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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie programu szczegółowego 
„Możliwości” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w 
dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)
(COM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0443)1,

– uwzględniając art. 166 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0384/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Budżetowej (A6-0000/2006),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o informację w sprawie w przypadku uznania przez nią za stosowne 
oddalenia się od tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowną konsultację z Parlamentem w przypadku uznania za 
stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Załącznik I tytuł 1 „Infrastruktury badawcze” podtytuł „Działania” punkt 1.2 akapit pierwszy 

a (nowy)

ESFRI, jak również Platformy 
Technologiczne, Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne oraz Europejska Rada ds.
Badań Naukowych zostaną wezwane do 

  
1 Dotychczas niepublikowany w Dz.U.
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wyraźnego określenia swojego 
zapotrzebowania na infrastruktury 
badawcze.

Uzasadnienie

Wszystkie zainteresowane strony powinny przedstawić opinię na temat budowy nowej oraz 
rozbudowy już istniejącej infrastruktury.

Poprawka 2
Załącznik I tytuł 1 „Infrastruktury badawcze” podtytuł „Działania” punkt 1.2.2 punktor drugi 

akapit pierwszy

W drugim etapie, w oparciu o zawarte 
porozumienia techniczne, prawne, 
administracyjne i finansowe oraz 
wykorzystując w szczególności 
komplementarność instrumentów 
krajowych i wspólnotowych (takich jak 
fundusze strukturalne lub Europejski Bank 
Inwestycyjny) będą realizowane plany 
budowy. Wsparcie finansowe na fazę 
budowy przyznawane w ramach programu 
ramowego może zostać udzielone tym 
projektom priorytetowym, w odniesieniu 
do których istnieje pilna potrzeba 
uzyskania takiego wsparcia. W tych 
przypadkach decyzje będą podejmowane w 
oparciu o mechanizm uzależniony od 
charakteru i poziomu wymaganego 
finansowania (np. dotacja bezpośrednia; 
pożyczki Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, dostęp do których może 
być ułatwiony przez mechanizm 
finansowania oparty na podziale ryzyka 
(załącznik III); art. 171).

W drugim etapie, w oparciu o zawarte 
porozumienia techniczne, prawne, 
administracyjne i finansowe oraz 
wykorzystując w szczególności 
komplementarność instrumentów 
krajowych i wspólnotowych (takich jak 
fundusze strukturalne lub Europejski Bank 
Inwestycyjny) będą realizowane, przy 
zaangażowaniu odpowiednich prywatnych 
instytucji finansowych, plany budowy.
Wsparcie finansowe na fazę budowy 
przyznawane w ramach programu 
ramowego może zostać udzielone tym 
projektom priorytetowym, w odniesieniu 
do których istnieje pilna potrzeba 
uzyskania takiego wsparcia. W tych 
przypadkach decyzje będą podejmowane w 
oparciu o mechanizm uzależniony od 
charakteru i poziomu wymaganego 
finansowania (np. dotacja bezpośrednia; 
pożyczki Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, dostęp do których może 
być ułatwiony przez mechanizm 
finansowania oparty na podziale ryzyka 
(załącznik III); art. 171).

Uzasadnienie

Należy zapewnić jak największe wsparcie przy realizacji projektów dotyczących infrastruktur 
badawczych.
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Poprawka 3
Załącznik I tytuł 4 „Potencjał badawczy” podtytuł „Działania” akapit pierwszy punktor 

pierwszy

• Wymiany know-how i doświadczeń 
poprzez ponadnarodowe wzajemne 
oddelegowanie personelu naukowo-
badawczego między wybranymi ośrodkami 
w kwalifikujących się regionach a jedną
lub więcej organizacjami w innym 
Państwie Członkowskim UE, z 
wbudowanym mechanizmem 
obowiązkowego powrotu dla 
oddelegowanego personelu pochodzącego 
z wybranych ośrodków w kwalifikujących 
się regionach;

• Wymiany know-how i doświadczeń 
poprzez ponadnarodowe wzajemne 
oddelegowanie personelu naukowo-
badawczego i menedżerów między 
wybranymi ośrodkami w kwalifikujących 
się regionach a jedną lub więcej 
organizacjami w państwach 
członkowskich, państwach 
stowarzyszonych, państwach 
sąsiadujących oraz państwach trzecich z 
wbudowanym mechanizmem 
obowiązkowego powrotu dla 
oddelegowanego personelu pochodzącego 
z wybranych ośrodków w kwalifikujących 
się regionach;

Uzasadnienie

W ramach mechanizmów wymiany personelu należy uwzględnić menedżerów w zakresie 
działalności badawczo-innowacyjnej.

Poprawka 4
Załącznik I tytuł 5 „Nauka w społeczeństwie” podtytuł „Cel” akapit pierwszy a (nowy)

Element łączący wiedzę naukową i rozwój 
społeczny stanowić będzie przede 
wszystkim polityka w dziedzinie 
środowiska naturalnego. Ponadto, w celu 
umożliwienia podważenia argumentów 
irracjonalnych, należy uwzględnić 
większą ilość elementów wymiernych.

Uzasadnienie

Rozwój wiedzy naukowej i rozwój społeczny powinny iść ze sobą w parze.
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Poprawka 5
Załącznik I tytuł 5 „Nauka w społeczeństwie” podtytuł „Podejście” podtytuł „Pierwszy 

kierunek działań: Bardziej dynamiczne kierowanie relacjami między nauką a 
społeczeństwem” punktor trzeci tiret czwarte a (nowe)

- Procedury oceny i zarządzania ryzykiem 
jako instrumenty procesu decyzyjnego, w 
celu ograniczenia irracjonalnych reakcji 
społecznych.

Uzasadnienie

Ocena ryzyka stanowi procedurę umożliwiającą wymierne porównanie różnych opcji. Należy 
podjąć wszelkie możliwe działania służące informowaniu społeczeństwa, ograniczając tym 
samym irracjonalne konsekwencje procesu decyzyjnego.
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UZASADNIENIE

Badania i rozwój technologiczny mają zasadnicze znaczenie dla europejskiej 
konkurencyjności. Dla utrzymania potencjału wytwórczego, jakim dysponuje UE, niezbędne 
jest zwłaszcza udoskonalenie i wzmocnienie funkcji badań przemysłowych. Z drugiej strony, 
nie ma możliwości zachowania europejskiego potencjału w zakresie projektowania nowych 
rozwiązań bez utrzymania potencjału wytwórczego, przynajmniej w najlepiej 
funkcjonujących działach każdego sektora.

Siódmy program ramowy stanowi bardzo dobrą okazję do opracowania kompleksowych 
działań służących odzyskaniu konkurencyjności przez całą Unię, dzięki pełnej realizacji 
zobowiązań przewidzianych w scenariuszu lizbońskim.

Należy podkreślić, że siódmy program ramowy stanowi faktycznie wyraz potrzeby 
uregulowania kwestii badań i rozwoju technologicznego na szczeblu unijnym, a jego 
realizacja powinna stanowić najważniejszy rdzeń unijnej polityki w dziedzinie rozwoju 
gospodarczego i społecznego. W konkurencyjnych zmaganiach uczestniczą podmioty o 
kontynentalnym lub porównywalnym zasięgu działania, znacznie większym niż terytorium 
pojedynczego państwa członkowskiego. Dlatego działania służące uzyskaniu doskonałości 
powinny być realizowane w skali europejskiej.

Działania podejmowane w tej części programu ramowego mają stanowić pomoc w spójnym 
kształtowaniu polityki w dziedzinie badań naukowych, poprzez określenie zadań, które 
zgodnie z zasadą pomocniczości powinny być realizowane w skali regionalnej.

Należy ułatwić kształtowanie potencjału badawczego i innowacyjnego poprzez:

– optymalizację wykorzystania oraz rozwój infrastruktur badawczych;

– wzmocnienie możliwości innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz ich zdolności do czerpania korzyści z prac badawczych;

– wspieranie rozwoju ukierunkowanych na badania naukowe klastrów regionalnych;
– uwolnienie potencjału badawczego w regionach konwergencji oraz najbardziej 

oddalonych regionach UE;

– zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu harmonijnego zintegrowania nauki oraz
technologii ze społeczeństwem europejskim;

– działania horyzontalne i środki wspierające współpracę międzynarodową.

Kluczowym działaniem powinno być wspieranie istniejących i nowych infrastruktur 
badawczych, jak również rozwoju potencjału ludzkiego.

Infrastruktury badawcze mają zasadnicze znaczenie dla budowy europejskiego potencjału, 
ponieważ zapewniają kształcenie i badania oraz nowe możliwości w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej. Oprócz tego sprzyjają większej widoczności europejskich badań o 
wysokim stopniu doskonałości.
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Optymalne wykorzystanie istniejących w Europie infrastruktur wymaga większej 
koordynacji, dlatego należy realizować wspólnotowe działania służące połączeniu 
istniejących infrastruktur badawczych w sieci współpracy.

W odniesieniu do budowy dużych infrastruktur badawczych nowej generacji, należy określić 
europejską strategię w tym zakresie. Działania w tym kierunku należałoby rozpocząć od 
ustalenia zapotrzebowania ze strony społeczności naukowej.

Wszystkie zainteresowane strony powinny przedstawić opinię na temat budowy nowej oraz 
rozbudowy już istniejącej infrastruktury. W tym kontekście kluczową rolę powinno odgrywać 
Europejskie Forum Strategiczne ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI), jednak również 
przedstawiciele Platform Technologicznych, Wspólnych Inicjatyw Technologicznych oraz 
Europejskiej Rady ds. Badań zostaną poproszeni o określenie potrzeb w zakresie infrastruktur 
badawczych.

W przypadku budowy nowych infrastruktur zostanie zapewniona skuteczna koordynacja 
instrumentów finansowych Wspólnoty, zwłaszcza programu ramowego i funduszy 
strukturalnych, przy udziale odpowiednich prywatnych instytucji finansowych. Należy przy 
tym zapewnić jak największe wsparcie dla realizacji projektów dotyczących infrastruktur 
badawczych.

Konieczne jest dążenie do zapewnienia lepszej łączności między środowiskiem badawczym i 
przemysłowym. Państwa członkowskie powinny przyjąć instrumenty podatkowe i inne 
rodzaje środków służących wspieraniu innowacyjności przemysłowej, w szczególności wśród 
MŚP. Z drugiej strony, za niezbędny element rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej 
należy uznać ochronę własności intelektualnej.

Absolutnie konieczne jest zagwarantowanie praw własności intelektualnej dzięki 
przejrzystym i uproszczonym procedurom, przynoszącym korzyści przede wszystkim MŚP.

Za absolutnie nieodzowne dla zapewnienia konkurencyjności europejskiego przemysłu 
wytwórczego należy uznać również powszechne zaangażowanie wszystkich - małych, 
średnich i dużych - europejskich przedsiębiorstw w działania innowacyjne. Platformy 
Technologiczne i Wspólne Inicjatywy Technologiczne stanowią odpowiedni instrument do 
zademonstrowania wszystkim przedsiębiorstwom korzyści związanych z naukowymi i 
technologicznymi badaniami na rzecz innowacji.

Platformy Technologiczne stanowić powinny powszechny instrument zwiększania 
europejskiej konkurencyjności, jako oddolny mechanizm organizacji każdej branży.
Najważniejszymi uczestnikami będą przedsiębiorstwa, do pozostałych należy zaliczyć 
instytucje lokalne, ośrodki badawcze i uczelnie, państwa członkowskie, banki i izby 
handlowe.

W odpowiednich przypadkach Platformy Technologiczne powinny uzyskać osobowość 
prawną, by móc organizować swoją działalność oraz pozyskiwać i zarządzać środkami 
pochodzącymi z szerokiego wachlarza źródeł.

Konkretny kształt platformy przybierałyby na szczeblu regionalnym w formie regionalnych, 
ukierunkowanych na badania naukowe klastrów, w celu pełnego wykorzystania 
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konkurencyjnego potencjału poszczególnych sektorów na określonym terytorium, takim jak 
„Regiony wiedzy”.

Zasadnicze znaczenie ma wspieranie procesu tworzenia klastrów naukowych, nawet na 
szczeblu regionalnym, przy zaangażowaniu MŚP działających w ramach Platform 
Technologicznych. Klastry te powinny stanowić element szerszej europejskiej konstrukcji, w 
celu czerpania pełnych korzyści z badań i innowacji.

W tym kontekście bardzo użyteczne będzie wspieranie pojedynczych MŚP lub organizacji 
zrzeszających takie przedsiębiorstwa.

Polityka w dziedzinie badań i działalność badawcza na szczeblu regionalnym wymagają 
zdecydowanego zaangażowania przedsiębiorstw, jak również instytucji lokalnych, ośrodków 
badawczych, uczelni wyższych, banków i izb handlowych w celu uwolnienia potencjału 
związanego z tworzeniem MŚP będących dodatkowym efektem projektów badawczych.

Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie synergii działań wszystkich tych podmiotów, w celu 
ukształtowania odpowiednich warunków umożliwiających europejskim regionom 
wzmocnienie potencjału w zakresie inwestowania w badania i rozwój. Platformy 
Technologiczne mogą okazać się odpowiednim mechanizmem takiego powszechnego 
udziału. W szczególności władze regionalne mogą zaplanować zdecydowane działania 
służące wspieraniu tych czynników stanowiących szczególne atuty danego obszaru, takich jak 
klastry przemysłowe (istniejące lub dopiero wymagające utworzenia). W związku z tym 
należy dążyć do zapewnienia synergii miedzy środkami dostępnymi w ramach funduszy 
strukturalnych, siódmego programu ramowego, własnymi środkami regionów oraz innymi 
instrumentami finansowymi, w celu pobudzenia funkcji badań i rozwoju technologicznego 
jako podstawowego elementu klastrów, na podobieństwo takich zespołów z powodzeniem 
funkcjonujących w wielu europejskich regionach.

Należy przyjąć, że realizacja celów programu zależy w dużej mierze nie tylko od możliwości 
naukowców z regionów konwergencji i regionów peryferyjnych, lecz także od zdolności do 
zaangażowania w badania i rozwój technologiczny wszelkich mechanizmów finansowych 
potencjalnie dostępnych w każdym regionie.

Zasadnicze znaczenie ma lepsze wykorzystanie funduszy strukturalnych do wspierania badań 
i rozwoju technologicznego na szczeblu regionalnym. Należy wyraźnie wskazać na potrzebę 
wykorzystania funduszy strukturalnych i funduszy spójności na inwestycje w infrastrukturę 
badawczą oraz dla zmniejszenia deficytu kapitału na finansowanie działań między badaniami 
a innowacjami. W tym kontekście za użyteczne można uznać finansowanie projektów 
pilotażowych i demonstracyjnych pomagających w uzyskaniu środków na uruchomienie 
działalności, ze świadomością, że inwestycje w badania i rozwój technologiczny mogą mieć 
dla długofalowego rozwoju regionu znaczenie co najmniej porównywalne z inwestycjami w 
„twardą” infrastrukturę.

Szczególny nacisk, nawet w przypadku lokalnego rozwoju, należy położyć na organizację 
systemu produkcji, zbioru i przetwarzania biomasy przeznaczonej do bezpośredniej produkcji 
wodoru. Technologia ta wydaje się już w krótkim odstępie czasu niezwykle obiecującą 
metodą wytwarzania wodoru na zasadach konkurencyjnych pod względem jakości i ilości.
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Należy uważnie przeanalizować relacje między nauką i technologią oraz między 
społeczeństwem i kulturą. Element łączącym te dziedziny może okazać się w szczególności 
polityka ochrony środowiska naturalnego.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym było do tej pory metaforą trwałego rozwoju, jako 
wyrazu solidarności z przyszłymi pokoleniami – celem, który jest coraz szerzej uznawany za 
istotną, przewodnią zasadę UE.

Istotną rolę w zapewnianiu obywatelom dobrobytu odgrywa oszacowanie i ocena ryzyka, 
które muszą stać się integralnym elementem kultury obywatelskiej, co doprowadzić ma do 
wprowadzenia do procesu decyzyjnego instrumentów wymiernej oceny oraz ograniczenie 
wpływu czynników emocjonalnych.

Aby osiągnąć konkurencyjność i odgrywać wiodącą rolę w skali światowej, Wspólnota 
Europejska potrzebuje silnej i spójnej międzynarodowej polityki w dziedzinie nauki i 
technologii.
Należy dążyć do strategicznego partnerstwa, w duchu otwartej współpracy, z ENPI 
(Europejskim Instrumentem Partnerstwa i Sąsiedztwa) oraz państwami trzecimi w wybranych 
dziedzinach nauki, jak również angażowania najlepszych naukowców do pracy w UE i 
współpracowania z nią.
W tym kontekście dziedziny tematyczne wskazane w dokumencie siódmego programu 
ramowego (rozdział I „Współpraca”), powinny być interpretowane wyłącznie jako priorytety, 
nie wykluczające działań w innych aspektach, jakie mogą pojawić się w dziedzinie 
współpracy międzynarodowej (z państwami sąsiadującymi i państwami trzecimi).
Badania naukowe prowadzone w ramach międzynarodowej współpracy naukowej cechuje 
duży potencjał w dziedzinie dążenia do doskonałości, przynosząc przy tym pewny efekt o 
charakterze strukturalnym w postaci silnej spójności.

Niezwykle istotne znaczenie będzie odgrywał mechanizm finansowania oparty na podziale
ryzyka (RSFF), obejmujący inwestycje EBI i unijne, przy zaangażowaniu krajowego i 
regionalnego systemu bankowego. Efekt zwielokrotnienia środków uzyskiwany dzięki 
stworzeniu „kaskady” podziału ryzyka zapewnia dostępność kapitału ryzyka na potrzeby 
innowacji oraz angażuje lokalny system bankowy w zadania związane z oceną ryzyka 
finansowego, w szczególności związanego z innowacjami.

W celu pobudzenia europejskiej konkurencyjności należy wspierać strategiczne partnerstwo 
między siecią Eureka i siódmym programem ramowym, w synergii ze wspólnymi 
inicjatywami technologicznymi. Ułatwi to także działalność MŚP dysponujących dużym 
potencjałem wzrostu.


