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Poprawka 4
Neena Gill

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(2) Art. 11 lit. b) umowy przewiduje, co 
następuje: „Niniejsza umowa jest zawarta 
na wstępny okres pięciu lat i może zostać 
odnowiona w drodze umowy między 
Stronami, po dokonaniu oceny w ciągu 
ostatniego roku każdego okresu 
obowiązywania”.

(2) Art. 11 lit. b) umowy przewiduje, co 
następuje: „Niniejsza umowa jest zawarta 
na wstępny okres pięciu lat i może zostać 
odnowiona w drodze umowy między 
Stronami, po dokonaniu oceny w ciągu 
ostatniego roku każdego okresu 
obowiązywania”. Ponadto po upływie 
połowy tego okresu należy przeprowadzić 
śródokresową ocenę.

Or. en

Uzasadnienie

Zakładając, że siódmy program ramowy rozszerzy międzynarodową współpracę z krajami 
trzecimi w różnych dziedzinach, powinno dojść do ożywienia wspólnej działalności 
badawczej. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej oceny postępów 
działalności określonej w umowie. Jeżeli taka ocena nastąpi w połowie terminu 
obowiązywania umowy, pozwoli ona na dokonanie zmian w pozostałej części programu, w 
przypadku gdy jego potencjał nie będzie w pełni wykorzystywany.

Poprawka 5
Neena Gill

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(3a) Odpowiedzialność za skuteczną 
koordynację i ułatwianie wspólnych 
działań w ramach niniejszej umowy 
spoczywa na Komitecie Sterującym 
ds. Współpracy Naukowo-
Technologicznej WE-Indie, zatem zaleca 
się, aby co roku odbywały się posiedzenia 
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tego komitetu w celu przeglądu programu 
prac oraz aby jego regulamin opierał się 
na zasadach przejrzystości i 
odpowiedzialności.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną wpływu umowy posiedzenia komitetu sterującego odbywały się zbyt rzadko, 
a zwiększenie ich częstotliwości mogłoby poprawić koordynację.

Poprawka 6
Neena Gill

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(3b) Wdrażając umowę, należy dołożyć
wspólnych starań, aby zwiększyć udział 
Wspólnoty oraz Indii we wzajemnych 
programach badawczych oraz ożywić 
wymianę naukowców między Wspólnotą 
a Indiami.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena wpływu współpracy naukowej między UE a Indiami wykazała, że udział UE 
w indyjskich programach badawczych jest szczególnie niski. W związku z tym obie strony 
muszą podjąć wspólne działania w celu zmniejszenia tych niekorzystnych proporcji. Jednym z 
rozwiązań tego problemu mogłyby być wspólne zaproszenia do składania wniosków. Drugą 
problematyczną kwestią jest niska liczba naukowców biorących udział w wymianie. Znaczne 
możliwości zwiększenia tej liczby stwarza wykorzystanie takich programów, jak np. 
„działania Marii Curie”.

Adlib Express Watermark



AM\722452PL.doc 5/7 PE405.976v01-00

PL

Poprawka 7
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(3d) Priorytetowym celem powinna być 
porównywalność informacji oraz 
ulepszenie bazy danych pochodzących ze 
wspólnych badań prowadzonych 
w ramach niniejszej umowy.

Or. de

Uzasadnienie

Dostępność i porównywalność danych jest decydującym warunkiem wstępnym dla oceny 
wyników współpracy.

Poprawka 8
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(3e) Podczas wykonywania umowy należy 
również uwzględnić nowe priorytety w 
postaci polityki energetycznej i 
klimatycznej oraz niezbędnego rozwoju 
innowacyjnego technologii 
energetycznych. W oczywistym interesie 
obu partnerów leżą wspólne wysiłki i 
inicjatywy, np. na rzecz rozwoju 
oszczędnych technologii CCS.

Or. de

Uzasadnienie

Rosnące znaczenie rozwoju nowych technologii energetycznych powinno znaleźć swój wyraz 
również we wspólnym programie badań.
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Poprawka 9
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(3f) Podczas wykonywania umowy należy 
przywiązywać większą wagę do zasady 
wzajemności.

Or. de

Uzasadnienie

W ocenie wpływu zwrócono uwagę na fakt, iż umowy dwustronne zapewniają dostęp do 
indyjskiego finansowania badań, różne struktury finansowania utrudniają jednak stosowanie 
zasady wzajemności.

Poprawka 10
Neena Gill

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(5) Umowa mająca na celu odnowienie 
Umowy w sprawie współpracy naukowej i 
technologicznej między Wspólnotą 
Europejską a Rządem Republiki Indii 
powinna zostać zatwierdzona w imieniu 
Wspólnoty.

(5) Umowa mająca na celu odnowienie 
Umowy w sprawie współpracy naukowej i 
technologicznej między Wspólnotą 
Europejską a Rządem Republiki Indii 
powinna zostać zatwierdzona w imieniu 
Wspólnoty, ponieważ ma ona kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia celów 
strategicznego partnerstwa miedzy UE a 
Indiami, podpisanego w 2004 r., a także 
szerszych celów politycznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej posiada istotny potencjał, 
pozwalający na spełnienie celów partnerstwa strategicznego między UE a Indiami, oraz na 
osiągnięcie szerszych celów politycznych, takich jak zwalczanie zmian klimatycznych, 
bezpieczny i wydajny transport drogowy oraz ochrona zdrowia. Ważne jest, aby proces i 
dialog polityczny ponownie odzwierciedlał bardziej kompleksowe informacje zwrotne na 
temat wyników oraz pojawiających się potrzeb. Konieczne jest podkreślenie tego faktu w tym 
miejscu, ponieważ pierwotna umowa została podpisana w 2001 r., czyli przed rozpoczęciem 
strategicznego partnerstwa w 2004 r.
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