów, oraz poprzez przyczynianie się do 
otwierania rozwijających się i 
wschodzących rynków na europejski 
przemysł;

Or. en

Uzasadnienie

Cele nie powinny być mieszane ze środkami.
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 107
Załącznik I podtytuł podtytuł „Działania w zakresie współpracy międzynarodowej” nagłówek 

„Cel” ustęp 2 tiret 2

- Rozwiązywanie szczególnych problemów 
dotykających kraje trzecie lub mających 
charakter globalny w oparciu o wspólne 
zainteresowania i wzajemne korzyści.

- Rozwiązywanie szczególnych problemów 
dotykających kraje trzecie lub mających 
charakter globalny w oparciu o wspólne 
zainteresowania i wzajemne korzyści,
koncentrując się zwłaszcza na 
zagadnieniach związanych z badaniami 
ukierunkowanymi na rozwój.

Or. es

Uzasadnienie

Badania stymulujące rozwój w krajach trzecich oferują liczne korzyści.

Poprawkę złożyli Claude Turmes, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 108
Załącznik I podtytuł podtytuł „Działania w zakresie współpracy międzynarodowej” nagłówek 

„Podejście” ustęp 1

Aby określić i ustanowić z wybranymi
krajami trzecimi (krajami partnerskimi w 
zakresie współpracy międzynarodowej) 
priorytetowe obszary badań stanowiące 
przedmiot wspólnego zainteresowania i 
korzyści dla szczególnych działań w 
zakresie współpracy międzynarodowej w 
ramach programu szczegółowego 
„Współpraca”, wzmacniane będą trwające 
obecnie dyskusje polityczne oraz sieci 
partnerskich z różnymi regionami w tych 
krajach trzecich w celu dostarczenia 
informacji wyjściowych wspierających 
realizację tych działań. Spójność działań 
krajowych w zakresie międzynarodowej 
współpracy naukowej będzie wzmacniana 
przez wspieranie koordynacji krajowych 
programów (Państwa Członkowskie, kraje 
kandydujące i stowarzyszone) poprzez 
wielostronną koordynację krajowych polityk 
i działań w dziedzinie RTD. Współpraca z 
krajami trzecimi w ramach programu 

Aby określić i ustanowić z wybranymi 
krajami trzecimi (krajami partnerskimi w 
zakresie współpracy międzynarodowej) 
priorytetowe obszary badań stanowiące 
przedmiot wspólnego zainteresowania i 
korzyści dla szczególnych działań w 
zakresie współpracy międzynarodowej w 
ramach programu szczegółowego 
„Współpraca”, wzmacniane będą trwające 
obecnie dyskusje polityczne oraz sieci 
partnerskich z różnymi regionami w tych 
krajach trzecich w celu dostarczenia 
informacji wyjściowych wspierających 
realizację tych działań. Spójność działań 
krajowych w zakresie międzynarodowej 
współpracy naukowej będzie wzmacniana 
przez wspieranie koordynacji krajowych 
programów (państwa członkowskie, kraje 
kandydujące i stowarzyszone) poprzez 
wielostronną koordynację krajowych polityk 
i działań w dziedzinie RTD. Współpraca z 
krajami trzecimi w ramach programu 
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ramowego będzie koncentrować się w 
szczególności na następujących grupach 
krajów:

ramowego będzie koncentrować się w 
szczególności na następujących grupach 
krajów, pod warunkiem że kraje te nie 
naruszają prawa UE lub konwencji praw 
człowieka ONZ:

Or. en

Uzasadnienie

Byłoby niestosowne, aby fundusze UE na badania naukowe były wykorzystywane na wsparcie 
techniczne i naukowe dla krajów, które naruszają prawa człowieka. O takie zobowiązanie ze 
strony UE wielokrotnie zwracali się naukowcy i badacze z kilku państw członkowskich.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 109
Załącznik I podtytuł „Działania w zakresie współpracy międzynarodowej” nagłówek 

„Podejście” ustęp 1

Aby określić i ustanowić z wybranymi 
krajami trzecimi (krajami partnerskimi w 
zakresie współpracy międzynarodowej) 
priorytetowe obszary badań stanowiące 
przedmiot wspólnego zainteresowania i 
korzyści dla szczególnych działań w 
zakresie współpracy międzynarodowej w 
ramach programu szczegółowego 
„Współpraca”, wzmacniane będą trwające 
obecnie dyskusje polityczne oraz sieci 
partnerskich z różnymi regionami w tych 
krajach trzecich w celu dostarczenia 
informacji wyjściowych wspierających 
realizację tych działań. Spójność działań 
krajowych w zakresie międzynarodowej 
współpracy naukowej będzie wzmacniana 
przez wspieranie koordynacji krajowych 
programów (Państwa Członkowskie, kraje 
kandydujące i stowarzyszone) poprzez 
wielostronną koordynację krajowych polityk 
i działań w dziedzinie RTD. Współpraca z 
krajami trzecimi w ramach programu 
ramowego będzie koncentrować się w 
szczególności na następujących grupach 
krajów:

Aby określić i ustanowić z wybranymi 
krajami trzecimi (krajami partnerskimi w 
zakresie współpracy międzynarodowej) 
priorytetowe obszary badań stanowiące 
przedmiot wspólnego zainteresowania i 
korzyści dla szczególnych działań w 
zakresie współpracy międzynarodowej w 
ramach programu szczegółowego 
„Współpraca”, wzmacniane będą trwające 
obecnie dyskusje polityczne oraz sieci 
partnerskie z różnymi regionami w tych 
krajach trzecich w celu dostarczenia 
informacji wyjściowych wspierających 
realizację tych działań, z możliwością 
koordynacji z działaniami 
międzynarodowymi państw członkowskich 
co umożliwi osiągnięcie synergii. Spójność 
działań krajowych w zakresie 
międzynarodowej współpracy naukowej 
będzie wzmacniana przez wspieranie 
koordynacji krajowych programów (państwa 
członkowskie, kraje kandydujące i 
stowarzyszone) poprzez wielostronną 
koordynację krajowych polityk i działań w 
dziedzinie RTD. Współpraca z krajami 
trzecimi w ramach programu ramowego 
będzie koncentrować się w szczególności na 
następujących grupach krajów:
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Or. es

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 110
Załącznik I podtytuł „Działania w zakresie współpracy międzynarodowej” nagłówek 

„Podejście” ustęp 1 tiret 3 i 4

- Kraje rozwijające się; – Ameryka Łacińska
- Gospodarki wschodzące. – Kraje rozwijające się i gospodarki 

wschodzące.

Or. es

Uzasadnienie

Europa, a zwłaszcza niektóre państwa członkowskie, posiada związki historyczne z Ameryką 
Łacińską, która powinna zostać w związku z tym wymieniona jako kwalifikujący się region.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 111
Załącznik I podtytuł „Działania w zakresie współpracy międzynarodowej” nagłówek 

„Podejście” ustęp 2

Ukierunkowane tematycznie działania 
badawcze oparte na współpracy 
międzynarodowej są prowadzone w ramach 
programu szczegółowego „Współpraca”.
Międzynarodowe działania w zakresie 
potencjału ludzkiego są prowadzone w 
ramach programu szczegółowego „Ludzie”.
Wspierające działania horyzontalne w 
zakresie współpracy międzynarodowej są 
opisane w niniejszym programie. Zostanie 
zapewniona ogólna koordynacja działań w 
zakresie współpracy międzynarodowej 
prowadzonych w ramach różnych 
programów.

Ukierunkowane tematycznie działania 
badawcze oparte na współpracy 
międzynarodowej są prowadzone w ramach 
programu szczegółowego „Współpraca”. 
Międzynarodowe działania w zakresie 
potencjału ludzkiego są prowadzone w 
ramach programu szczegółowego „Ludzie”. 
Wspierające działania i środki horyzontalne 
ukierunkowane na szczegółowy obszar 
tematyczny lub obszar interdyscyplinarny w 
ramach programu szczegółowego 
„Współpraca” zostaną wdrożone, a w 
ograniczonej liczbie przypadków mogą być 
wspierane poprzez szczegółowe działania w 
zakresie współpracy będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. Ogólna 
koordynacja działań w zakresie współpracy 
międzynarodowej prowadzonych w ramach 
różnych programów zostanie nasilona, w 
celu zapewnienia spójnego podejścia i 
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synergii z innymi działaniami Wspólnoty 
(np. europejską polityką sąsiedztwa, 
projektami pomocy na rzecz rozwoju etc.).
Działania szczególne zapewniają 
dofinansowanie działaniom będącym 
wynikiem dialogu bi-regionalnego i 
dwustronnego w dziedzinie badań 
wzajemnego zainteresowania i wzajemnych 
korzyści. Co najmniej 5% środków 
dostępnych w ramach siódmego programu 
ramowego zostanie przeznaczonych na 
działania oparte na współpracy 
międzynarodowej, a 2% zostanie 
przeznaczone na działalność objętą 
programem szczegółowym. Środki, które 
nie zostaną wykorzystane w ramach 
programów szczegółowych „Współpraca” i 
„Ludzie” posłużą do wzmocnienia działań 
w ramach programu szczegółowego 
„Możliwości”.
Komisja będzie koordynować działania 
oparte na współpracy międzynarodowej w 
ramach całego programu ramowego, w tym 
politykę dialogu z państwami 
stowarzyszonymi, regionami i forami 
międzynarodowymi.
Należy określić działania w zakresie badań 
i rozwoju, które kwalifikują się jako 
współpraca międzynarodowa w swym 
kontekście regionalnym, w celu 
zaplanowania początkowych etapów 
programu ramowego.

Or. es

Uzasadnienie

Należy wyraźnie określić procesy synergii i nakładania się różnych dyscyplin między 
programami. Rolą Komisji powinna być koordynacja wszystkich działań wspieranych w 
ramach siódmego programu ramowego i programów szczegółowych.

Ponadto, należy zapewnić rozwiązania dla zaspokojenia szczególnych potrzeb danych 
obszarów geograficznych i spełnienia celów unijnej polityki współpracy.

Należy określić minimalny budżet przeznaczony na działania oparte na współpracy 
międzynarodowej w ramach siódmego programu ramowego. Biorąc pod uwagę, że około 
3,5% środków zostało przeznaczonych na ten cel w ramach szóstego programu ramowego, 
proponuje się 5%, w tym 2% na działania o szczególnym zasięgu geograficznym i wsparcie 
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horyzontalne.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 112
Załącznik I podtytuł „Działania w zakresie współpracy międzynarodowej” nagłówek 

„Podejście” ustęp 2

Ukierunkowane tematycznie działania 
badawcze oparte na współpracy 
międzynarodowej są prowadzone w ramach 
programu szczegółowego „Współpraca”.
Międzynarodowe działania w zakresie 
potencjału ludzkiego są prowadzone w 
ramach programu szczegółowego „Ludzie”.
Wspierające działania horyzontalne w 
zakresie współpracy międzynarodowej są 
opisane w niniejszym programie. Zostanie 
zapewniona ogólna koordynacja działań w 
zakresie współpracy międzynarodowej 
prowadzonych w ramach różnych 
programów.

Ukierunkowane tematycznie działania 
badawcze oparte na współpracy 
międzynarodowej są prowadzone w ramach 
programu „Współpraca”. Międzynarodowe 
działania w zakresie potencjału ludzkiego i 
badań pionierskich są prowadzone w 
ramach, odpowiednio, programów „Ludzie” 
i „Pomysły”. Działania w zakresie 
współpracy międzynarodowej, w tym 
działania wspierające wdrożenie 
europejskiej strategii międzynarodowej 
współpracy naukowej, są opisane w 
niniejszym programie. Zostanie zapewniona 
ogólna koordynacja działań w zakresie 
współpracy międzynarodowej 
prowadzonych w ramach różnych 
programów.

Or. en

Uzasadnienie

Badania pionierskie muszą być otwarte na współpracę międzynarodową oraz, jak 
wspomniano w poprawce 1, działania stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania, 
które nie mogą być uważane za „horyzontalne” i nie będą finansowane z innych programów 
szczegółowych, powinny znaleźć się w tym dziale. Ponadto bezużyteczne byłoby określanie 
ogólnej strategii nie zabezpieczając jednocześnie środków finansowych na jej realizację.
Środki te muszą być umieszczone w dziale „Działania w zakresie współpracy 
międzynarodowej” i byłyby wykorzystywane w celu uniknięcia rozdrobnienia na priorytety 
tematyczne i programy szczegółowe oraz w celu rozwijania współdziałania z innymi 
politykami, jak na przykład polityka pomocy na rzecz rozwoju.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 113
Załącznik I podtytuł „Działania w zakresie współpracy międzynarodowej” nagłówek 

„Podejście” ustęp 2
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Ukierunkowane tematycznie działania 
badawcze oparte na współpracy 
międzynarodowej są prowadzone w ramach 
programu szczegółowego „Współpraca”.
Międzynarodowe działania w zakresie 
potencjału ludzkiego są prowadzone w 
ramach programu szczegółowego „Ludzie”.
Wspierające działania horyzontalne w 
zakresie współpracy międzynarodowej są 
opisane w niniejszym programie. Zostanie 
zapewniona ogólna koordynacja działań w 
zakresie współpracy międzynarodowej 
prowadzonych w ramach różnych 
programów.

Ukierunkowane tematycznie działania 
badawcze oparte na współpracy 
międzynarodowej są prowadzone w ramach 
programu szczegółowego „Współpraca”.
Międzynarodowe działania w zakresie 
potencjału ludzkiego są prowadzone w 
ramach programu szczegółowego „Ludzie”.
Wspierające działania horyzontalne w 
zakresie współpracy międzynarodowej i 
szczególne działania w zakresie współpracy 
są opisane w niniejszym programie. Zostanie 
zapewniona ogólna koordynacja działań w 
zakresie współpracy międzynarodowej 
prowadzonych w ramach różnych 
programów.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza część programu nie powinna być ograniczona do koordynacyjnych działań 
horyzontalnych, ale musi również zapewniać fundusze na projekty, niekoniecznie związane z 
tematami priorytetowymi programu szczegółowego „Współpraca”.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 114
Załącznik I podtytuł „Działania w zakresie współpracy międzynarodowej” nagłówek 

„Podejście” punktor 1 ustęp 1

Współpraca naukowo-techniczna UE w celu 
wyznaczenia priorytetów będzie opierać się 
na obszernym dialogu politycznym z 
krajami i regionami partnerskimi z 
uwzględnieniem ich warunków społeczno-
kulturowych i możliwości badawczych.
Dialog w zakresie współpracy naukowo-
technicznej jest prowadzony na wielu 
poziomach, jak np. poprzez fora 
międzynarodowe (różnorodne konwencje 
Narodów Zjednoczonych), 
zinstytucjonalizowane dialogi bi-regionalne, 
w tym: Spotkania Azja-Europa (ASEM), 
Ameryka Łacińska, Karaiby i UE (ALCUE), 
Partnerstwo śródziemnomorskie i 
zachodniobałkańskie, UE - kraje AKP 
(Afryki, Karaibów i Pacyfiku) i Europa 

Współpraca naukowo-techniczna UE w celu 
wyznaczenia priorytetów będzie opierać się 
na obszernym dialogu politycznym z 
krajami i regionami partnerskimi z 
uwzględnieniem ich warunków społeczno-
kulturowych i możliwości badawczych, 
wykorzystując w miarę możliwości 
doświadczenie sieci INCO. Dialog w 
zakresie współpracy naukowo-technicznej 
jest prowadzony na wielu poziomach, jak 
np. poprzez fora międzynarodowe 
(różnorodne konwencje Narodów 
Zjednoczonych), zinstytucjonalizowane 
dialogi bi-regionalne, w tym: Spotkania 
Azja-Europa (ASEM), Ameryka Łacińska, 
Karaiby i UE (ALCUE), Partnerstwo 
śródziemnomorskie i zachodniobałkańskie, 
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Wschodnia, Kaukaz i Azja Środkowa oraz 
dwustronne i wielostronne porozumienia jak 
również poprzez nieformalne 
ponadregionalne spotkania naukowców i 
innych partnerów społecznych. 

UE - kraje AKP (Afryki, Karaibów i 
Pacyfiku) i Europa Wschodnia, Kaukaz i 
Azja Środkowa oraz dwustronne i 
wielostronne porozumienia jak również 
poprzez nieformalne ponadregionalne 
spotkania naukowców i innych partnerów 
społecznych. 

Or. es

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu wykazać, że współpraca z krajami stowarzyszonymi, oparta 
na stosunkach sąsiedzkich, skierowana na rozwój, czy też odbywająca się w innej formie, 
powinna być wzorowana na poprzednim szóstym programie ramowym i prowadzona za 
pomocą działań na zasadzie INCO (uznawanych przez społeczność międzynarodową).

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 115
Załącznik III ustęp 1

Zgodnie z załącznikiem II Wspólnota
przyzna Europejskiemu Bankowi 
Inwestycyjnemu dotację (działanie 
koordynacyjne i wspierające). Dotacja ta 
przyczyni się do realizacji celu Wspólnoty 
jakim jest wspieranie inwestycji sektora 
prywatnego w badania naukowe poprzez 
zwiększenie możliwości Banku w zakresie 
zarządzania ryzykiem umożliwiając tym 
samym (i) zwiększenie wielkości pożyczek 
EBI na określonym poziomie ryzyka oraz 
(ii) finansowanie europejskich działań w 
dziedzinie RTD objętych większym 
ryzykiem, niż byłoby to możliwe bez 
takiego wsparcia Wspólnoty.

Zgodnie z załącznikiem II Wspólnota 
przyzna Europejskiemu Bankowi 
Inwestycyjnemu, który będzie partnerem 
przy podziale ryzyka, dotację (działanie 
koordynacyjne i wspierające). Dotacja ta 
przyczyni się do realizacji celu Wspólnoty 
jakim jest wspieranie inwestycji sektora 
prywatnego w badania naukowe, rozwój 
technologiczny i demonstracje poprzez 
zwiększenie możliwości Banku w zakresie 
zarządzania ryzykiem umożliwiając tym 
samym (i) zwiększenie wielkości pożyczek i 
gwarancji EBI na określonym poziomie 
ryzyka oraz (ii) finansowanie europejskich 
działań w dziedzinie RTD objętych 
większym ryzykiem, niż byłoby to możliwe 
bez takiego wsparcia Wspólnoty.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna ze względu na sprecyzowanie roli EBI.
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 116
Załącznik III ustęp 2

EBI będzie udzielać pożyczek ze środków 
finansowych pozyskiwanych na 
międzynarodowych rynkach finansowych 
zgodnie ze swoimi standardowymi 
zasadami, uregulowaniami i procedurami.
EBI będzie wykorzystywać niniejszą 
dotację, razem ze swoimi własnymi 
środkami finansowymi, jako rezerwy i 
przydział kapitału w obrębie banku, w celu 
pokrycia części ryzyk związanych z 
pożyczkami udzielonymi kwalifikującym się 
dużym europejskim działaniom w dziedzinie 
RTD.

EBI będzie udzielać pożyczek ze środków 
finansowych pozyskiwanych na 
międzynarodowych rynkach finansowych 
zgodnie ze swoimi standardowymi 
zasadami, uregulowaniami i procedurami.
EBI będzie wykorzystywać niniejszą 
dotację, razem ze swoimi własnymi 
środkami finansowymi, jako rezerwy i 
przydział kapitału w obrębie banku, w celu 
pokrycia części ryzyk związanych z 
pożyczkami udzielonymi kwalifikującym się 
europejskim działaniom w dziedzinie RTD.

Or. es

Uzasadnienie

Nie ma żadnego uzasadnienia dla ograniczania dostępu do pożyczek EBI i nie powinny być 
one zarezerwowane tylko dla dużych przedsięwzięć.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 117
Załącznik III ustęp 5 punktor 2

Kwalifikowalność dużych europejskich 
działań w dziedzinie RTD. W sposób 
automatyczny kwalifikuje się rozwój 
infrastruktur badawczych finansowany przez 
Wspólnotę w ramach niniejszego programu 
szczegółowego. Pod uwagę mogą być brane 
również inne infrastruktury badawcze.
Zgodnie z rozporządzeniem przyjętym na 
podstawie art. 167 Traktatu, porozumienie w 
sprawie dotacji ustanowi również 
odpowiednią procedurę i zapewni 
Wspólnocie możliwość złożenia w 
określonych okolicznościach weta 
przeciwko wykorzystaniu dotacji na 
udzielenie pożyczki zaproponowane przez 
EBI.

Kwalifikowalność europejskich działań w 
dziedzinie RTD. W sposób automatyczny 
kwalifikuje się rozwój infrastruktur 
badawczych finansowany przez Wspólnotę 
w ramach niniejszego programu 
szczegółowego. Pod uwagę mogą być brane 
również inne infrastruktury badawcze.
Niezależnie od ich wielkości, wnioskodawcy 
(w tym MŚP) mogą korzystać z niniejszego 
instrumentu w celu finansowania swej 
działalności. Zgodnie z rozporządzeniem 
przyjętym na podstawie art. 167 traktatu, 
porozumienie w sprawie dotacji ustanowi 
również odpowiednią procedurę i zapewni 
Wspólnocie możliwość złożenia w 
określonych okolicznościach weta 
przeciwko wykorzystaniu dotacji na 
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udzielenie pożyczki zaproponowane przez 
EBI.

Or. es

Uzasadnienie

Wprowadzenie ograniczeń związanych z wielkością przy kwalifikacji do pożyczek EBI 
zaszkodziłoby MŚP i zaprzeczałoby duchowi programu szczegółowego.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 118
Załącznik IV tytuł i ustęp 1

Koordynowanie pozawspólnotowych 
programów badawczych

Wspólne wdrażanie pozawspólnotowych 
programów badawczych

Poniżej określona została jedna inicjatywa 
na rzecz wspólnego wdrażania krajowych 
programów badawczych, która będzie
przedmiotem odrębnej decyzji na podstawie 
art. 169 Traktatu. Kolejne inicjatywy mogą 
zostać określone i zaproponowane podczas 
wdrażania siódmego programu ramowego.

Poniżej określona została jedna inicjatywa 
służąca za wzór wspólnego wdrażania 
krajowych programów badawczych, która 
może być przedmiotem odrębnej decyzji na 
podstawie art. 169 traktatu. Kolejne 
inicjatywy mogą zostać określone i 
zaproponowane podczas wdrażania 
siódmego programu ramowego.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśniająca, gdyż programy są nie tylko koordynowane, ale też wspólnie 
wdrażane.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 119
Załącznik IV ustęp 2

W przypadku tej decyzji, do celów realizacji 
działania zostanie ustanowiona specjalna 
jednostka ds. realizacji oraz struktura 
organizacyjna i odpowiednie organy 
zarządzające. Zgodnie z załącznikiem II 
Wspólnota zapewni finansowe wsparcie 
inicjatywy i będzie aktywnie uczestniczyć w 

W przypadku tej decyzji, do celów realizacji 
działania zostałaby ustanowiona specjalna 
jednostka ds. realizacji oraz struktura 
organizacyjna i odpowiednie organy 
zarządzające. Zgodnie z załącznikiem II 
Wspólnota mogłaby zapewnić finansowe 
wsparcie inicjatywy i mogłaby aktywnie 
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realizacji przy wykorzystaniu najbardziej 
odpowiednich dla działania środków.

uczestniczyć w realizacji przy 
wykorzystaniu najbardziej odpowiednich dla 
działania środków.

Or. es

Uzasadnienie

Treść poprawki stanowi sama w sobie uzasadnienie.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 120
Załącznik punktor 1 podtytuł i ustęp 1

Inicjatywa na mocy art. 169 w obszarze 
małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących badania naukowe

Inicjatywa na mocy art. 169 w obszarze 
małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących rozwój technologiczny

Celem będzie uruchomienie i wdrożenie 
wspólnego programu w zakresie badań i 
rozwoju na korzyść małych i średnich 
przedsiębiorstw prowadzących badania 
naukowe w celu pobudzenia ich możliwości 
badawczych i innowacyjnych. W oparciu o 
projekt EUREKA program ten będzie 
pobudzał i wspierał ponadnarodowe projekty 
w zakresie badań i rozwoju prowadzone 
przez tego typu małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Niniejsza inicjatywa 
uzupełnia inne działania skierowane do 
małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzone w kontekście siódmego 
programu ramowego.

Celem będzie uruchomienie i wdrożenie 
wspólnego programu w zakresie badań i 
rozwoju na korzyść małych i średnich 
przedsiębiorstw prowadzących rozwój 
technologiczny w celu pobudzenia ich 
możliwości badawczych i innowacyjnych.
W oparciu o projekt EUREKA program ten 
będzie pobudzał projekty skierowane na 
innowacyjne rynki i wspierał 
ponadnarodowe projekty w zakresie badań i 
rozwoju prowadzone przez tego typu małe i 
średnie przedsiębiorstwa. Niniejsza 
inicjatywa uzupełnia inne działania 
skierowane do małych i średnich 
przedsiębiorstw prowadzone w kontekście 
siódmego programu ramowego

Or. es

Uzasadnienie

Wprowadza rozwój technologiczny i innowacje obok badań naukowych.


