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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.



PR\613357PL.doc 3/132 PE 368.072v03-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO................5

UZASADNIENIE ..............................................................................................................125



PE 368.072v03-00 4/132 PR\613357PL.doc

PL



PR\613357PL.doc 5/132 PE 368.072v03-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie programu szczegółowego 
„Współpraca” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w 
dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 - 2013)
(COM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0440)1,

– uwzględniając art. 166 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0381/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Kultury i Edukacji oraz 
Komisji Transportu i Turystyki (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, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez 
Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
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 

(4) Niniejszy program szczegółowy 
powinien uzupełniać działania prowadzone 
w państwach członkowskich oraz inne 
działania Wspólnoty, które są konieczne w 
ramach ogólnych strategicznych wysiłków 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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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.

na rzecz realizacji celów strategii 
lizbońskiej. W tym celu działania objęte 
programem powinny być ukierunkowane 
na jak największą skuteczność i powinny 
wzmacniać komplementarność i synergię 
z innymi programami i przedsięwzięciami 
Wspólnoty, uzupełniając w szczególności 
działania dotyczące funduszy 
strukturalnych, rolnictwa, edukacji, 
kształcenia, konkurencyjności i innowacji, 
przemysłu, zdrowia, ochrony 
konsumentów, zatrudnienia, energii, 
transportu, środowiska i społeczeństwa 
informacyjnego.

Uzasadnienie

Działalność finansowana ze środków niniejszego programu szczegółowego powinna być 
ściśle związana z działalnością promowaną przez inne programy i działania, tak aby się 
wzajemnie uzupełniały i zaowocowały koordynacją różnych polityk UE, które mogą być 
związane z tą dziedziną.
Działania związane ze społeczeństwem informacyjnym powinny współdziałać z programem 
szczegółowym i innymi przedsięwzięciami wspólnotowymi.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 4a (nowy)

(4a) Wielodyscyplinarność i 
interdyscyplinarność powinny być 
przedmiotem szczególnej uwagi programu 
szczegółowego „Współpraca” zgodnie z 
zaleceniami Europejskiego Komitetu 
Konsultacyjnego ds. Badań (EURAB 
04.009 z kwietnia 2004 r.) i rezolucją 
Parlamentu Europejskiego z dnia 10 
marca 2005 r. w sprawie nauki i 
technologii - Kierunki polityki 
wspierającej badania w Unii1.
----------------
1 Dz. U. C 320 E z 15.12.2005, str. 259.

Uzasadnienie

Program szczegółowy „Współpraca” nie może ignorować obaw środowisk naukowych i 
technologicznych, dlatego więc konieczne są specjalne środki wzmacniające 
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interdyscyplinarność i wielodyscyplinarność programów i projektów.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 4b (nowy)

(4b) Niniejszy program szczegółowy 
powinien przykładać szczególną wagę do 
transferu wiedzy, wyników i technologii z 
publicznego sektora badań do 
przedsiębiorstw, zwłaszcza do MŚP, jak 
również powinien zwracać szczególną 
uwagę na mechanizmy pozwalające na 
skuteczne komunikowanie potrzeb 
przedsiębiorstw ośrodkom badawczym. 

Uzasadnienie

Jednym z celów programu szczegółowego „Współpraca” jest konkurencyjność europejskiej 
gospodarki. Dlatego istotne jest, aby wyniki badań promowanych przez program i 
realizowanych przez jednostki publiczne były wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do 
ulepszania ich produktów, procesów, itp. W związku z tym należy przewidzieć i wzmocnić 
mechanizmy i zachęty, które sprawią, że transfer wiedzy, umiejętności i technologii pozwoli 
na poznanie, asymilację i wykorzystanie wyników badań przez firmy, a zwłaszcza przez MŚP.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 5

(5) Działania dotyczące innowacji oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
wspierane w ramach niniejszego programu 
ramowego powinny uzupełniać działania 
podejmowane w ramach programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji.

(5) Program szczegółowy „Współpraca” 
powinien przykładać szczególną wagę do 
zapewnienia odpowiedniego udziału 
małych i średnich przedsiębiorstw we 
wszystkich swych działaniach i 
projektach. Działania dotyczące innowacji 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
wspierane w ramach niniejszego programu 
szczegółowego powinny być 
ukierunkowane na osiągnięcie 
maksymalnej synergii i 
komplementarności z działaniami 
podejmowanymi w ramach programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji oraz z pozostałymi programami 
i działaniami Wspólnoty.
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Uzasadnienie

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią rdzeń europejskiego przemysłu. Znane są jednak 
trudności, jakie napotykają tego typu przedsiębiorstwa w momencie gdy chcą wprowadzać 
innowacje, a przede wszystkim B+R. Dlatego należałoby intensywnie zachęcać MŚP do 
udziału w programie szczegółowym „Współpraca” za pomocą konkretnych działań.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 5a (nowy)

(5a) Program szczegółowy „Współpraca” 
powinien uwzględniać szczególną rolę 
odgrywaną przez regiony we wdrażaniu 
europejskiej przestrzeni badawczej, rolę 
uznaną w komunikacie Komisji 
Europejskiej „The Regional Dimension of 
the European Research Area” 
(COM(2001)0549).

Uzasadnienie

W komunikacie Komisji Europejskiej COM(2001)0549 stwierdza się, że „regional research 
and innovation policies and initiatives may provide the essential ingredients for the 
emergence of agglomeration economies and of successful industrial clusters”. Z uwagi na to, 
że główne przesłanie wymienionego komunikatu dotyczy istotnych polityk wspólnotowych, 
wśród których wspomina się badania naukowe, należy ułatwić porozumienie między 
regionami dzięki prawdziwej europejskiej przestrzeni badawczej

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 7

(7) Niniejszy program szczegółowy 
powinien wnieść wkład w dotację dla 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 
utworzenie „mechanizmu finansowania 
opartego na podziale ryzyka” w celu 
poprawy dostępu do pożyczek EBI.

(7) Niniejszy program szczegółowy 
powinien wnieść wkład w dotację dla 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 
utworzenie „mechanizmu finansowania 
opartego na podziale ryzyka” w celu 
poprawy dostępu do pożyczek EBI. W ten 
sam sposób program szczegółowy 
powinien zapewniać wsparcie finansowe 
w takiej samej wysokości w celu 
zabezpieczenia ryzyka związanego z 
udziałem małych i średnich 
przedsiębiorstw w projektach, 
oszczędzając im konieczności spełnienia 
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wymogów niezbędnych dla uzyskania 
gwarancji bankowej.

Uzasadnienie

MŚP z uwagi na swój charakter i strukturę są podmiotami gospodarczymi, które najbardziej 
potrzebują uproszczenia procedur dostępu do pożyczek EBI.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 8a (nowy)

(8a) Współpraca międzynarodowa 
powinna koncentrować się na dwóch 
głównych aspektach: z krajami 
rozwiniętymi w specyficznych dziedzinach 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, oznaczonych jako 
priorytetowe w niniejszym programie; z 
krajami rozwijającymi się, jak kraje 
Ameryki Łacińskiej, w projektach, których 
celem jest między innymi stymulowanie 
rozwoju gospodarczego, dobrobyt 
społeczny i ochrona środowiska oraz 
zasobów naturalnych.

Uzasadnienie

Współpraca z krajami trzecimi koncentruje się na dwóch różnych, lecz uzupełniających się, 
aspektach:  współpracy z krajami rozwiniętymi (takimi jak USA, Kanada, Japonia), która jest 
konieczna, jeśli Europa chce pozostać w czołówce w wielu dyscyplinach i dziedzinach, oraz 
współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów nadal rozwijających się, 
w tym zwłaszcza tych, które utrzymują historycznie trwałe związki i wspólnotę kulturową i 
społeczną z krajami Unii, jak w przypadku Ameryki Łacińskiej. 

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 8b (nowy)

(8b) Z uwagi na to, że działania 
realizowane w ramach struktur 
międzyrządowych, takich jak EUREKA, 
mogą być dobrym przykładem większego 
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udziału przedsiębiorstw w programie 
szczegółowym „Współpraca”, a także 
ponieważ klastry EUREKA z 
powodzeniem przyczyniły się do wzrostu 
pewnych strategicznych obszarów 
badawczych, należy wzmocnić 
komplementarność i współdziałanie 
EUREKI z niniejszym programem 
szczegółowym. 

Uzasadnienie

Działania badawcze, rozwojowe i innowacyjne prowadzone przez struktury międzyrządowe, 
które nie są ściśle wspólnotowe, jak w przypadku EUREKI, powinny być koordynowane 
wspólnie z działaniami realizowanymi w ramach programu ramowego dla lepszego 
wykorzystania wspólnych doświadczeń i zasobów

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 9a (nowy)

(9a) Niniejszy program szczegółowy 
powinien brać pod uwagę rolę 
uniwersytetów jako głównych ośrodków 
naukowych w obszarze badań naukowych 
i technologicznych i jako instytucji 
tworzących europejską przestrzeń 
badawczą, rolę uznaną w komunikacie 
Komisji zatytułowanym „The role of the 
universities in the Europe of knowledge” 
(COM(2003)0058).

Uzasadnienie

W wymienionym komunikacie stwierdza się, że „The European Union therefore needs a 
healthy and flourishing university world”, oraz 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 
szczegółowym „Współpraca”.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 9b (nowy)
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(9b) Program szczegółowy „Współpraca” 
powinien zwiększyć spójność między 
krajami i regionami UE w dziedzinie 
nauki i technologii, dzięki czemu 
przyczyni się do zmniejszenia różnic w 
rozwoju technologicznym różnych 
obszarów.

Uzasadnienie

Podstawowe polityki spójności terytorialnej w Unii Europejskiej powinny mieć wpływ na 
wszystkie pozostałe polityki europejskie, w tym również te związane z nauką, technologią i 
innowacjami. Dlatego program szczegółowy „Współpraca” powinien przyczyniać się do 
zmniejszenia przepaści technologicznej między krajami i regionami Unii.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 10

(10) Program ramowy powinien 
przyczyniać się do promowania 
zrównoważonego rozwoju. 

(10) Program szczegółowy „Współpraca” 
oraz ogólnie cały siódmy program ramowy 
powinien przyczyniać się do promowania 
zrównoważonego rozwoju.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wprowadzenie podejścia horyzontalnego, tak aby wszystkie aspekty 
zawarte w programie szczegółowym jak i w siódmym programie ramowym miały na uwadze 
cel, jakim jest promowanie zrównoważonego rozwoju, zgodnie ze strategią lizbońską. 

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 10a (nowy)

(10a) Program szczegółowy „Współpraca” 
powinien przyczynić się do popularyzacji 
nauki i technologii w celu przybliżenia ich 
społeczeństwu.

Uzasadnienie

Nauka i technologia są ważną częścią kultury XXI wieku, dlatego również poprzez działania 
promowane przez niniejszy program należy przybliżać naukę społeczeństwu
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Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 10b (nowy)

10b) Porozumienie osiągnięte przez 
Parlament Europejski i Radę w sprawie 
perspektywy finansowej na lata 2007-2013 
nie zapewnia środków finansowych 
niezbędnych dla osiągnięcia celów 
programu szczegółowego „Współpraca” i 
w związku z tym należy przewidzieć 
przedłożenie nowej propozycji, zgodnej z 
ambicjami Unii, w ramach weryfikacji 
perspektywy finansowej, która będzie 
miała miejsce w 2009 r. 

Uzasadnienie

Rada UE w grudniu 2005 r., a następnie porozumienie między Radą i Parlamentem 
Europejskim w sprawie perspektywy finansowej 2007-2013 przeznaczyły na siódmy program 
ramowy kwotę środków o prawie 30 % niższą niż przewidziana w pierwszej propozycji. W 
konsekwencji program szczegółowy również otrzyma mniej środków.

Porozumienie między Radą i Parlamentem przewiduje jednak korektę budżetu Wspólnoty w 
2009 r. Wtedy Komisja i Rada porozumieją się z Parlamentem, aby umożliwić znaczne 
zwiększenie środków

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 11

(11) Należy zapewnić właściwe 
zarządzanie finansami programu 
ramowego oraz jego realizację w sposób 
jak najbardziej skuteczny i przyjazny dla 
użytkowników, a także łatwość dostępu dla 
wszystkich uczestników, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE, EURATOM) 
nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w 
sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich i zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji (WE, 
EURATOM) nr 2342/2002 z dnia 23 
grudnia 2002 r. ustanawiającym 
szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia finansowego, z wszelkimi 
przyszłymi zmianami.

(11) Komisja zobowiązuje się 
zagwarantować właściwe zarządzanie 
finansami programu ramowego i programu 
szczegółowego „Współpraca” oraz jak 
najprostszą i jak najskuteczniejszą ich
realizację, a także przejrzystość, 
zrozumiałość i łatwość dostępu dla 
wszystkich uczestników, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE, EURATOM) 
nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w 
sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich i zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji (WE, 
EURATOM) nr 2342/2002 z dnia 23 
grudnia 2002 r. ustanawiającym 
szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia finansowego, z wszelkimi 
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przyszłymi zmianami.

Uzasadnienie

Ta zasada powinna wyraźnie znajdować się wśród punktów uzasadnienia niniejszego 
programu szczegółowego. 

Poprawka 15
Artykuł 3 ustęp 1a (nowy)

Kwoty te zostaną skorygowane po 
weryfikacji perspektywy finansowej, która 
będzie miała miejsce w 2009 r. 

Uzasadnienie

Rada UE w grudniu 2005 r. a następnie porozumienie między Radą i Parlamentem 
Europejskim w sprawie perspektywy finansowej 2007-2013 przeznaczyły na siódmy program 
ramowy kwotę środków o prawie 30 % niższą niż przewidziana w pierwszej propozycji. W 
konsekwencji program szczegółowy również otrzyma mniej środków.

Porozumienie między Radą i Parlamentem przewiduje jednak korektę budżetu Wspólnoty w 
2009 r. Wtedy Komisja i Rada porozumieją się z Parlamentem, aby umożliwić znaczne 
zwiększenie środków.

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 i zapewnia 
ich koordynację i wzajemne 
współdziałanie z przedsięwzięciami 
przewidzianymi w programie prac.
Program jest uaktualniany w miarę 
potrzeb.

Uzasadnienie

W celu wzmocnienia systemowego charakteru działań wspólnotowych w dziedzinie B+R i 
optymalizacji ich wpływu należy zapewnić, że wspierane działania będą się przyczyniać do 
usprawnienia koordynacji wysiłków krajowych i wzmacniać ich wpływ na szczeblu Wspólnoty
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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. Program prac określa kryteria oceny 
wniosków dotyczących działań pośrednich 
w ramach systemów finansowania i 
kryteria wyboru projektów. Kryteria te 
obejmują jakość naukową i techniczną, 
wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny 
oraz jakość i skuteczność realizacji, w tym 
wydajność wykorzystania zasobów. W tych 
ramach program prac może dokładniej 
określać lub wprowadzać dodatkowe 
wymogi, wagi i progi.

Uzasadnienie

Należy jaśniej uściślić kryteria stosowane do selekcji projektów, zwłaszcza kryteria jakości 
naukowej i technicznej, wpływu na rozwój gospodarczy i społeczny oraz skuteczności 
realizacji, zwłaszcza wydajności wykorzystania zasobów, aby uzyskać większy zwrot 
inwestycji, dając pierwszeństwo tym grupom, które przy jednakowych dotacjach zmobilizują 
więcej środków.

Poprawka 18
Artykuł 7 ustęp 2 litera a)

(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 
wykorzystuje się zgodnie z wyznaczonymi 
priorytetami, jakichkolwiek późniejszych 
zmian odnośnie do ich zastosowania, 
treści zaproszeń do składania wniosków, 
jak również kryteriów wyboru i oceny, 
jakie zostaną zastosowane.

Uzasadnienie

Wydaje się stosowne wprowadzić opisane wyżej uściślenie dla lepszego stosowania 
postanowień art. 8

Poprawka 19
Artykuł 8a (nowy)



PR\613357PL.doc 15/132 PE 368.072v03-00

PL

Artykuł 8a
1. Komisja regularnie informuje 
Parlament Europejski o ogólnych 
postępach w realizacji programu 
szczegółowego i przedstawia wszelkie 
informacje, które mogą posłużyć do ich 
odpowiedniego śledzenia.
2. Parlament wydaje opinię o:
a) programie prac, o którym mowa w art. 
6 ust. 1;
b) każdej zmianie szacunkowego podziału 
kwoty określonej w załączniku II.

Uzasadnienie

Jeżeli traktat stanowi, że PE powinien być konsultowany w sprawie przyjęcia programu 
szczegółowego wydaje się logiczne, żeby pytano go również o opinię w sprawie programu 
prac i jakichkolwiek zmian szacunkowego podziału kwoty.

Poprawka 20
Załącznik I ustęp 5a (nowy)

Szczególna uwaga zostanie poświęcona 
zwiększeniu spójności między krajami i 
regionami Unii Europejskiej w dziedzinie 
nauki i technologii, ze szczególnym 
naciskiem na działania pozwalające 
zmniejszyć przepaść technologiczną 
między różnymi regionami, poprzez 
zróżnicowane rozwiązania motywacyjne 
stymulujące możliwości technologiczne 
przedsiębiorstw na wszystkich szczeblach.  
W tym celu działania programu 
ramowego są uzgadniane z kierunkami 
działań pozostałych polityk Komisji, 
zwłaszcza z polityką regionalną oraz z 
polityką konkurencyjności i innowacji.

Uzasadnienie

Podstawowa dla Unii Europejskiej polityka spójności terytorialnej powinna mieć wpływ na 
wszystkie pozostałe polityki europejskie. Różnice w rozwoju technologicznym, przepaść 
technologiczna między krajami i regionami europejskimi jest na ogół większa niż różnice 
ekonomiczne lub w jakości życia. Program „Współpraca” powinien promować zmniejszenie 
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różnic w możliwościach technologicznych przedsiębiorstw z różnych krajów i regionów Unii, 
uzgadniając w tym celu wspólne działania z politykami regionalnymi.

Poprawka 21
Załącznik I tytuł „Badania pluridyscyplinarne i przekrojowe, w tym wspólne zaproszenia do 

składania wniosków” ustęp 1 część wprowadzająca

Szczególna uwaga zostanie poświęcona 
priorytetowym dziedzinom naukowym 
dotyczącym wielu tematów, takich jak na 
przykład nauki i technologie morskie. 
Wspólne przekrojowe podejścia do 
przedmiotów badań i technologii 
odnoszących się do wielu tematów będą 
sprzyjać pluridyscyplinarności. Te 
przekrojowe podejścia będą realizowane 
m.in. poprzez:

Szczególna uwaga zostanie poświęcona 
priorytetowym dziedzinom naukowym 
dotyczącym wielu tematów, takich jak na 
przykład nauki i technologie morskie oraz 
technologie związane z turystyką. Wspólne 
przekrojowe podejścia do przedmiotów 
badań i technologii odnoszących się do 
wielu tematów będą sprzyjać 
pluridyscyplinarności. Te przekrojowe 
podejścia będą realizowane m.in. poprzez:

Uzasadnienie

Sektor turystyczny i związane z nim technologie to typowy przykład konieczności 
zastosowania przekrojowego podejścia w badaniach. Oprócz wpływu, jaki wywiera 
działalność turystyczna, należy wziąć pod uwagę inne aspekty, takie jak zachowanie linii 
brzegowej, skutki obecności obiektów wodnoinżynieryjnych, wzajemne oddziaływanie między 
funkcjonowaniem instalacji utylizacji odpadów a środowiskiem naturalnym i mieszkańcami 
etc

Poprawka 22
Załącznik I tytuł „Badania pluridyscyplinarne i przekrojowe, w tym wspólne zaproszenia do 

składania wniosków” ustęp 1a (nowy)

Program prac ustanawia specjalne środki 
pobudzające pluridyscyplinarność w 
ramach i pomiędzy różnymi 
priorytetowymi dziedzinami tematycznymi, 
zwłaszcza poprzez ukierunkowane 
zaproszenia do składania wniosków.

Uzasadnienie

Konieczne jest, aby w programie prac ustalono mechanizmy i instrumenty, które zostaną 
wykorzystane do promocji pluridyscyplinarności, szczególnie ukierunkowane zaproszenia do 
składania wniosków w każdej dziedzinie tematycznej oraz wspólne zaproszenia do składania 
wniosków obejmujące różne dziedziny.
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Poprawka 23
Załącznik I tytuł „Badania pluridyscyplinarne i przekrojowe, w tym wspólne zaproszenia do 

składania wniosków” ustęp 2

Komisja Europejska zapewni koordynację 
pomiędzy tematami niniejszego programu 
szczegółowego oraz działaniami 
prowadzonymi w ramach innych 
programów szczegółowych siódmego 
programu ramowego, takich jak w zakresie 
infrastruktur badawczych w programie 
szczegółowym „Możliwości”.

Komisja Europejska zapewni koordynację 
pomiędzy tematami niniejszego programu 
szczegółowego oraz działaniami 
prowadzonymi w ramach innych 
programów szczegółowych siódmego 
programu ramowego, takich jak w zakresie 
infrastruktur badawczych w programie 
szczegółowym „Możliwości”. Program 
prac określa działania, które mają 
podlegać szczególnej koordynacji z 
działaniami pozostałych programów 
szczegółowych, i ustanawia odpowiednie 
mechanizmy zapewniające efektywność 
tejże koordynacji.

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę na koordynację działań badawczych omawianego 
programu szczegółowego i działań przewidzianych w pozostałych programach 
szczegółowych, które mogą sprzyjająco wpływać na ich realizację, rozpowszechnianie i 
wykorzystanie.

Poprawka 24
Załącznik I tytuł „Dostosowanie do zmieniających się potrzeb i możliwości” ustęp 1

Zapewnienie stałego związku tematów z 
przemysłem zostanie osiągnięte poprzez 
opieranie się na, między innymi, pracach 
różnorodnych „Europejskich Platform 
Technologicznych”. Niniejszy program 
szczegółowy przyczyni się zatem do 
realizacji Strategicznych Programów 
Badań ustanowionych i opracowanych 
przez Europejskie Platformy 
Technologiczne, jeśli stanowią one 
rzeczywistą europejską wartość dodaną. 
Istotne potrzeby badawcze określone w 
dostępnych Strategicznych Programach 
Badań znalazły już odzwierciedlenie w 
dziewięciu tematach określonych poniżej.
Bardziej szczegółowe włączenie ich 

Zapewnienie stałego związku tematów z 
przemysłem zostanie osiągnięte poprzez 
opieranie się na, między innymi, pracach 
różnorodnych „Europejskich Platform 
Technologicznych”. Niniejszy program 
szczegółowy przyczyni się zatem do 
realizacji Strategicznych Programów 
Badań ustanowionych i opracowanych 
przez Europejskie Platformy 
Technologiczne, jeśli stanowią one 
rzeczywistą europejską wartość dodaną. W 
ramach zarządzania siódmym programem 
ramowym należy opracować, biorąc pod 
uwagę nowatorstwo tej inicjatywy, nowe
mechanizmy koordynacji między 
propozycjami Strategicznych Programów 
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zawartości technicznej znajdzie z kolei 
odzwierciedlenie przy opracowywaniu 
szczegółowego programu prac w 
odniesieniu do konkretnych zaproszeń do 
składania wniosków.

Badań na poziomie priorytetowych 
dziedzin tematycznych i na poziomie 
ogólnym, które ułatwią ewentualną 
koordynację i integrację ich wykonania. 
Ponieważ istnieje około trzydziestu 
platform technologicznych, należy 
zapewnić jednolitość kryteriów i 
optymalizację ich działań, zwłaszcza 
mając na uwadze, że reprezentują one 
wizję i zobowiązania sektora 
przemysłowego. Bardziej szczegółowe 
włączenie ich zawartości technicznej 
znajdzie z kolei odzwierciedlenie przy 
opracowywaniu szczegółowego programu 
prac w odniesieniu do konkretnych 
zaproszeń do składania wniosków.

Uzasadnienie

Platformy Technologiczne to nowa inicjatywa mająca na celu poprawę konkurencyjności 
działań siódmego programu ramowego i zaangażowanie sektora przemysłowego w 
zwiększanie inwestycji prywatnych na B+R. Z uwagi na to, że są to nowe mechanizmy 
konsultacji z sektorem przemysłowym, należy zapewnić spójność i możliwości zarządzania 
projektami wdrożenia Strategicznych Programów Badań zarówno na poziomie 
priorytetowych dziedzin tematycznych, jak i ogółu działań. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na ewentualne synergie między nimi, aby uniknąć podwójnego wykorzystywania środków i 
aby ulepszyć wielodyscyplinarność

Poprawka 25
Załącznik I tytuł „Dostosowanie do zmieniających się potrzeb i możliwości” ustęp 3

W ramach każdego tematu, oprócz 
określonych działań będą realizowane w 
sposób otwarty i elastyczny specjalne 
działania, które stanowią odpowiedź na 
„nowe potrzeby” oraz „nieprzewidziane 
potrzeby polityczne”. Realizacja tych 
działań zapewni proste, spójne i 
skoordynowane podejście w obrębie całego 
programu szczegółowego oraz 
finansowanie przekrojowych badań 
obejmujących tematy lub wykraczających 
poza nie.

W ramach każdego tematu, a nawet 
wykraczając poza tematy priorytetowe, 
oprócz określonych działań będą 
realizowane w sposób otwarty i elastyczny 
specjalne działania, które stanowią 
odpowiedź na „nowe potrzeby” oraz 
„nieprzewidziane potrzeby polityczne”. 
Realizacja tych działań zapewni proste, 
spójne i skoordynowane podejście w 
obrębie całego programu szczegółowego 
oraz finansowanie przekrojowych badań 
obejmujących tematy lub wykraczających 
poza nie.
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Uzasadnienie

Wsparcie naukowe celów politycznych należy zastosować nie tylko w przypadku tematów 
priorytetowych. 

Poprawka 26
Załącznik I tytuł „Dostosowanie do zmieniających się potrzeb i możliwości” ustęp 3 

punktator 2

Nieprzewidziane potrzeby polityczne: 
elastyczny sposób reagowania na nowe 
potrzeby polityczne powstające w trakcie 
programu ramowego, takie jak 
nieprzewidziany rozwój wypadków 
wymagający szybkiej reakcji, na przykład 
wystąpienie nowej epidemii, pojawiające 
się wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, reagowanie na wypadek klęsk 
żywiołowych lub działania 
solidarnościowe. Realizacja działań będzie 
następować w ścisłym powiązaniu z 
odnośnymi politykami Unii Europejskiej. 
W przypadku pojawienia się nagłych 
potrzeb badawczych roczny program prac 
może zostać zmieniony.

Nieprzewidziane potrzeby polityczne: 
elastyczny sposób reagowania na nowe 
potrzeby polityczne, uzgodnione wspólnie 
z państwami członkowskimi, powstające w 
trakcie programu ramowego, takie jak 
nieprzewidziany rozwój wypadków 
wymagający szybkiej reakcji, na przykład 
wystąpienie nowej epidemii, pojawiające 
się wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, reagowanie na wypadek klęsk 
żywiołowych lub działania 
solidarnościowe. Realizacja działań będzie 
następować w ścisłym powiązaniu z 
odnośnymi politykami Unii Europejskiej. 
W przypadku pojawienia się nagłych 
potrzeb badawczych roczny program prac 
może zostać zmieniony.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny brać udział w procesie decyzyjnym odnośnie do nowych 
powstających i nieprzewidzianych potrzeb politycznych

Poprawka 27
Załącznik I tytuł „Upowszechnianie, transfer wiedzy i szersze zaangażowanie” ustęp 1 część 

wprowadzająca

W celu wzmocnienia upowszechniania i 
wykorzystywania wyników badań 
prowadzonych w UE, upowszechnianie 
wiedzy oraz transfer wyników – również w 
gronie decydentów – zostaną wsparte we 
wszystkich dziedzinach tematycznych 
poprzez finansowanie inicjatyw 
sieciowych, seminariów i imprez, pomoc 
ze strony zewnętrznych ekspertów oraz 

W celu wzmocnienia upowszechniania,
wykorzystywania i wpływu wyników 
badań prowadzonych w UE, 
upowszechnianie oraz transfer wiedzy i 
praktyczne zastosowanie wyników –
również w gronie decydentów – zostaną 
wsparte we wszystkich dziedzinach 
tematycznych poprzez finansowanie 
inicjatyw sieciowych, seminariów i imprez, 
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elektroniczne usługi informacyjne. Pomoc 
ta zostanie zrealizowana w każdej 
dziedzinie tematycznej poprzez:

pomoc ze strony zewnętrznych ekspertów 
oraz usługi informacyjne i doradcze. 
Pomoc ta zostanie zrealizowana w każdej 
dziedzinie tematycznej poprzez:

Uzasadnienie

Dla skutecznego wykorzystania wysiłku badawczego należy włączyć do badań praktyczne 
zastosowanie wyników. 

Poprawka 28
Załącznik I tytuł „Upowszechnianie, transfer wiedzy i szersze zaangażowanie” ustęp 1 tiret 

drugie

- Udzielanie ukierunkowanego wsparcia 
projektom i konsorcjom w celu 
zapewnienia im dostępu do niezbędnych 
umiejętności, tak aby zoptymalizować 
wykorzystanie wyników badań;

- Udzielanie ukierunkowanego wsparcia 
projektom i konsorcjom w celu 
zapewnienia im dostępu do umiejętności i 
zasobów, zwłaszcza finansowych, 
niezbędnych, aby zoptymalizować 
wykorzystanie wyników badań;

Uzasadnienie

Należy przyczynić się do redukcji barier, które naukowcy napotykają przy dostępie do 
finansowania koniecznego do wprowadzenia na rynek rezultatów badań.

Poprawka 29
Załącznik I tytuł „Upowszechnianie, transfer wiedzy i szersze zaangażowanie” ustęp 2

Koordynacja upowszechniania i transferu 
wiedzy zostanie zapewniona w obrębie 
całego programu ramowego. Uzupełniające 
działania wspierające innowacje będą 
realizowane poprzez program na rzecz 
konkurencyjności i innowacji. Zbadane 
zostaną potencjalne synergie pomiędzy 
kształceniem a badaniami, jak również 
określone zostaną dobre praktyki, w 
szczególności w celu wspierania rozwoju 
zawodowego naukowców.

Koordynacja upowszechniania i 
propagowania transferu i praktycznego 
zastosowania wiedzy zostanie zapewniona 
w obrębie całego programu ramowego 
poprzez realizację i ciągłe monitorowanie 
strategii zintegrowanej i współdziałającej 
z uzupełniającymi działaniami 
wspierającymi innowacje w ramach
programu na rzecz konkurencyjności. 
Zbadane zostaną potencjalne synergie 
pomiędzy kształceniem a badaniami, jak 
również określone zostaną dobre praktyki, 
w szczególności w celu wspierania 
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rozwoju zawodowego i mobilności 
naukowców.

Fundusze strukturalne, które są 
podstawowym instrumentem polityki 
rozwoju regionalnego zostaną 
wykorzystane do koordynacji działań 
niniejszego programu szczegółowego. W 
tym celu Komisja dokona przeglądu 
przepisów wykonawczych obu programów, 
tak aby wyeliminować przeszkody 
utrudniające odpowiednią współpracę i 
komplementarność fundamentalnych 
zasad leżących u podstaw wszystkich 
działań. Zaproszenia do składania 
wniosków dotyczące działań programu 
współpracy zawierają odpowiednie 
klauzule o ułatwieniu konwergencji 
zasobów. Zasady udziału uwzględniają 
koordynację między obydwoma 
programami.

Uzasadnienie

Fundusze strukturalne finansujące działania w dziedzinie badań i rozwoju wzmacniają 
struktury B+R w oparciu o terytorialną dystrybucję zasobów i podstawowe kryteria 
konwergencji. Fundusze programów ramowych finansują jak dotąd przede wszystkim 
działalność badawczą, w oparciu o jakość, konkurencyjność i współpracę między państwami.

Niezależne i nieskoordynowane stosowanie obu kryteriów było powodem złego 
współdziałania struktury i działalności. 

Program współpracy powinien w związku z tym współdziałać z działaniami realizowanymi za 
pomocą funduszy strukturalnych

Poprawka 30
Załącznik I tytuł „Udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)”

Optymalny udział małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) zostanie ułatwiony 
w obrębie wszystkich dziedzin 
tematycznych, w szczególności poprzez 
ulepszone procedury finansowe i 
administracyjne oraz większą elastyczność 
w doborze właściwego systemu 
finansowania. Ponadto przy 
opracowywaniu zawartości dziedzin 
tematycznych niniejszego programu 

Optymalny udział małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) zostanie ułatwiony 
w obrębie wszystkich dziedzin 
tematycznych, w szczególności poprzez 
ulepszone procedury finansowe i 
administracyjne oraz większą elastyczność 
w doborze właściwego systemu 
finansowania i specjalnych środków 
stymulujących ich aktywny udział. 
Ponadto przy opracowywaniu zawartości 
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szczegółowego w należyty sposób 
uwzględni się potrzeby badawcze oraz 
potencjał MŚP, a w programie prac określi 
się obszary będące przedmiotem 
szczególnego zainteresowania dla MŚP. 
Szczególne działania w celu wspierania 
badań na korzyść MŚP lub ich 
stowarzyszeń zawarto w programie 
szczegółowym „Możliwości”, natomiast 
działania mające na celu propagowanie
udziału MŚP w programie ramowym będą 
finansowane w ramach programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji.

dziedzin tematycznych niniejszego 
programu szczegółowego w należyty 
sposób uwzględni się potrzeby badawcze 
oraz potencjał MŚP, również tych, które w 
mniejszym stopniu wykorzystują 
technologię. W programie prac oraz w 
ramach zintegrowanej strategii 
propagowania udziału MŚP określi się 
konkretne środki, w tym publikację 
zaproszeń do składania wniosków 
przystosowanych do ich specyficznych 
potrzeb, jak również obszary będące 
przedmiotem szczególnego 
zainteresowania dla MŚP. Szczególne 
działania w celu wspierania badań na 
korzyść MŚP lub ich stowarzyszeń zawarto 
w programie szczegółowym „Możliwości”. 
Działania te są uzupełniane i 
koordynowane z działaniami 
przewidzianymi w programie na rzecz 
konkurencyjności i innowacji mającymi na 
celu propagowanie udziału MŚP w 
programie ramowym.

Uzasadnienie

Aby uzyskać odpowiednią mobilizację potencjału innowacji, jaki posiadają MŚP w każdej 
dziedzinie tematycznej i sektorowej, należy regularnie opracowywać, realizować i oceniać 
specjalną strategię wykorzystania ich możliwości. Należy zwłaszcza wykorzystywać, w razie 
potrzeby, publikację zaproszeń do składania wniosków przystosowanych do ich szczególnych 
potrzeb, w tym potrzeb MŚP, które działają w sektorach niekorzystających z technologii w 
sposób intensywny. Technologiczne wzmocnienie tych sektorów jest szczególnie ważne dla 
promowania wzrostu i zatrudnienia w UE.

Poprawka 31
Załącznik I tytuł „Udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)” ustęp 1a, 1b, 1c, 1d 

(nowe)

W ogólnym ujęciu, oprócz szczególnych 
działań na rzecz MŚP w programie 
szczegółowym „Możliwości”, głównym 
celem jest przyznanie małym i średnim 
przedsiębiorstwom co najmniej 20% 
budżetu wszystkich działów tematycznych 
programu „Współpraca”.
Udział MŚP jest wspierany poprzez klastry 
w projektach z dziedziny tematów 
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priorytetowych i poprzez platformy 
technologiczne.
W finansowaniu projektów z udziałem 
MŚP dąży się do uzyskania jak 
największego wkładu finansowego ze 
strony funduszy wspólnotowych, w tym 
EBI i EFI. 
Niniejszy program szczegółowy zapewnia 
fundusz wsparcia w celu zabezpieczenia 
ryzyka związanego z udziałem MŚP w 
projektach, tak aby oszczędzić im 
konieczności zapewnienia gwarancji 
bankowej.

Uzasadnienie

Należy pobudzać udział MŚP konkretnymi działaniami, wspierając tworzenie klastrów. Aby 
działania te były skuteczne, wymagany jest minimalny gwarantowany budżet, który wymusi 
sprawne zarządzanie i wsparcie finansowe. 

Poprawka 32
Załącznik I tytuł „Aspekty etyczne” ustęp 1

Podczas realizacji niniejszego programu 
szczegółowego oraz podczas działań 
badawczych z niego wynikających należy 
przestrzegać podstawowych zasad 
etycznych. Obejmują one między innymi 
zasady, które znalazły wyraz w Karcie 
Praw Podstawowych UE, w tym: ochronę 
godności osoby ludzkiej i życia ludzkiego, 
ochronę danych osobowych i prywatności, 
ochronę zwierząt i środowiska zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 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 

Podczas realizacji niniejszego programu 
szczegółowego oraz podczas działań 
badawczych z niego wynikających należy 
przestrzegać podstawowych zasad 
etycznych i czuwać nad unikaniem 
oszustw naukowych. 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 
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zakazie broni biologicznej i toksycznej 
(BTWC), Międzynarodowym Traktatem o 
zasobach genetycznych roślin dla żywności 
i rolnictwa i odpowiednimi rezolucjami 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

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).

Uzasadnienie
Odosobnione przypadki oszustw naukowych mogą doprowadzić do utraty wiarygodności i 
zaufania do naukowców i ich działań.

Należy zagwarantować, że niniejszy program szczegółowy zapewni środki, które pomogą 
uniknąć złych praktyk w ramach finansowanych działań, przyczyniając się do zlikwidowania 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących braku przejrzystości w działaniach naukowych. 

Poprawka 33
Załącznik I tytuł 5 „Badania realizowane w ramach współpracy” ustęp 1a (nowy)

Uniwersytety mają spełniać podstawową 
rolę jako główne instytucje realizujące 
wysokiej jakości badania naukowe dla 
wzmocnienia bazy naukowej i 
technologicznej UE oraz dla 
kształtowania europejskiej przestrzeni 
badawczej.

Uzasadnienie

Komisja w swym komunikacie (COM(2003)0058) na temat „The role of the universities in the 
Europe of knowledge” stwierdza, że „Europe needs excellence in its universities, to optimise 
the processes which underpin the knowledge society”. W cytowanym dokumencie rozważa się 
konieczność wzmocnienia 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.

Poprawka 34
Załącznik I tytuł „Wspólne Inicjatywy Technologiczne”

W odniesieniu do ograniczonej liczby 
przypadków zakres celu badań i rozwoju 
technologicznego (RTD) oraz skala 
angażowanych zasobów uzasadniają 
ustanawianie długookresowych partnerstw 
publiczno-prywatnych w formie 

W odniesieniu do ograniczonej liczby 
przypadków zakres celu badań i rozwoju 
technologicznego (RTD) oraz skala 
angażowanych zasobów uzasadniają 
ustanawianie długookresowych partnerstw 
publiczno-prywatnych w formie 



PR\613357PL.doc 25/132 PE 368.072v03-00

PL

Wspólnych Inicjatyw Technologicznych. 
Inicjatywy te, będące głównie wynikiem 
pracy Europejskich Platform 
Technologicznych oraz obejmujące jeden 
lub niewielką liczbę wybranych aspektów 
badawczych w obrębie własnej dziedziny, 
połączą inwestycje sektora prywatnego z 
krajowym i europejskim finansowaniem 
publicznym, łącznie z dotacjami 
pochodzącymi z programu ramowego 
badań oraz finansowaniem pożyczek 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 
Wspólne Inicjatywy Technologiczne będą 
ustanawiane na podstawie odrębnych 
wniosków (na podstawie art. 171 Traktatu).

Wspólnych Inicjatyw Technologicznych. 
Inicjatywy te, będące przede wszystkim
wynikiem pracy Europejskich Platform 
Technologicznych oraz obejmujące jeden 
lub niewielką liczbę wybranych aspektów 
badawczych w obrębie własnej dziedziny, 
powinny połączyć inwestycje sektora 
prywatnego z krajowym i europejskim 
finansowaniem publicznym, łącznie z 
dotacjami pochodzącymi z programu 
ramowego badań oraz z wkładami 
kapitałowymi. Mechanizmy siódmego 
programu ramowego i pożyczek 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
powinny być kształtowane tak, aby 
ułatwiać udział EBI we wspólnych 
przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za 
realizację Wspólnych Inicjatyw 
Technologicznych. Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne będą ustanawiane na 
podstawie odrębnych wniosków (na 
podstawie art. 171 Traktatu).

Wspólne Inicjatywy Technologiczne 
określono na podstawie kilku kryteriów 
obejmujących:

Wspólne Inicjatywy Technologiczne 
określono na podstawie kilku kryteriów 
obejmujących:

- Wartość dodaną działania na poziomie 
europejskim

- Wartość dodaną działania na poziomie 
europejskim w stosunku do zamierzonego 
celu
- ustanowienie partnerstwa publiczno-
prywatnego

- Stopień szczegółowości i jasność definicji 
celu, jaki ma być osiągnięty

- Stopień szczegółowości i jasność definicji 
celu, jaki ma być osiągnięty

- Intensywność zobowiązań finansowych i 
dotyczących zasobów ze strony przemysłu

- Intensywność zobowiązań finansowych i 
dotyczących zasobów ze strony przemysłu

- Skala wpływu na konkurencyjność i 
rozwój przemysłu

- Skala wpływu na konkurencyjność i 
rozwój przemysłu

- Znaczenie wkładu do szerzej 
pojmowanych celów politycznych

- Znaczenie wkładu do szerzej 
pojmowanych celów politycznych

- Zdolność przyciągania dodatkowego 
wsparcia krajowego oraz zdolność 
skutecznego pobudzenia, obecnie lub w 
przyszłości, finansowania przez przemysł

- Zdolność przyciągania dodatkowego 
wsparcia krajowego oraz zdolność 
skutecznego pobudzenia, obecnie lub w 
przyszłości, finansowania przez przemysł

- Niemożność osiągnięcia celu przy 
pomocy istniejących instrumentów.

- Niemożność osiągnięcia celu przy 
pomocy istniejących instrumentów.
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Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
ogólną spójność oraz koordynację 
pomiędzy Wspólnymi Inicjatywami 
Technologicznymi a krajowymi 
programami i projektami w tych samych 
dziedzinach. W stosownych przypadkach 
do udziału w działaniach zachęcać się 
będzie również MśP.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
ogólną spójność oraz koordynację 
pomiędzy Wspólnymi Inicjatywami 
Technologicznymi a krajowymi 
programami i projektami w tych samych 
dziedzinach. W stosownych przypadkach 
do udziału w działaniach zachęcać się 
będzie również MŚP, sprzyjając 
zmniejszeniu kwoty minimalnego wkładu 
pozwalającego na udział we wspólnych 
przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za 
zarządzanie Wspólnymi Inicjatywami 
Technologicznymi.

W załączniku III określono pierwszą grupę 
Wspólnych Inicjatyw Technologicznych, 
które będą przedmiotem odrębnych 
wniosków (np. na mocy art. 171 traktatu). 
Kolejne Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne mogą zostać określone na 
podstawie powyższych kryteriów oraz 
zaproponowane podczas realizacji 
siódmego programu ramowego.

W załączniku III określono pierwszą grupę 
Wspólnych Inicjatyw Technologicznych, 
które będą przedmiotem odrębnych 
wniosków (np. na mocy art. 171 traktatu). 

Kolejne Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne mogą zostać określone na 
podstawie powyższych kryteriów oraz 
zaproponowane podczas realizacji 
siódmego programu ramowego. Priorytety 
decydujące o jego realizacji zostaną 
określone w oparciu o konsolidację 
aspektów zarządzania. Biorąc pod uwagę, 
że Wspólne Inicjatywy Technologiczne są 
nowym instrumentem zarządzania 
technicznego i finansowego oraz udziału 
w programie szczegółowym 
„Współpraca”, Komisja tworzy 
mechanizmy zarządzania zapewniające 
spełnienie kryteriów i przejrzystość 
priorytetów oraz regularnie informuje o 
wszystkim Parlament Europejski. 

Uzasadnienie

Wspólne Inicjatywy Technologiczne są nowym instrumentem siódmego programu ramowego, 
którego realizacja opiera się na art. 171 i wymaga utworzenia wspólnych przedsiębiorstw. 
Dlatego kluczowe jest zapewnienie udziału publicznego i prywatnego we wkładzie 
kapitałowym wspólnych przedsiębiorstw w celu określenia priorytetów.
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Poprawka 35
Załącznik I tytuł „Koordynowanie pozawspólnotowych programów badawczych”

Działania podejmowane w tym zakresie 
posłużą się dwoma głównymi 
instrumentami: systemem ERA-NET oraz 
uczestnictwem Wspólnoty we wspólnie 
realizowanych krajowych programach 
badawczych (Artykuł 169 traktatu). 
Działania posłużą również wzmocnieniu 
komplementarności i synergii pomiędzy 
programem ramowym a działaniami 
przeprowadzanymi w ramach struktur 
międzyrządowych, takimi jak EUREKA, 
EIROforum i COST. Wsparcie finansowe 
zostanie zapewnione dla działań w zakresie 
zarządzania i koordynacji programu COST, 
tak by mógł on w dalszym ciągu 
przyczyniać się do koordynacji i wymiany 
pomiędzy zespołami badawczymi 
finansowanymi na poziomie krajowym. 

Działania podejmowane w tym zakresie 
posłużą się dwoma głównymi 
instrumentami: systemem ERA-NET oraz 
uczestnictwem Wspólnoty we wspólnie 
realizowanych krajowych programach 
badawczych (Artykuł 169 traktatu). 
Działania posłużą również wzmocnieniu 
komplementarności i synergii pomiędzy 
programem ramowym a działaniami 
przeprowadzanymi w ramach struktur 
międzyrządowych, takimi jak EUREKA, 
EIROforum i COST, pod warunkiem że 
mają na celu wzmacnianie wytycznych 
siódmego programu ramowego i wyraźnie 
należą do jego priorytetowych dziedzin 
tematycznych. Wsparcie finansowe 
zostanie zapewnione dla działań w zakresie 
zarządzania i koordynacji programu COST, 
tak by mógł on w dalszym ciągu 
przyczyniać się do koordynacji i wymiany 
pomiędzy zespołami badawczymi 
finansowanymi na poziomie krajowym w 
ramach celów siódmego programu 
ramowego i aby poszerzyć udział innych 
organizacji na szczeblu wspólnotowym.

W przypadku gdy działania objęte są 
zakresem jednego z tematów będą one 
wspierane jako integralna część działań w 
ramach danego tematu. Jeśli działania mają 
charakter horyzontalny, będą one 
wspierane wspólnie w obrębie wszystkich 
odnośnych tematów.

W przypadku gdy działania objęte są 
zakresem jednego z tematów będą one 
wspierane jako integralna część działań w 
ramach danego tematu. Jeśli działania mają 
charakter horyzontalny, będą one 
wspierane wspólnie w obrębie wszystkich 
odnośnych tematów.

Jeśli działania są objęte zakresem innego 
programu szczegółowego wdrażającego 
siódmy program ramowy, będą one 
wspierane w ramach tego programu 
szczegółowego.

Jeśli działania są objęte zakresem innego 
programu szczegółowego wdrażającego 
siódmy program ramowy, będą one 
wspierane w ramach tego programu 
szczegółowego.

System ERA-NET rozwinie i wzmocni 
koordynację krajowych i regionalnych 
działań badawczych poprzez:

System ERA-NET rozwinie i wzmocni 
koordynację krajowych i regionalnych 
działań badawczych poprzez:

- Zapewnienie ram dla podmiotów 
realizujących publiczne programy 
badawcze w celu poprawy koordynacji ich 
działań. Obejmie to wspieranie nowych 

- zapewnienie ram dla podmiotów 
realizujących publiczne i/lub prywatne 
programy badawcze w celu poprawy 
koordynacji ich działań, w tym działań 
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systemów ERA-NET, jak również 
rozszerzenie i pogłębienie zakresu 
istniejących systemów ERA-NET, np. 
poprzez poszerzanie partnerstwa oraz 
wzajemną otwartość ich programów. 

wspierających tworzenie platform 
technologicznych i innych partnerstw 
publiczno-prywatnych w zakresie B+R na 
dużą skalę, zbieżnych z siódmym 
programem ramowym. Obejmie to 
wspieranie nowych systemów ERA-NET, 
jak również rozszerzenie i pogłębienie 
zakresu istniejących systemów ERA-NET, 
np. poprzez poszerzanie partnerstwa oraz 
wzajemną otwartość ich programów. 

- Zapewnienie dodatkowego wsparcia 
finansowego ze strony UE dla uczestników 
tworzących wspólne fundusze w celu 
wspólnych zaproszeń do składania 
wniosków w ramach odnośnych krajowych 
i regionalnych programów („ERA-NET 
PLUS”).

- Zapewnienie wsparcia finansowego ze 
strony UE dla uczestników tworzących 
wspólne fundusze w celu wspólnych 
zaproszeń do składania wniosków w 
ramach odnośnych krajowych i 
regionalnych programów lub 
koordynujących i mobilizujących 
działania na dużą skalę („ERA-NET 
PLUS”).

Udział Wspólnoty w krajowych 
programach badawczych realizowanych 
wspólnie na podstawie art. 169 odnosi się 
w szczególności do europejskiej 
współpracy na szeroką skalę odbywającej 
się ramach tzw. „zmiennej geometrii” 
pomiędzy Państwami Członkowskimi o 
wspólnych potrzebach i/lub interesach. 
Tego rodzaju inicjatywy opierające się na 
art. 169 będą podejmowane w dziedzinach 
określonych w ścisłej współpracy z 
Państwami Członkowskimi na podstawie 
kryteriów określonych w decyzji 
dotyczącej siódmego programu ramowego, 
łącznie z możliwością współpracy z 
programami międzyrządowymi.

Udział Wspólnoty w krajowych 
programach badawczych realizowanych 
wspólnie na podstawie art. 169 odnosi się 
w szczególności do europejskiej 
współpracy na szeroką skalę odbywającej 
się ramach tzw. „zmiennej geometrii” 
pomiędzy państwami członkowskimi o 
wspólnych potrzebach i/lub interesach. 
Tego rodzaju inicjatywy opierające się na 
art. 169 będą podejmowane w dziedzinach 
wybranych na podstawie kryteriów 
określonych w decyzji dotyczącej 
siódmego programu ramowego. 

W załączniku IV określono szereg 
inicjatyw na rzecz wspólnej realizacji 
krajowych programów badawczych i będą 
one przedmiotem osobnej decyzji na 
podstawie art. 169 traktatu. Kolejne 
inicjatywy mogą zostać określone i 
zaproponowane podczas wdrażania 
siódmego programu ramowego.

W załączniku IV określono szereg 
inicjatyw na rzecz wspólnej realizacji 
krajowych programów badawczych i będą 
one przedmiotem osobnej decyzji na 
podstawie art. 169 traktatu. Kolejne 
inicjatywy mogą zostać określone i 
zaproponowane podczas wdrażania 
siódmego programu ramowego.

Uzasadnienie
Wsparcie otrzymają wspólne inicjatywy obejmujące jednostki publiczne lub prywatne z 
różnych państw członkowskich, jeśli będą spełniać cele siódmego programu ramowego i nie 
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będą dyskryminować innych uczestników. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na koordynację inicjatyw krajowych i regionalnych 
wspierających tworzenie platform współpracy publiczno-prywatnej na dużą skalę. 
Koordynacja tych inicjatyw na szczeblu wspólnotowym może wspierać uzyskanie masy 
krytycznej niezbędnej dla rozwoju nowych innowacyjnych rynków.

Poprawka 36
Załącznik I tytuł „Współpraca międzynarodowa” ustęp 3

Współpraca międzynarodowa będzie 
realizowana w ramach niniejszego 
programu szczegółowego w obrębie każdej 
dziedziny tematycznej oraz w wymiarze 
ponadtematycznym poprzez:

Współpraca międzynarodowa będzie 
realizowana w ramach niniejszego 
programu szczegółowego w obrębie każdej 
dziedziny tematycznej oraz w wymiarze 
ponadtematycznym poprzez:

- Udostępnianie wszystkich działań 
prowadzonych w dziedzinach 
tematycznych naukowcom i instytucjom 
badawczym ze wszystkich krajów 
uczestniczących w partnerstwach w 
ramach międzynarodowej współpracy oraz 
krajów uprzemysłowionych. Ponadto 
szczególny nacisk zostanie położony na 
zachęcanie krajów trzecich do 
uczestnictwa w określonych dziedzinach, 
stanowiących przedmiot wzajemnego 
zainteresowania.

- Udostępnianie wszystkich działań 
prowadzonych w dziedzinach 
tematycznych i promowanie udziału 
naukowców i instytucji badawczych ze 
wszystkich krajów uczestniczących w 
partnerstwach w ramach międzynarodowej 
współpracy oraz krajów 
uprzemysłowionych. Ponadto szczególny 
nacisk zostanie położony na zachęcanie 
krajów trzecich do uczestnictwa w 
określonych dziedzinach, stanowiących 
przedmiot wzajemnego zainteresowania.

Szczególne działania współpracy w każdej 
z dziedzin tematycznych poświęcone 
krajom trzecim w przypadku wzajemnego 
zainteresowania współpracą w zakresie 
poszczególnych tematów. Określenie 
szczególnych potrzeb i priorytetów będzie 
ściśle związane z odnośnymi 
dwustronnymi umowami o współpracy 
oraz z aktualnymi wielostronnymi i 
regionalnymi dialogami pomiędzy UE a 
wyżej wymienionymi krajami lub grupami 
krajów. Priorytety zostaną określone na 
podstawie szczególnych potrzeb, 
potencjału oraz stopnia rozwoju 
gospodarczego w danym regionie lub 
kraju. W tym celu zostanie opracowana 
międzynarodowa strategia na rzecz 
współpracy oraz plan realizacji, które 
obejmą konkretnie ukierunkowane 
działania w obrębie tematów lub w 

Szczególne działania współpracy w każdej 
z dziedzin tematycznych poświęcone 
krajom trzecim w przypadku wzajemnego 
zainteresowania współpracą w zakresie 
poszczególnych tematów. Określenie 
szczególnych potrzeb i priorytetów będzie 
ściśle związane z odnośnymi 
dwustronnymi umowami o współpracy 
oraz z aktualnymi wielostronnymi i 
regionalnymi dialogami pomiędzy UE a 
wyżej wymienionymi krajami lub grupami 
krajów. Priorytety zostaną określone na 
podstawie szczególnych potrzeb, 
potencjału oraz stopnia rozwoju 
gospodarczego w danym regionie lub 
kraju. W tym celu zostanie opracowana 
międzynarodowa strategia na rzecz 
współpracy, określająca również 
priorytety regionalne, oraz plan realizacji, 
które obejmą konkretnie ukierunkowane 
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wymiarze ponadtematycznym, np. w 
zakresie zdrowia, rolnictwa, kwestii 
sanitarnych, wody, bezpieczeństwa 
żywności, spójności społecznej, energii, 
środowiska, rybołówstwa, akwakultury i 
zasobów naturalnych, zrównoważonej 
polityki gospodarczej oraz technologii 
teleinformatycznych. Działania te będą 
stanowić uprzywilejowane instrumenty 
służące wdrażaniu współpracy pomiędzy 
UE a tymi krajami. Działania te obejmują 
w szczególności działania mające na celu 
wzmocnienie potencjału badawczego i 
współpracy krajów kandydujących, 
sąsiednich, rozwijających się i nowo 
powstałych. Działania będą przedmiotem 
ukierunkowanych zaproszeń do składania 
wniosków i zostanie zwrócona szczególna 
uwaga na ułatwianie dostępu do działań 
odnośnym państwom trzecim, w 
szczególności krajom rozwijającym się.

działania w obrębie tematów lub w 
wymiarze ponadtematycznym, np. w 
zakresie zdrowia, rolnictwa, kwestii 
sanitarnych, wody, bezpieczeństwa 
żywności, spójności społecznej, energii, 
środowiska, rybołówstwa, akwakultury i 
zasobów naturalnych, zrównoważonej 
polityki gospodarczej oraz technologii 
teleinformatycznych. Działania te będą 
stanowić uprzywilejowane instrumenty 
służące wdrażaniu współpracy pomiędzy 
UE a tymi krajami i regionami. Działania 
te obejmują w szczególności działania 
mające na celu wzmocnienie potencjału 
badawczego i współpracy krajów 
kandydujących, sąsiednich, rozwijających 
się i nowo powstałych. Działania będą 
przedmiotem ukierunkowanych zaproszeń 
do składania wniosków i zostanie 
zwrócona szczególna uwaga na ułatwianie 
dostępu do działań odnośnym państwom 
trzecim, w szczególności krajom 
rozwijającym się.

Uzasadnienie

Należy wspierać europejską przestrzeń badawczą otwartą na świat, do czego potrzebne jest 
nie tylko otworzenie jej na innych uczestników, ale także zachęcanie ich do udziału. W tym 
celu, wyznaczając priorytety, należy położyć szczególny nacisk na szczebel regionalny, 
tworząc przestrzeń specjalnej współpracy regionalnej, która pozwoli na dostosowanie 
tematyczne do umiejętności naukowych i priorytetów rozwoju ekonomicznego i społecznego.

Poprawka 37
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Cel”

Polepszanie stanu zdrowia obywateli 
Europy oraz podnoszenie 
konkurencyjności sektorów przemysłu 
europejskiego i przedsiębiorstw 
związanych ze zdrowiem, przy 
jednoczesnym zajęciu się zagadnieniami 
zdrowotnymi na świecie, w tym nowymi 
epidemiami. Nacisk zostanie położony na 
badania mające praktyczne przełożenie 
(przełożenie podstawowych odkryć na 
zastosowania kliniczne), rozwój i

Polepszanie stanu zdrowia obywateli 
Europy oraz podnoszenie 
konkurencyjności sektorów przemysłu 
europejskiego związanych ze zdrowiem, 
przy jednoczesnym zajęciu się 
zagadnieniami zdrowotnymi na świecie, w 
tym nowymi epidemiami. Nacisk zostanie 
położony na badania mające praktyczne 
przełożenie (przełożenie badań 
podstawowych na zastosowania kliniczne), 
włącznie z naukowym zatwierdzaniem 
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zatwierdzanie nowych terapii i metod 
propagowania zdrowia oraz zapobiegania 
chorobom, narzędzia i technologie 
diagnostyczne, jak również zrównoważone 
i sprawnie działające systemy opieki 
zdrowotnej.

wyników eksperymentów i przenoszeniem 
ich do praktyki klinicznej; rozwój i 
zatwierdzanie nowych leków, nowych 
terapii i metod propagowania zdrowia oraz 
zapobiegania chorobom, wspieranie 
starzenia się w zdrowiu i narzędzia i 
technologie diagnostycznych, jak również 
zrównoważone i sprawnie działające 
systemy opieki zdrowotnej, przy czym 
nacisk zostanie położony zwłaszcza na 
zdrowie publiczne.

Uzasadnienie

Położyć nacisk na badania mające praktyczne przełożenie (przeniesienie badań 
podstawowych i eksperymentalnych do praktyki klinicznej).
Należy wspierać poprawę jakości życia poprzez promowanie zdrowego starzenia się ludności 
i szczególne wspieranie publicznej opieki zdrowotnej. 

Poprawka 38
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Podejście” ustęp 1

Badania w tym zakresie pomogą nam 
lepiej zrozumieć w jaki sposób można 
skuteczniej propagować zdrowie, 
zapobiegać i leczyć podstawowe choroby 
oraz zapewniać opiekę zdrowotną. Pomogą 
one zintegrować znaczną ilość danych na 
temat genomu w celu generowania nowej 
wiedzy i zastosowań w medycynie i 
biotechnologii. Będą sprzyjać badaniom w 
zakresie zdrowia mającym praktyczne 
przełożenie, które są istotne dla 
wyciągnięcia praktycznych korzyści z 
badań biomedycznych. Badania te
pozwolą Europie na skuteczniejsze 
przyczynianie się do międzynarodowych 
wysiłków w zwalczaniu chorób o 
światowym znaczeniu, tak jak w obecnie 
trwającym programie „Partnerstwo 
pomiędzy Europą a Krajami 
Rozwijającymi się w zakresie Badań 
Klinicznych” (European and Developing 
Countries Clinical Trials Partnership, 
EDCTP) w celu zwalczania HIV/AIDS, 
malarii i gruźlicy (art. 169). Wzmocnią one 

Badania w tym zakresie pomogą nam 
lepiej zrozumieć w jaki sposób można 
skuteczniej propagować zdrowie, 
zapobiegać i leczyć podstawowe choroby 
oraz zapewniać opiekę zdrowotną. Pomogą 
one zintegrować znaczną ilość danych na 
temat genomu w celu generowania nowej 
wiedzy i zastosowań w medycynie i 
biotechnologii. Będą sprzyjać badaniom w 
zakresie zdrowia mającym praktyczne 
przełożenie, które są istotne dla 
wyciągnięcia praktycznych korzyści z 
badań biomedycznych, poprawiających 
zdrowie i jakość życia.
Badania kliniczne nad wieloma 
chorobami (np. chorobami 
nowotworowymi, układu sercowo-
naczyniowego, w tym zakrzepicą, 
chorobami reumatycznymi, dróg 
oddechowych, zakaźnymi, psychicznymi i 
neurologicznymi, w szczególności 
związanymi z procesem starzenia się, 
takimi jak choroba Alzheimera czy 
Parkinsona) są uzależnione od prób 
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badania ukierunkowane na politykę 
zdrowotną na poziomie europejskim, w 
szczególności porównania modeli, 
systemów i danych zgromadzonych w 
krajowych bazach danych.

przeprowadzanych w międzynarodowych 
ośrodkach, co wymaga uzyskania 
potrzebnej ilości pacjentów w krótkim 
okresie czasu. Badania epidemiologiczne 
wymagają dużej różnorodności populacji 
oraz międzynarodowych sieci w celu 
osiągnięcia znaczących wyników. 
Opracowanie nowych metod diagnostyki 
oraz leczenia rzadkich zaburzeń, a także 
badań epidemiologicznych nad tymi 
zaburzeniami również wymaga 
międzynarodowego udziału w celu 
zwiększenia liczby pacjentów 
obejmowanych każdym badaniem. 
Natomiast prowadzenie badań 
ukierunkowanych na politykę zdrowotną 
na poziomie europejskim umożliwi 
dokonywanie porównań modeli, 
systemów, danych oraz próbek materiału 
pobranych od pacjentów, zgromadzonych 
w krajowych bazach danych oraz 
biobankach i pozwoli Europie na 
skuteczniejsze przyczynianie się do 
międzynarodowych wysiłków w 
zwalczaniu chorób o światowym 
znaczeniu, tak jak w obecnie trwającym 
programie „Partnerstwo pomiędzy Europą 
a Krajami Rozwijającymi się w zakresie 
Badań Klinicznych” (European and 
Developing Countries Clinical Trials 
Partnership, EDCTP) w celu zwalczania 
HIV/AIDS, malarii i gruźlicy (art. 169). 
Wzmocnią one badania ukierunkowane na 
politykę zdrowotną na poziomie 
europejskim, w szczególności porównania 
modeli, systemów i danych 
zgromadzonych w krajowych bazach 
danych.

Uzasadnienie

Nie należy tracić z oczu głównego celu badań biomedycznych, jakim jest poprawa zdrowia i 
jakości życia ludzkiego.

Są to tylko nieliczne przykłady, w których wsparcie na szczeblu europejskim przyczynia się do 
stworzenia wartości dodanej i sprzyja sukcesom w badaniach.
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Poprawka 39
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Podejście” ustęp 1a (nowy)

W tym celu dążyć się będzie do 
maksymalnej komplementarności i 
synergii z innymi programami i 
działaniami Wspólnoty, a również z 
krajowymi i regionalnymi programami 
badawczymi prowadzonymi w różnych 
państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Niezbędne jest uzyskanie dobrej koordynacji między wszystkimi programami, zarówno na 
szczeblu Wspólnoty, jak i państw członkowskich, aby łączyć wysiłki, a nie powielać działań.

Poprawka 40
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Podejście” ustęp 2

Badania te przyczynią się do poprawy 
konkurencyjności sektorów biotechnologii 
i technologii medycznej, których główną 
siłę napędową stanowią MśP, oraz 
konkurencyjności przemysłu 
farmaceutycznego. W szczególności 
planowane jest wspieranie Europejskiej 
Platformy Technologicznej w zakresie 
innowacyjnych leków, mającej na celu 
przezwyciężenie zastoju w procesie 
opracowywania leków. Szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na zmniejszenie 
dystansu pomiędzy działaniami 
badawczymi i ich praktycznym 
zastosowaniem poprzez zapewnianie 
wsparcia dla udowodnienia słuszności 
koncepcji i klinicznego zatwierdzenia. 
Badania w zakresie zdrowia przyczynią się 
również do opracowania norm i 
standardów dla nowych zaawansowanych 
terapii (np. medycyna odnowy) 
niezbędnych dla przemysłu UE, by ten 
mógł stawić czoła światowej konkurencji.

Badania te przyczynią się do poprawy 
konkurencyjności sektorów biotechnologii 
i technologii medycznej, których główną 
siłę napędową stanowią MśP, oraz 
konkurencyjności przemysłu 
farmaceutycznego. W tym celu 
opracowane zostaną działania, które 
zachęcą MŚP do udziału w badaniach, 
rozwoju i innowacjach, na co 
przeznaczone zostanie co najmniej 20% 
budżetu omawianego tematu 
priorytetowego. W szczególności 
planowane jest wspieranie Europejskiej 
Platformy Technologicznej w zakresie 
innowacyjnych leków, mającej na celu 
przezwyciężenie zastoju w procesie 
opracowywania leków. Szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na zmniejszenie 
dystansu pomiędzy działaniami 
badawczymi i ich praktycznym 
zastosowaniem poprzez zapewnianie 
wsparcia dla udowodnienia słuszności 
koncepcji i klinicznego zatwierdzenia. 
Badania w zakresie zdrowia przyczynią się 
również do opracowania norm i 
standardów dla nowych zaawansowanych 
terapii (np. medycyna odnowy) 
niezbędnych dla przemysłu UE, by ten 
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mógł stawić czoła światowej konkurencji.

Uzasadnienie

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią rdzeń europejskiego przemysłu w tej dziedzinie. 
Znane są jednak trudności, jakie napotykają tego typu przedsiębiorstwa w momencie, gdy 
chcą wprowadzać innowacje i działania z zakresu B+R. Dlatego należałoby intensywnie 
zachęcać MŚP do udziału w siódmym programie ramowym za pomocą konkretnych działań.

Aby działania te były skuteczne, wymagany jest minimalny gwarantowany budżet, który 
wymusi sprawne zarządzanie. 

Poprawka 41
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Podejście” ustęp 2a (nowy)

Należy finansować badania 
wykorzystujące „dodatkowe” zarodki 
ludzkie w początkowej fazie rozwoju (do 
14 dni), powstałe podczas leczenia 
bezpłodności w celu zwiększenia 
prawdopodobieństwa powodzenia 
zapłodnienia in vitro, ale które są zbędne i 
w związku z tym mają zostać zniszczone, 
gdyż tego typu badania są dopuszczane w 
niektórych państwach członkowskich, 
gdzie są regulowane i ściśle kontrolowane 
przez odpowiednie władze.

Uzasadnienie

Badania z wykorzystaniem dodatkowych zarodków przeznaczonych do zniszczenia są 
kluczowe dla uzyskania nowych komórek macierzystych, które pozwolą dokonać postępów w 
badaniach nad leczeniem bezpłodności i powiększą wiedzę na temat przyczyn chorób 
zwyrodnieniowych i wrodzonych. Badania te są prowadzone pod ścisłą kontrolą i nadzorem 
odpowiednich władz państw członkowskich.

Nowe zarodkowe komórki macierzyste powinny zostać wyprodukowane w celu zbadania 
wszystkich możliwości oferowanych przez tego typu badania i utrzymać pozycję lidera i 
niezależność Europy w tej dziedzinie.

Poprawka 42
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Podejście” ustęp 2b (nowy)

Rozpoznanie czynników wpływających na 
zdrowie jest kluczowe dla promowania 
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zdrowych nawyków, zapobiegania 
chorobom i planowania usług. Badania w 
tej dziedzinie powinny poszerzać wiedzę o 
czynnikach środowiskowych, społecznych 
lub genetycznych i ich roli w rozwoju 
chorób. 

Uzasadnienie

Zapobieganie chorobom jest fundamentalne w dzisiejszym świecie i dlatego należy nasilić 
badania nad czynnikami warunkującymi pojawianie się chorób.

Poprawka 43
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Podejście” ustęp 2c (nowy)

Badania, rozwój i innowacje 
ukierunkowane na znalezienie 
alternatywnych strategii zastępujących 
testy na zwierzętach w badaniach 
biomedycznych są kluczowe dla 
zlikwidowania obaw, które budzą one w 
społeczeństwie, i w związku z tym należy 
wziąć je pod uwagę przy każdym z działań 
tego obszaru badań. W tym celu należy 
także zbadać możliwości oferowane przez 
technologie wykorzystujące komórki 
macierzyste, a zwłaszcza technologie 
wykorzystujące zarodkowe komórki 
macierzyste.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wymogi zawarte w Protokole w sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt i 
poważne obawy, jakie w społeczeństwie europejskim wzbudzają doświadczenia na 
zwierzętach, oraz aby przyczynić się do osiągnięcia celów dyrektywy Rady 86/609/EWG w 
sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów 
naukowych i zredukować wykorzystywanie zwierząt naczelnych w doświadczeniach, Unia 
Europejska musi potwierdzić, że rozwija i zatwierdza metody alternatywne dla testów na 
zwierzętach.

Poprawka 44
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Podejście” ustęp 3

Problematyka płci w badaniach zostanie 
uwzględniona i włączona do projektów we 
wszystkich stosownych przypadkach. 

We wszystkich stosownych przypadkach 
problematyka płci w badaniach zostanie 
uwzględniona i włączona do projektów. 
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Szczególna uwaga zostanie poświęcona 
informowaniu o wynikach badań w 
zakresie nowych postępów wynikających z 
badań biomedycznych i genetycznych oraz 
prowadzeniu dialogu ze społeczeństwem, 
zwłaszcza z grupami pacjentów, w miarę 
możliwości na najwcześniejszym etapie. 
Zapewnione zostanie również 
upowszechnianie i wykorzystywanie 
wyników badań.

Czynniki ryzyka, mechanizmy biologiczne, 
przyczyny, objawy kliniczne, skutki i 
leczenie chorób i zaburzeń często różnią 
się w zależności od tego, czy dotyczą 
kobiet, czy mężczyzn. Ponadto istnieją 
choroby typowe lub częściej występujące u 
kobiet lub u mężczyzn (jak np. reumatyzm 
mięśniowy i chroniczne zmęczenie, które 
występują znacznie częściej u kobiet niż u
mężczyzn). W związku z tym we wszystkich 
działaniach finansowanych w ramach 
tego tematu należy uwzględnić możliwość 
wystąpienia takich różnic i wskazać ją w 
protokołach badań, metodologii i analizie 
wyników. Szczególna uwaga zostanie 
poświęcona informowaniu o wynikach 
badań w zakresie nowych postępów 
wynikających z badań biomedycznych i 
genetycznych oraz prowadzeniu dialogu ze 
społeczeństwem, zwłaszcza z grupami 
pacjentów, w miarę możliwości na 
najwcześniejszym etapie. Zapewnione 
zostanie również upowszechnianie i 
wykorzystywanie wyników badań.

Uzasadnienie

Należy niezwłocznie uwzględnić problematykę płci podczas opracowywania i stosowania 
polityk zdrowotnych. Chroniczne zmęczenie i reumatyzm mięśniowy należą do chorób 
niedostrzegalnych z powodu trudności w ich rozpoznaniu oraz braku środków na badania 
oraz leczenie. Szacuje się, że około 90% osób cierpiących na te choroby to kobiety. Mamy 
więc do czynienia z chorobą uwarunkowaną płcią.
Do pilnych spraw należy badanie źródeł i przyczyn tych chorób, opracowanie lepszych metod 
leczenia. W tym celu niezbędne jest zwiększenie wydatków przeznaczanych na badania. 

Poprawka 45
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 1 „Biotechnologia, 

ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret pierwsze

Badania o dużej wydajności: opracowanie 
nowych instrumentów badawczych dla 
współczesnej biologii, które w znaczący 
sposób wzmocnią generowanie danych 
oraz polepszą normalizację, pozyskiwanie i 
analizę danych i próbek (biobanki). Nacisk 
zostanie położony na nowe technologie 

Badania o dużej wydajności: opracowanie 
nowych instrumentów badawczych dla 
współczesnej biologii, które w znaczący 
sposób wzmocnią generowanie danych 
oraz polepszą normalizację, pozyskiwanie i 
analizę eksperymentalną i 
bioinformatyczną danych i próbek 
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obejmujące: sekwencjonowanie, ekspresję 
genu, genotypowanie i fenotypowanie, 
genomikę strukturalną, bioinformatykę i 
biologię systemów, inne technologie typu 
„omika”.

(biobanki). Nacisk zostanie położony na 
nowe technologie obejmujące: 
sekwencjonowanie, ekspresję genu, 
genotypowanie i fenotypowanie, genomikę 
strukturalną, bioinformatykę i biologię 
systemów, inne technologie typu „omika”.

Uzasadnienie

Analiza danych powinna odbywać się nie tylko przy pomocy doświadczeń, ale także przy 
wykorzystaniu możliwości i zasobów bioinformatycznych, co otwiera znacznie szersze i nowe 
możliwości.

Poprawka 46
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 1 „Biotechnologia, 

ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret drugie

Wykrywanie, diagnozowanie i 
monitorowanie: opracowanie instrumentów 
i technologii w zakresie wizualizacji, 
prezentacji, wykrywania oraz analizy w 
zakresie badań biomedycznych w celu 
przewidywania, diagnozowania, 
monitorowania i prognozowania chorób 
oraz w celu wspierania i poradnictwa w 
zakresie interwencji terapeutycznych. 
Nacisk zostanie położony na 
multidyscyplinarne podejście łączące 
dziedziny takie jak: biologia molekularna i 
komórkowa, fizjologia, genetyka, fizyka, 
chemia, nanotechnologie, mikrosystemy, 
urządzenia i technologie informacyjne. 
Uwzględnione zostaną metody nie- lub 
małoinwazyjne oraz ilościowe, jak również 
kwestie zapewnienia jakości.

Wykrywanie, diagnozowanie i 
monitorowanie: opracowanie instrumentów 
i technologii w zakresie wizualizacji, 
prezentacji, wykrywania oraz analizy w 
zakresie badań biomedycznych w celu 
przewidywania, diagnozowania, 
monitorowania i prognozowania chorób 
oraz w celu wspierania i poradnictwa w 
zakresie interwencji terapeutycznych. 
Nacisk zostanie położony na 
multidyscyplinarne podejście łączące 
dziedziny takie jak: biologia molekularna i 
komórkowa, fizjologia, genetyka, fizyka, 
chemia, nanotechnologie, mikrosystemy, 
analiza i przetwarzanie obrazów do celów 
diagnostycznych, telemedycyna i 
technologie informacyjne. Uwzględnione 
zostaną metody nie- lub małoinwazyjne 
oraz ilościowe, jak również kwestie 
zapewnienia jakości.

Uzasadnienie

Połączenie medycyny z rozwojem telekomunikacji i informatyki stanowi pozytywny postęp dla 
różnych obszarów opieki zdrowotnej. Wykorzystanie telemedycyny, która jest instrumentem 
pozwalającym lekarzom na wykorzystanie informacji i technologii komunikacyjnych do 
wymiany informacji istotnych dla diagnozy, leczenia i zapobiegania chorobom i 
uszkodzeniom, badania i oceny oraz ustawicznego kształcenia osób zajmujących się zdrowiem 
publicznym, jest konieczne dla pozytywnego rozwoju zdrowia ludzi i ich otoczenia.
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Poprawka 47
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 1 „Biotechnologia, 

ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret trzecie

Innowacyjne terapeutyczne podejścia i 
interwencje: umocnienie i zapewnienie 
dalszych osiągnięć w zakresie 
nowoczesnych terapii i technologii 
mogących znaleźć szerokie zastosowanie. 
Badania skupią się na terapii genowej i 
komórkowej, medycynie odnowy, 
przeszczepianiu, immunoterapii i 
szczepionkach oraz lekach alternatywnych. 
Ich przedmiotem będą również pokrewne 
technologie, takie jak zaawansowane 
systemy ukierunkowanego dostarczania, 
nowoczesne implanty i protetyka oraz nie-
lub małoinwazyjne interwencje wspierane 
przez technologię.

Innowacyjne terapeutyczne podejścia i 
interwencje: umocnienie i zapewnienie 
dalszych osiągnięć w zakresie 
nowoczesnych terapii i technologii 
mogących znaleźć szerokie zastosowanie. 
Badania skupią się na terapii genowej i 
komórkowej, medycynie odnowy, 
komórkach macierzystych, inżynierii 
tkankowej, przeszczepianiu, 
immunoterapii i szczepionkach oraz lekach 
alternatywnych. Ich przedmiotem będą 
również, ze szczególnym naciskiem na 
indywidualne historie choroby, pokrewne 
technologie i inżynieria tkankowa, takie 
jak zaawansowane systemy 
ukierunkowanego dostarczania, 
nowoczesne implanty i protetyka oraz nie-
lub małoinwazyjne interwencje wspierane 
przez technologię.

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę znaczenie i postępy badań nad komórkami macierzystymi dla 
zdrowia pacjentów.

Inżynieria tkankowa, która jest nową i szybko rozwijającą się technologią, powinna zostać 
uwzględniona, gdyż może oferować trwałe tkanki zastępcze, które odbudują, utrzymają lub 
poprawią funkcje ludzkich tkanek i organów. Jej wpływ na zdrowie poszczególnych pacjentów 
jak i ogółu, jak również na ich jakość życia, jest szczególnie pozytywny.

Poprawka 48
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 1 „Biotechnologia, 

ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret czwarte

Przewidywanie adekwatności, 
bezpieczeństwa i skuteczności terapii:  
opracowanie i zatwierdzenie parametrów, 
instrumentów, metod i norm potrzebnych 
do dostarczenia pacjentowi nowych, 
bezpiecznych i skutecznych leków 
biomedycznych (w przypadku leków 
konwencjonalnych kwestie te będą 
poruszane w ramach proponowanej 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 

Przewidywanie adekwatności, 
bezpieczeństwa i skuteczności terapii:  
opracowanie i zatwierdzenie parametrów, 
instrumentów, metod i norm potrzebnych 
do dostarczenia pacjentowi nowych, 
bezpiecznych i skutecznych leków 
biomedycznych (w przypadku leków 
konwencjonalnych kwestie te mogą być 
poruszane w ramach proponowanej 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 
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zakresie leków innowacyjnych). Nacisk 
zostanie położony na podejścia takie jak 
farmakogenomika, metody i modele in 
silico, in vitro (łącznie z metodami 
alternatywnymi dla doświadczeń na 
zwierzętach) oraz in vivo.

zakresie leków innowacyjnych). Nacisk 
zostanie położony na podejścia takie jak 
farmakogenomika, metody i modele in 
silico, in vitro (łącznie z metodami 
alternatywnymi dla doświadczeń na 
zwierzętach, wykorzystującymi zwłaszcza 
technologie z komórkami macierzystymi, a 
szczególnie technologie z zarodkowymi 
komórkami macierzystymi) oraz in vivo.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wymogi zawarte w Protokole w sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt, 
poważne obawy, jakie w społeczeństwie europejskim wzbudzają doświadczenia na 
zwierzętach, oraz aby przyczynić się do osiągnięcia celów dyrektywy Rady 86/609/EWG w 
sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów 
naukowych i zredukować wykorzystywanie zwierząt naczelnych w doświadczeniach, Unia 
Europejska musi potwierdzić, że rozwija i zatwierdza metody alternatywne dla testów na 
zwierzętach. 

Poprawka 49
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 2 „Badania na rzecz 

ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” tiret drugie punkt 1

Choroby mózgu i pokrewne choroby:
lepsze zrozumienie łącznej struktury i 
dynamiki mózgu, badania nad chorobami 
mózgu i poszukiwanie nowych terapii. 
Nacisk zostanie położony na badanie 
funkcji mózgu, począwszy od budowy a 
skończywszy na procesach poznawczych 
oraz na choroby i zaburzenia 
neurologiczne i psychiczne, łącznie z 
podejściami terapeutycznymi 
ukierunkowanymi na regenerację i powrót 
do zdrowia.

Choroby mózgu i pokrewne choroby:
lepsze zrozumienie łącznej struktury i 
dynamiki mózgu, badania nad chorobami 
mózgu i istotnymi chorobami związanymi 
ze starzeniem się (np. demencja, choroba 
Alzheimera lub Parkinsona) i 
poszukiwanie nowych terapii. Nacisk 
zostanie położony na badanie funkcji 
mózgu, począwszy od budowy a 
skończywszy na procesach poznawczych, a 
zwłaszcza na ogólne zrozumienie 
działania mózgu dzięki modelom 
wzajemnych oddziaływań w złożonych 
sieciach. Badania będą ukierunkowane 
na choroby i zaburzenia neurologiczne i 
psychiczne, łącznie z podejściami 
terapeutycznymi ukierunkowanymi na 
regenerację i powrót do zdrowia.

Uzasadnienie

Coraz więcej osób w UE cierpi na tego rodzaju choroby, co jest spowodowane zmianami 
demograficznymi.
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Opracowanie globalnych modeli mózgu poprzez sieci wzajemnego oddziaływania jest 
kluczowe dla zrozumienia pewnych schorzeń, takich jak choroba Alzheimera i epilepsja.

Poprawka 50
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 2 „Badania na rzecz 

ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” tiret trzecie punkt 2

HIV/AIDS, malaria i gruźlica: nacisk 
zostanie położony na opracowanie nowych 
terapii, narzędzi diagnostycznych, 
szczepionek ochronnych oraz 
chemicznych barier zapobiegających 
przenoszeniu choroby, takich jak 
mikrobicydy niszczące wirusa HIV. 
Wysiłki badawcze obejmą wszystkie trzy
choroby na poziomie światowym, jednak 
zajmą się również określonymi aspektami 
na poziomie europejskim. Działania 
obejmą badania przedkliniczne oraz 
wczesne badania kliniczne, natomiast w 
stosownych przypadkach (np. w zakresie 
szczepionki przeciw HIV/AIDS) 
przewiduje się współpracę w ramach 
światowych inicjatyw. 

HIV/AIDS, malaria, wirusowe zapalenie 
wątroby typu C i gruźlica: nacisk zostanie 
położony na opracowanie nowych terapii, 
narzędzi diagnostycznych, strategii 
ochronnych, szczepionek oraz 
chemicznych barier zapobiegających 
przenoszeniu choroby, takich jak 
mikrobicydy niszczące wirusa HIV. 
Wysiłki badawcze (w tym badania 
epidemiologiczne) obejmą te choroby na 
poziomie światowym, jednak zajmą się 
również określonymi aspektami na 
poziomie europejskim. Działania obejmą 
badania przedkliniczne oraz wczesne 
badania kliniczne, natomiast w stosownych 
przypadkach (np. w zakresie szczepionki 
przeciw HIV/AIDS) przewiduje się 
współpracę w ramach światowych 
inicjatyw. 

Uzasadnienie

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest stałym problemem zdrowotnym, dotyczącym dużej 
liczby ludności i mającym negatywne skutki w sieci szpitalnej, w przypadku zabiegów 
specjalistycznych, jak np. dializy.

Poprawka 51
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 2 „Badania na rzecz 

ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” tiret czwarte punkt 1

Choroba nowotworowa: nacisk zostanie 
położony na etiologię choroby, określenie i 
zatwierdzenie docelowego miejsca 
działania leku i markerów biologicznych 
pomagających w zapobieganiu, wczesnej 
diagnostyce i leczeniu, oraz na ocenę 
skuteczności prognozowania, diagnostyki i 
interwencji terapeutycznych.

Choroba nowotworowa: nacisk zostanie 
położony na etiologię choroby, nowe 
leki/terapie pomagające w leczeniu i 
czynniki ryzyka, określenie i zatwierdzenie 
czynników środowiskowych, docelowe 
miejsce działania leku i markerów 
biologicznych pomagających w 
zapobieganiu, wczesnej diagnostyce i 
leczeniu, oraz na ocenę skuteczności 
prognozowania, diagnostyki i interwencji 
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terapeutycznych.

Uzasadnienie

Postęp w zakresie nowych terapii i leków w walce z chorobą nowotworową jest nieustający i 
bardzo częsty, dlatego należy wziąć go pod uwagę we wszystkich jego aspektach.

Należy dokładnie badać czynniki powodujące ryzyko wystąpienia choroby, które są w 
większości przypadków decydujące dla pojawienia się choroby nowotworowej i których 
analiza jest fundamentalna, jeśli chodzi o zapobieganie chorobie i zmniejszenie ryzyka jej 
wystąpienia

Poprawka 52
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 2 „Badania na rzecz 

ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” tiret czwarte punktator 2

Choroba sercowo-naczyniowa: nacisk 
zostanie położony na diagnostykę, 
zapobieganie, leczenie i monitorowanie 
chorób serca i układu krwionośnego 
(łącznie z naczyniowymi aspektami w 
przypadku udaru) przy zastosowaniu 
szerokich multidyscyplinarnych podejść. 

Choroba sercowo-naczyniowa, w tym 
choroba zakrzepowa: nacisk zostanie 
położony na czynniki środowiskowe, 
diagnostykę, zapobieganie, nowe 
leki/terapie pomagające w leczeniu i 
monitorowaniu chorób serca i układu 
krwionośnego (łącznie z naczyniowymi 
aspektami w przypadku udaru) przy 
zastosowaniu szerokich 
multidyscyplinarnych podejść. 

Uzasadnienie

Wzrost liczby chorób zakrzepowych jest coraz większy, dlatego ich wczesna diagnoza pozwoli 
zmniejszyć ryzyko zawału serca i udaru mózgowego.

Poprawka 53
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 2 „Badania na rzecz 

ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” tiret czwarte punktator 3a (nowy)

Choroby reumatyczne: nacisk zostanie 
położony na etiologię, wczesne 
wykrywanie i markery biologiczne chorób 
reumatycznych oraz na ich leczenie, ze 
szczególnym uwzględnieniem zapalnych 
chorób reumatycznych.
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Uzasadnienie

W przybliżeniu jedna trzecia mieszkańców Europy, czyli około 100 milionów osób w różnym 
wieku, cierpi na choroby reumatyczne. Niezwykle pilną sprawą jest zatem zwiększanie 
wysiłków badawczych oraz wspieranie współpracy międzynarodowej, aby poszerzać wiedzę o 
przyczynach tych chorób i opracowywać nowe, lepsze leki.

Znaczenie badań nad chorobami reumatycznymi podkreślono w oświadczeniu pisemnym 
nr 389 przyjętym przez Parlament Europejski w dniu 13 października 2005 r.

Poprawka 54
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 2 „Badania na rzecz 

ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” tiret czwarte punktator 5

Inne choroby chroniczne: nacisk zostanie 
położony na choroby nieprowadzące do 
zgonu i mające duży wpływ na jakość 
życia w zaawansowanym wieku, takie jak 
zaburzenia funkcjonalne i sensoryczne oraz 
inne choroby chroniczne (np. choroby 
reumatoidalne).

Inne choroby chroniczne: nacisk zostanie 
położony na choroby nieprowadzące do 
zgonu i mające duży wpływ na jakość 
życia w zaawansowanym wieku, takie jak 
zaburzenia funkcjonalne i sensoryczne oraz 
inne choroby chroniczne (np. reumatyzm 
mięśniowy, chroniczne zmęczenie), a 
także choroby spowodowane 
uzależnieniem od narkotyków. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na badania mające 
na celu zwalczanie dopingu w sporcie.

Uzasadnienie

Oblicza się, że około 90% osób dotkniętych reumatyzmem mięśniowym i chronicznym 
zmęczeniem to kobiety. Do pilnych spraw należy badanie źródeł i przyczyn tych chorób, 
opracowywanie lepszych metod leczenia i potwierdzanie wyników. W tym celu niezbędne jest 
zwiększenie wydatków przeznaczanych na badania.
W powyższym ustępie można ująć badania dotyczące przyczyn uzależnienia oraz następstw i 
konsekwencji uzależnienia od narkotyków.
Ważną kwestią jest stworzenie w Europie perspektyw dla badań mających na celu zwalczanie 
dopingu.

Poprawka 55
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 3 „Optymalizowanie 

zapewniania opieki zdrowotnej obywatelom Europy” tiret pierwsze

- Lepsze propagowanie zdrowia i 
zapobieganie chorobom: przedstawianie 
dowodów na rzecz zoptymalizowania 
środków podejmowanych w zakresie 
zdrowia publicznego dotyczących trybu 
życia i interwencji na różnych poziomach i 

- Lepsze propagowanie zdrowia i 
zapobieganie chorobom: dostarczanie 
danych potrzebnych do optymalizacji 
środków podejmowanych w zakresie 
zdrowia publicznego dotyczących trybu 
życia i interwencji na różnych poziomach i 
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w różnych kontekstach. Nacisk zostanie 
położony na szerzej pojęte czynniki mające 
wpływ na zdrowie oraz ich wzajemne 
oddziaływanie na poziomie jednostki i 
społeczności (np. sposób odżywiania, stres, 
tytoń i inne substancje, aktywność 
fizyczna, kontekst kulturowy, czynniki 
społeczno-ekonomiczne i środowiskowe). 
W szczególności zostanie poruszona 
kwestia zdrowia psychicznego w 
perspektywie życia jednostki.

w różnych kontekstach. Nacisk zostanie 
położony na szerzej pojęte czynniki mające 
wpływ na zdrowie oraz ich wzajemne 
oddziaływanie na poziomie jednostki i 
społeczności (np. sposób odżywiania, stres, 
tytoń i inne substancje, aktywność 
fizyczna, jakość życia, kontekst kulturowy, 
czynniki społeczno-ekonomiczne, 
żywieniowe i środowiskowe). W 
szczególności zostanie poruszona kwestia 
zdrowia psychicznego w perspektywie 
całego życia jednostki.

Uzasadnienie

Czynniki takie jak jakość życia czy przyzwyczajenia żywieniowe osób i zbiorowości wpływają 
decydująco na zdrowie ludzi, a także współdziałają pozytywnie lub negatywnie z innymi 
czynnikami. Dlatego też niezbędne jest uwzględnienie ich przy prowadzeniu badań 
dotyczących zdrowia.

Poprawka 56
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 3 „Optymalizowanie 

zapewniania opieki zdrowotnej obywatelom Europy” tiret drugie

Przełożenie badań klinicznych na 
praktyczne zastosowania kliniczne, łącznie 
z lepszym zastosowaniem leków oraz 
właściwym wykorzystaniem interwencji
zachowawczych i organizacyjnych, jak 
również terapii i technologii leczniczych. 
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
kwestię bezpieczeństwa pacjenta: 
określenie najlepszych praktyk 
klinicznych, zrozumienie procesu 
podejmowania decyzji w kontekście 
klinicznym w zakresie opieki podstawowej 
i specjalistycznej, rozwijanie zastosowań 
medycznych opartych na dowodach oraz 
zwiększenie odpowiedzialności pacjenta za 
własne zdrowie. Nacisk zostanie położony 
na porównywanie strategii, badanie 
wyników różnych interwencji, w tym 
leków, uwzględnianie dowodów
pochodzących z monitorowania 
bezpieczeństwa farmakoterapii, 
określonych cech pacjenta (np. podatności 
genetycznej, wieku, płci oraz stosowania 

- Przeniesienie wyników badań 
klinicznych na praktyczne zastosowania 
kliniczne, łącznie z lepszym 
zastosowaniem leków oraz właściwym 
wykorzystaniem interwencji dotyczących 
organizacji, systemów zdrowia 
publicznego i zachowań, jak również 
terapii i technologii leczniczych. 
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
kwestię bezpieczeństwa pacjenta, w tym na 
skutki uboczne leków: określenie 
najlepszych praktyk klinicznych, 
zrozumienie procesu podejmowania 
decyzji w kontekście klinicznym w 
zakresie opieki podstawowej i 
specjalistycznej oraz w systemie zdrowia 
publicznego, rozwijanie zastosowań 
medycznych opartych na dowodach oraz 
zwiększenie odpowiedzialności pacjenta za 
własne zdrowie. Nacisk zostanie położony 
na porównywanie strategii, badanie 
wyników różnych interwencji, w tym 
leków i nowych technologii leczniczych, 
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się do zaleceń), jak również kwestie 
finansowe. 

uwzględnianie danych pochodzących z 
monitorowania bezpieczeństwa 
farmakoterapii, określonych cech pacjenta 
(np. podatności genetycznej, wieku, płci 
oraz stosowania się do zaleceń), jak 
również kwestie finansowe w zakresie 
zdrowia i jakości życia oraz dobrych 
praktyk.

Uzasadnienie

Dla uzyskania jak największych gwarancji bezpieczeństwa pacjenta istotną kwestią jest 
uwzględnienie skutków ubocznych leków, które mogą powodować nieprzewidziane negatywne 
konsekwencje.

W chwili obecnej niezbędne jest również uwzględnienie nowych technologii leczniczych, 
ponieważ w tej dziedzinie każdy kolejny dzień przynosi nowe odkrycia, a także dobrych 
praktyk, które powinny być harmonizowane na szczeblu europejskim, aby poszerzać wiedzę o 
dobrych praktykach we wszystkich dziedzinach opieki zdrowotnej.

Publiczny system opieki zdrowotnej zasługuje na szczególną wzmiankę, ponieważ służy 
wszystkim obywatelom, nikogo nie dyskryminując.

Poprawka 57
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 3 „Optymalizowanie 

zapewniania opieki zdrowotnej obywatelom Europy” tiret trzecie

- Jakość, solidarność i trwałość systemów 
opieki zdrowotnej: zapewnienie podstaw 
dla dostosowania krajowych systemów
opieki zdrowotnej w oparciu o 
doświadczenia zebrane w innych krajach, 
przy uwzględnieniu znaczenia sytuacji w 
danym kraju oraz charakterystyki 
społeczeństwa (starzenie się, mobilność, 
migracja, kształcenie, status społeczno-
gospodarczy oraz zmieniający się rynek 
pracy, itp.). Nacisk zostanie położony na 
aspekty organizacyjne, finansowe i 
regulacyjne systemów opieki zdrowotnej, 
ich wdrażanie oraz wyniki w zakresie 
skuteczności, wydajności i równego 
dostępu. Szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na kwestie związane z 
inwestycjami i zasobami ludzkimi. 

- Jakość, skuteczność, wydajność,
solidarność i trwałość systemów opieki 
zdrowotnej: zapewnienie podstaw, dzięki 
którym kraje będą się mogły uczyć od 
siebie nawzajem i wprowadzać 
udoskonalenia w swoich systemach opieki 
zdrowotnej w oparciu o doświadczenia 
zebrane w innych krajach, przy 
uwzględnieniu znaczenia sytuacji w danym 
kraju, dostępności oraz charakterystyki 
społeczeństwa (starzenie się, mobilność, 
migracja, kształcenie, status społeczno-
gospodarczy oraz zmieniający się rynek 
pracy itp.). Nacisk zostanie położony na 
aspekty organizacyjne, finansowe i 
regulacyjne systemów opieki zdrowotnej 
(wraz z oceną kosztów, wydajności i zalet 
poszczególnych zabiegów, w tym również 
środków dotyczących bezpieczeństwa 
pacjentów), ich wdrażanie oraz wyniki w 
zakresie skuteczności, wydajności i 
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równego dostępu. Szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na kwestie związane z 
inwestycjami i zasobami ludzkimi.

Uzasadnienie

Celem przepisu jest doskonalenie systemów opieki zdrowotnej poprzez uczenie się od siebie 
nawzajem.

Do ważnych kwestii należy uwzględnienie dostępności systemu opieki zdrowotnej dla 
ludności.

Poprawka 58
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 3 „Optymalizowanie 

zapewniania opieki zdrowotnej obywatelom Europy” tiret trzecie a (nowe)

- Właściwe wykorzystywanie nowych 
technologii i terapii: aspekty 
bezpieczeństwa w perspektywie 
długookresowej i kontrola stosowania na 
dużą skalę nowych technologii 
leczniczych (w tym urządzeń) oraz 
nowoczesnych terapii, zapewniających w 
szczególności wysoki poziom ochrony 
zdrowia publicznego. 

Uzasadnienie

Aby zachować spójność z programem ramowym, program szczegółowy powinien obejmować 
również właściwe stosowanie nowych technologii i terapii.

Poprawka 59
Załącznik I „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Współpraca międzynarodowa” ustęp 1

Współpraca międzynarodowa stanowi 
integralną część tematu i ma szczególne 
znaczenie w dziedzinach zajmujących się 
zagadnieniami zdrowia na świecie, takimi 
jak odporność na leki przeciwbakteryjne, 
HIV/AIDS, malaria, gruźlica i nowe 
pandemie. Może to również obejmować 
ustalanie priorytetów w kontekście 
inicjatyw międzynarodowych, takich jak 
Światowa Inicjatywa na rzecz Szczepionki 
przeciwko HIV (Global HIV Vaccine 
Enterprise). Pod warunkiem wzmocnienia 

Współpraca międzynarodowa powinna 
koncentrować się na dwóch głównych 
aspektach: współpraca z krajami 
uprzemysłowionymi powinna dotyczyć 
tematów szczególnych będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
traktowanych priorytetowo w wytycznych 
omawianego tematu priorytetowego, a 
współpraca z krajami rozwijającymi się –
zagadnień zdrowia na świecie, takich jak 
odporność na leki przeciwbakteryjne, 
HIV/AIDS, malaria, gruźlica i nowe 
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długoterminowego trwałego partnerstwa w 
zakresie badań klinicznych między Europą 
a Krajami Rozwijającymi się, zostanie 
zapewnione dalsze wsparcie programu 
Partnerstwa pomiędzy Europą a Krajami
Rozwijającymi się w zakresie Badań
Klinicznych (European and Developing 
Countries Clinical Trials Partnership, 
EDCTP) w odpowiedzi na jego osiągnięcia 
i przyszłe potrzeby. W centrum 
zainteresowania programu EDCTP 
pozostaną zaawansowane badania 
kliniczne w celu opracowania nowych 
szczepionek, mikrobicydów i leków 
przeciwko trzem chorobom występującym 
w krajach Afryki na południe od Sahary.

pandemie. Może to również obejmować 
ustalanie priorytetów w kontekście 
inicjatyw międzynarodowych, takich jak 
Światowa Inicjatywa na rzecz Szczepionki 
przeciwko HIV (Global HIV Vaccine 
Enterprise). Pod warunkiem
przeprowadzenia zewnętrznej oceny 
naukowo-technicznej, uzyskania 
odpowiedniej opinii komitetu programu i
wzmocnienia długoterminowego trwałego 
partnerstwa w zakresie badań klinicznych 
między Europą a krajami rozwijającymi
się, zostanie zapewnione dalsze wsparcie 
programu Partnerstwa pomiędzy Europą a 
krajami rozwijającymi się w zakresie 
badań klinicznych (European and 
Developing Countries Clinical Trials 
Partnership, EDCTP) odpowiednio do jego 
osiągnięć i przyszłych potrzeb. W centrum 
zainteresowania programu EDCTP 
pozostaną zaawansowane badania 
kliniczne w celu opracowania nowych 
szczepionek, mikrobicydów i leków 
przeciwko trzem chorobom występującym 
w krajach Afryki na południe od Sahary.

Uzasadnienie

Działania dotyczące współpracy naukowej na rzecz rozwoju wymagają również poważnej, 
rzetelnej i obiektywnej oceny, dlatego też pozytywne będzie poparcie opinii komitetu 
programu poprzez uzyskanie zewnętrznej oceny naukowo-technicznej.

Poprawka 60
Załącznik I „Tematy” punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” podpunkt „Cel”

Budowa europejskiej ekologicznej 
gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
połączenie nauki, przemysłu i innych 
zainteresowanych stron w celu 
wykorzystania nowych i powstających 
możliwości badawczych zajmujących się
wyzwaniami natury społecznej i 
gospodarczej: rosnącym popytem na 
bezpieczniejszą, zdrowszą i lepszej jakości 
żywność, przy uwzględnieniu dobra 
zwierząt i aspektów rozwoju wsi; 
zrównoważoną produkcją oraz 

Budowa europejskiej ekologicznej 
gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
połączenie nauki, przemysłu i innych 
zainteresowanych stron w celu 
wykorzystania nowych i powstających 
możliwości badawczych dotyczących
wyzwań natury społecznej, środowiskowej i 
gospodarczej: rosnącego popytu na 
bezpieczniejszą, zdrowszą i lepszej jakości 
żywność oraz aspektów rozwoju wsi; 
zrównoważonej produkcji oraz korzystania 
z odnawialnych zasobów ekologicznych; 
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korzystaniem z odnawialnych zasobów 
ekologicznych; wzrastającym ryzykiem
wystąpienia chorób epizootycznych i 
odzwierzęcych oraz zaburzeń pochodzenia 
żywieniowego; zagrożeniem
zrównoważonego stanu i bezpieczeństwa 
produkcji rolnej i rybołówstwa 
spowodowanym w szczególności zmianami 
klimatycznymi. 

wzrastającego ryzyka wystąpienia chorób 
epizootycznych i odzwierzęcych oraz 
zaburzeń pochodzenia żywieniowego; 
zagrożeń dla zrównoważonego stanu i 
bezpieczeństwa produkcji rolnej, 
rybołówstwa i hodowli (w tym zagrożeń 
wynikających ze zmian klimatycznych).
We wszystkich tych dziedzinach należy 
uwzględnić dobrostan zwierząt i aspekty 
rozwoju wsi.

Uzasadnienie

Opisując cele omawianego punktu należy uwzględnić w szczególności wyzwanie, jakim jest 
uzyskanie produkcji przyjaznej dla środowiska, a nie tylko zrównoważonej z gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. Należy również uwzględnić tutaj rozróżnienie między 
akwakulturą i rybołówstwem, wprowadzone w całym dokumencie, ponieważ wymagają one 
odmiennego podejścia.

Poprawka 61
Załącznik I „Tematy” punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” podpunkt „Podejście” 

ustęp 1

Niniejszy temat wzmocni podstawy
wiedzy, dostarczy innowacje oraz zapewni 
wsparcie polityczne w celu stworzenia i 
rozwoju europejskiej ekologicznej 
gospodarki opartej na wiedzy (KBBE). 
Badania skoncentrują się na 
zrównoważonym zarządzaniu, produkcji i 
wykorzystywaniu zasobów biologicznych, 
w szczególności poprzez nauki o życiu i 
biotechnologię oraz zbieżność z innymi 
technologiami w celu dostarczenia 
nowych, ekologicznych i konkurencyjnych 
produktów pochodzących z europejskich 
sektorów rolnictwa, rybołówstwa, 
akwakultury, przemysłu spożywczego, 
sektorów związanych ze zdrowiem, 
leśnictwem oraz pokrewnych sektorów 
przemysłu. Badania przyczynią się w 
znacznym stopniu do formułowania i 
wdrażania polityk oraz przepisów UE i
wesprą w szczególności: wspólną politykę 
rolną, zagadnienia rolnicze i handlowe, 
prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, wspólnotową politykę w zakresie 

Celem niniejszego tematu jest
wzmocnienie podstaw wiedzy, dostarczy 
innowacje oraz zapewni wsparcie 
polityczne w celu stworzenia i rozwoju 
europejskiej ekologicznej gospodarki 
opartej na wiedzy (KBBE). Badania 
skoncentrują się na zrównoważonym 
zarządzaniu, produkcji i wykorzystywaniu 
zasobów biologicznych, poprzez 
interdyscyplinarne podejście badawcze 
zgodne z europejską strategią w zakresie 
nauk o życiu i biotechnologii oraz 
zbieżność z innymi technologiami. Celem 
wszystkich tych działań będzie 
dostarczenie zdrowych, bezpiecznych,
ekologicznych, dobrej jakości, a zarazem
konkurencyjnych produktów 
pochodzących z europejskich sektorów 
rolnictwa, rybołówstwa (w tym owoce 
morza), akwakultury, produkcji paszowej,
przemysłu spożywczego, sektorów 
związanych ze zdrowiem, leśnictwem oraz 
pokrewnych sektorów przemysłu. Badania 
przyczynią się w znacznym stopniu do 
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zdrowia zwierząt, kontrolę chorób i normy 
w zakresie dobrostanu zwierząt, 
środowisko i różnorodność biologiczną, 
wspólnotową strategię w zakresie 
leśnictwa, jak również wspólną politykę 
rybołówstwa mającą na celu zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i 
akwakultury. Badania będą również miały 
na celu opracowanie nowych i istniejących 
wskaźników wspierających analizę, rozwój 
i monitorowanie tych polityk.

formułowania i wdrażania polityk oraz 
przepisów UE i wesprą w szczególności: 
poprawę cech organoleptycznych i 
bezpieczeństwa żywności, zgodnie z 
wymaganiami konsumentów, wspólną 
politykę rolną, zagadnienia rolnicze i 
handlowe, prawodawstwo w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, wspólnotowe 
normy w zakresie zdrowia, kontroli chorób 
i dobrostanu zwierząt, środowisko i 
różnorodność biologiczną, zachowanie 
różnorodności rolniczej i leśnej, 
wspólnotową strategię w zakresie 
leśnictwa, jak również wspólną politykę 
rybołówstwa mającą na celu zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i 
akwakultury. Badania będą również miały 
na celu opracowanie nowych i istniejących 
wskaźników wspierających analizę, rozwój 
i monitorowanie tych polityk.

Uzasadnienie

Konsumenci powinni być traktowani priorytetowo przy określaniu funduszy i działań 
mających odpowiedzieć na ich rosnące wymagania, dotyczące wartości odżywczej, jakości i 
bezpieczeństwa produktów spożywczych.

Poprawka 62
Załącznik I „Tematy” punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” podpunkt „Podejście” 

ustęp 2

Przemysł rolno-spożywczy, obejmujący w 
90% MŚP, w szczególnym stopniu 
skorzysta z licznych działań badawczych, 
w tym ukierunkowanych działań na rzecz 
upowszechniania i transferu technologii, 
zwłaszcza w zakresie integracji i 
wykorzystania zaawansowanych 
ekologicznych technologii, metodologii i 
procesów oraz opracowania norm. 
Oczekuje się, że nowe przedsiębiorstwa 
high-tech z sektora bio-, nanotechnologii 
oraz technologii ICT wniosą znaczny 
wkład w dziedziny obejmujące uprawę
roślin, ulepszanie roślin uprawnych oraz 
ich ochronę, zaawansowane technologie w 
zakresie wykrywania i monitorowania na 

Przemysł rolno-spożywczy, obejmujący w 
90% MŚP, w szczególnym stopniu będzie 
uczestniczył i skorzysta z licznych działań 
badawczych, w tym ukierunkowanych 
działań na rzecz upowszechniania i 
transferu technologii, zwłaszcza w zakresie 
integracji i wykorzystania 
zaawansowanych ekologicznych 
technologii, metodologii i procesów oraz 
opracowania norm. Na wspieranie udziału 
MŚP przeznacza się co najmniej 20% 
budżetu omawianego tematu 
priorytetowego.
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rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 
jakości żywności oraz nowe bioprocesy 
przemysłowe. 

Wpierana będzie wielodyscyplinarność i 
interdyscyplinarność, aby nowe 
przedsiębiorstwa high-tech z sektora bio-, 
nanotechnologii oraz technologii ICT 
wnosiły znaczny wkład w dziedziny 
obejmujące selekcję odmian roślin, 
ulepszanie ochrony upraw i roślin, 
zaawansowane technologie w zakresie 
wykrywania i monitorowania na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa i jakości 
żywności oraz nowe bioprocesy 
przemysłowe.

Rozwijane będą działania informacyjne i 
popularyzujące wszelkie działania 
naukowe prowadzone w ramach 
omawianego tematu priorytetowego.

Uzasadnienie

Aby istotnie przyczynić się do udziału MŚP w omawianych dziedzinach, należy ustanowić 
minimalny próg środków pomocowych w ramach omawianego tematu priorytetowego.

Poprawka 63
Załącznik I „Tematy” punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” podpunkt „Podejście” 

ustęp a (nowy)

Dążyć się będzie do maksymalnej synergii 
i komplementarności z innymi 
programami i działaniami 
wspólnotowymi, w szczególności z tymi, 
które wywodzą się ze wspólnej polityki 
rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa, 
oraz z tymi, które są powiązane z 
rozwojem obszarów wiejskich (takich jak 
Europejski Fundusz Rolny (EFRROW)) 
lub z kwestiami środowiskowymi (jak na 
przykład LIFE+).

Uzasadnienie

Działania finansowane w ramach siódmego programu ramowego powinny być ściśle 
powiązane z działaniami wspieranymi w ramach innych programów, aby wzajemnie się 
uzupełniały.
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Poprawka 64
Załącznik I „Tematy” punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” podpunkt „Działania”

podtytuł 1 „Zrównoważona produkcja i zarządzanie...” tiret drugie

- Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju 
i konkurencyjności przy jednoczesnej 
redukcji wpływu na środowisko w zakresie 
rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i 
akwakultury poprzez opracowanie nowych 
technologii, urządzeń, systemów 
monitorowania, nowych odmian roślin i 
systemów produkcyjnych, udoskonalenie 
naukowych i technicznych podstaw w 
zakresie zarządzania rybołówstwem, jak 
również lepsze zrozumienie wzajemnych 
oddziaływań pomiędzy różnymi systemami 
(rolnictwo i leśnictwo, rybołówstwo i 
akwakultura) w obrębie całego 
ekosystemu. W przypadku lądowych 
zasobów biologicznych szczególny nacisk 
zostanie położony na niskonakładowe i 
organiczne systemy produkcyjne, lepsze 
zarządzanie zasobami oraz nowe pasze i 
nowe odmiany (rośliny uprawne i drzewa) 
charakteryzujące się lepszym składem, 
większą odpornością na stres, wydajnością 
w wykorzystywaniu składników 
odżywczych oraz lepszą budową. Będzie to 
wspierane poprzez badania nad 
biobezpieczeństwem, współistnieniem i 
odtworzeniem historii systemów nowych 
odmian i produktów. Poprawa zdrowia 
roślin zostanie osiągnięta poprzez lepsze 
zrozumienie ekologii, biologii szkodników, 
chorób i innych zagrożeń oraz wspieranie 
kontrolowania wybuchów epidemii i 
wzmacnianie instrumentów i technik 
zrównoważonego obchodzenia się ze 
szkodnikami. W przypadku zasobów 
biologicznych pochodzących ze 
środowiska wodnego nacisk zostanie 
położony na podstawowe funkcje 
biologiczne, bezpieczne i przyjazne dla 
środowiska systemy produkcyjne i pasze 
dla hodowanych gatunków oraz na biologię 
połowów, dynamikę połowów 
wielogatunkowych, wzajemne 

- Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju 
i konkurencyjności przy jednoczesnej 
redukcji wpływu na środowisko w zakresie 
rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i 
akwakultury poprzez opracowanie nowych 
technologii, urządzeń, systemów 
monitorowania, nowych odmian roślin i 
systemów produkcyjnych, udoskonalenie 
naukowych i technicznych podstaw w 
zakresie zarządzania rybołówstwem, jak 
również lepsze zrozumienie wzajemnych 
oddziaływań pomiędzy różnymi systemami 
(rolnictwo i leśnictwo, rybołówstwo i 
akwakultura) w obrębie całego 
ekosystemu.
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oddziaływania pomiędzy działalnością 
połowową a ekosystemem morskim oraz 
na wieloletnie, regionalne systemy 
zarządzania żeglugą.

- Utrzymanie lokalnych ekosystemów (na 
przykład ekosystemów basenu Morza 
Śródziemnego), opracowywanie substancji 
służących do biokontroli, 
mikrobiologicznych aspektów 
różnorodności biologicznej i zagadnień 
dotyczących metagenomu. W przypadku 
lądowych zasobów biologicznych 
szczególny nacisk zostanie położony na 
niskonakładowe i organiczne systemy 
produkcyjne, plany produkcji 
wysokojakościowej i skutki stosowania 
organizmów modyfikowanych 
genetycznie, zrównoważone, 
konkurencyjne i wielopostaciowe 
rolnictwo i leśnictwo. Wspierane będzie 
również lepsze zarządzanie zasobami oraz 
nowe pasze i nowe odmiany (rośliny 
uprawne i drzewa) charakteryzujące się 
lepszym składem, większą odpornością na 
stres, wydajnością w wykorzystywaniu 
składników odżywczych oraz lepszą 
budową. Będzie to wspierane poprzez 
badania nad biobezpieczeństwem, 
współistnieniem i odtworzeniem historii 
systemów nowych odmian i produktów.
Poprawa zdrowia roślin i ochrona zbiorów
zostanie osiągnięta poprzez lepsze 
zrozumienie ekologii, biologii szkodników, 
chorób, chwastów i innych zagrożeń oraz 
wspieranie kontrolowania wybuchów 
epidemii i wzmacnianie instrumentów i 
technik zrównoważonego obchodzenia się 
ze szkodnikami i chwastami. W przypadku 
zasobów biologicznych pochodzących ze 
środowiska wodnego nacisk zostanie 
położony na podstawowe funkcje 
biologiczne, bezpieczne i przyjazne dla 
środowiska systemy produkcyjne i pasze 
dla hodowanych gatunków oraz na biologię 
połowów, dynamikę połowów 
wielogatunkowych, wzajemne 
oddziaływania pomiędzy działalnością 
połowową a ekosystemem morskim oraz 
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na wieloletnie, regionalne systemy 
zarządzania żeglugą.

Uzasadnienie

Obecny komisarz ds. rolnictwa wielokrotnie przypominał o konieczności domagania się i 
wzmacniania potencjału działań na rzecz ochrony produktów rodzimych, aby stały się lepsze i 
bardziej konkurencyjne. Z drugiej strony należy nadać impuls badaniom dotyczącym 
przyjaznych dla środowiska metod walki z inwazjami upraw szkodliwych, szkodnikami itp.

Poprawka 65
Załącznik I „Tematy” punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” podpunkt „Działania”

podtytuł 1 „Zrównoważona produkcja i zarządzanie...” tiret trzecie

- Zoptymalizowanie produkcji zwierzęcej i
dobrostanu zwierząt w sektorze rolnictwa, 
rybołówstwa i akwakultury, między innymi 
poprzez wykorzystanie wiedzy 
genetycznej, nowe metody hodowli, lepsze 
zrozumienie fizjologii i zachowania 
zwierząt, jak również lepsze zrozumienie i 
kontrola chorób zakaźnych zwierząt, w 
tym chorób odzwierzęcych. W przypadku 
ostatniej kwestii opracowane zostaną 
również narzędzia służące monitorowaniu, 
zapobieganiu i kontroli, prowadzone 
badania wspierające i stosowane nad 
szczepionkami i diagnostyką, oraz badania 
ekologii znanych lub nowych czynników 
zakaźnych lub innych zagrożeń, łącznie z 
wrogimi atakami i wpływem różnych 
systemów hodowli i klimatu. Rozwinięte 
zostaną także nowe metody bezpiecznego 
usuwania odpadów zwierzęcych oraz 
ulepszone zarządzanie produktami 
ubocznymi.

- Zoptymalizowanie produkcji zwierzęcej,
dobrostanu i zdrowia zwierząt w sektorze 
rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, 
między innymi poprzez wykorzystanie 
wiedzy genetycznej, nowe metody 
hodowli, lepsze zrozumienie fizjologii i 
zachowania zwierząt, jak również lepsze 
zrozumienie i kontrola chorób zakaźnych 
zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych i 
ich mechanizmów patogennych. W 
przypadku ostatniej kwestii opracowane 
zostaną również narzędzia służące 
monitorowaniu, zapobieganiu i kontroli, 
prowadzone badania wspierające i 
stosowane nad szczepionkami i 
diagnostyką, oraz badania ekologii 
znanych lub nowych czynników zakaźnych 
lub innych zagrożeń, łącznie z wrogimi 
atakami i wpływem różnych systemów 
hodowli i klimatu. Rozwinięte zostaną 
także nowe metody bezpiecznego 
usuwania odpadów zwierzęcych oraz 
ulepszone zarządzanie produktami 
ubocznymi.

- Uwzględnione zostaną inne zagrożenia 
dla zrównoważonej i bezpiecznej 
produkcji żywności, takie jak możliwy 
wpływ zmiany klimatu na procesy 
produkcyjne.

Uzasadnienie

W zakresie kontroli chorób odzwierzęcych niezwykle użyteczne okazuje się zastosowanie 
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kryteriów dotyczących zapobiegania i wykrywania możliwych ognisk zakaźnych i 
mechanizmów rozwoju wirusów będących źródłem tychże ognisk. Dlatego też głęboko 
uzasadnione jest przeprowadzenie działań specjalnych dotyczących badania genezy i 
zachowań czynników patogennych.

Poprawka 66
Załącznik I „Tematy” punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” podpunkt „Działania”

podtytuł 1 „Zrównoważona produkcja i zarządzanie...” tiret czwarte

Zapewnienie narzędzi niezbędnych dla 
decydentów politycznych i innych 
podmiotów w celu wspierania realizacji 
odnośnych strategii, polityk i 
prawodawstwa, a w szczególności w celu 
wspierania tworzenia europejskiej 
ekologicznej gospodarki opartej na wiedzy 
(KBBE) oraz potrzeb w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich i przybrzeżnych. 
Wspólna polityka rybołówstwa będzie 
wspierana poprzez opracowanie 
adaptacyjnych podejść na korzyść całej 
koncepcji ekosystemowej w zakresie 
eksploatacji zasobów morskich. Badania na 
rzecz wszystkich polityk obejmą badania 
społeczno-ekonomiczne, badania 
porównawcze różnych systemów hodowli, 
opłacalne systemy zarządzania 
rybołówstwem, hodowlę zwierząt 
nieprzeznaczonych do konsumpcji, 
wzajemne oddziaływania z leśnictwem 
oraz badania mające na celu poprawę życia 
rolników i rybaków.

Zapewnienie narzędzi niezbędnych dla 
decydentów politycznych i innych 
podmiotów w celu wspierania realizacji 
odnośnych strategii, polityk i 
prawodawstwa, a w szczególności w celu 
wspierania tworzenia europejskiej 
ekologicznej gospodarki opartej na wiedzy 
(KBBE) oraz potrzeb w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich i przybrzeżnych. 
Wspólna polityka rybołówstwa będzie 
wspierana poprzez opracowanie 
adaptacyjnych podejść na korzyść całej 
koncepcji ekosystemowej w zakresie 
eksploatacji zasobów morskich. Badania na 
rzecz wszystkich polityk obejmą badania 
społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i 
etyczne, badania porównawcze różnych 
systemów rolnictwa, opłacalne systemy 
zarządzania rybołówstwem, hodowlę 
zwierząt nieprzeznaczonych do 
konsumpcji, wzajemne oddziaływania z 
leśnictwem oraz badania mające na celu 
poprawę życia rolników i rybaków.

Uzasadnienie

Z drugiej strony akwakultura i rybołówstwo powinny również stosować zasady etyczne, na 
których opiera się polityka dobrostanu zwierząt i przyjaznych dla środowiska metod połowów.

Poprawka 67
Załącznik I „Tematy” punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” podpunkt „Działania”

podtytuł 2 „Od stołu do gospodarstwa: żywność, zdrowie i dobre samopoczucie” tytuł

Od stołu do gospodarstwa: żywność, 
zdrowie i dobre samopoczucie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.
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Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 68
Załącznik I „Tematy” punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” podpunkt „Działania”
podtytuł 2 „Od stołu do gospodarstwa: żywność, zdrowie i dobre samopoczucie” tiret drugie

- Zrozumienie czynników wpływających 
na rodzaj spożywanej żywności oraz 
nawyków żywieniowych będących 
najważniejszym dającym się kontrolować 
czynnikiem warunkującym powstawanie 
chorób i zaburzeń pochodzenia 
żywieniowego oraz redukcję ich 
występowania. Działania obejmą rozwój i 
zastosowanie nutrigenomiki i biologii 
systemów oraz badania wzajemnych 
oddziaływań pomiędzy odżywianiem oraz 
funkcjami fizjologicznymi i 
psychologicznymi. Mogą one przyczynić 
się do opracowania nowego rodzaju 
przetworów, nowych artykułów 
żywnościowych, żywności dietetycznej 
oraz żywności spełniającej wymogi 
odżywcze i zdrowotne. Badania 
tradycyjnej, lokalnej i sezonowej żywności 
oraz sposobów odżywiania może w istotny 
sposób uwydatnić wpływ niektórych 
rodzajów żywności na zdrowie oraz 
przyczynić się do rozwoju zintegrowanego 
poradnictwa żywieniowego. 

- Zrozumienie czynników wpływających 
na rodzaj spożywanej żywności oraz 
nawyków żywieniowych będących 
najważniejszym dającym się kontrolować 
czynnikiem warunkującym powstawanie 
chorób i zaburzeń pochodzenia 
żywieniowego oraz redukcję ich 
występowania; dotyczy to między innymi 
otyłości (u dzieci i dorosłych) oraz alergii, 
odżywiania w związku z profilaktyką 
chorób, w tym wiedzy o zdrowiu, 
właściwościach i składnikach środków 
spożywczych. Działania obejmą rozwój i 
zastosowanie nutrigenomiki i biologii 
systemów oraz badania wzajemnych 
oddziaływań pomiędzy odżywianiem oraz 
funkcjami fizjologicznymi i 
psychologicznymi. Mogą one przyczynić 
się do opracowania nowego rodzaju 
przetworów, nowych artykułów 
żywnościowych, żywności dietetycznej 
oraz żywności spełniającej wymogi 
odżywcze i zdrowotne. Badania 
tradycyjnej, lokalnej i sezonowej żywności 
oraz sposobów odżywiania może w istotny 
sposób uwydatnić wpływ niektórych 
rodzajów żywności na zdrowie oraz 
przyczynić się do rozwoju zintegrowanego 
poradnictwa żywieniowego.

Uzasadnienie

Poprawka ta przenosi do siódmego programu ramowego poszczególne inicjatywy dotyczące 
dietetyki i prawidłowego żywienia, do których Unia Europejska zachęca już w ramach innych 
instrumentów, takich jak programy zdrowia publicznego.

Poprawka 69
Załącznik I „Tematy” punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” podpunkt „Działania”
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podtytuł 2 „Od stołu do gospodarstwa: żywność, zdrowie i dobre samopoczucie” tiret trzecie

- Optymalizowanie innowacji w 
europejskim przemyśle spożywczym 
poprzez włączenie zaawansowanych 
technologii do tradycyjnych procesów 
produkcji żywności; najważniejsze 
technologie procesowe w celu 
wzmocnienia funkcjonalności żywności; 
opracowanie i demonstracja 
najnowocześniejszych, ekologicznych 
metod przetwarzania i pakowania, 
zastosowania w zakresie inteligentnej 
kontroli oraz skuteczniejsze zarządzanie 
produktami ubocznymi, odpadami i 
energią. Nowe badania przyczynią się 
również do opracowania zrównoważonych, 
nowoczesnych technologii w zakresie pasz, 
w tym bezpiecznych metod przetwarzania 
pasz oraz w zakresie kontroli ich jakości. 

- Optymalizowanie innowacji w 
europejskim przemyśle spożywczym 
poprzez włączenie zaawansowanych 
technologii do tradycyjnych procesów 
produkcji żywności; najważniejsze 
technologie przetwórcze w celu 
wzmocnienia funkcjonalności żywności; 
opracowywanie nowych składników i 
produktów, metody i technologie 
przechowywania oraz aspekty 
organoleptyczne w produkcji żywności i 
nowych komponentów żywności; 
opracowanie i demonstracja 
najnowocześniejszych, ekologicznych 
metod przetwarzania i pakowania, 
zastosowania w zakresie inteligentnej 
kontroli oraz skuteczniejsze zarządzanie 
produktami ubocznymi, odpadami i 
energią. Nowe badania przyczynią się 
również do opracowania zrównoważonych, 
nowoczesnych technologii w zakresie pasz, 
w tym bezpiecznych metod przetwarzania 
pasz oraz w zakresie kontroli ich jakości.

Uzasadnienie

Innowacje w produkcji żywności powinny iść dalej niż tylko proste uprawianie i 
produkowanie. Z jednej strony inżynieria może i powinna u źródła udoskonalać żywność lub 
jej składniki poprzez odkrywanie nowych formuł. Z drugiej strony jednak konieczne jest 
prowadzenie dalszych badań w zakresie technologicznych procesów produkcyjnych 
(poszukiwanie lepszych technik pakowania, magazynowania itp.).

Poprawka 70
Załącznik I „Tematy” punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” podpunkt „Działania”
podtytuł 3 „Nauki o życiu i biotechnologia na rzecz zrównoważonych produktów i procesów 

niespożywczych” tiret pierwsze

- Wzmacnianie podstaw wiedzy i 
opracowanie zaawansowanych technologii 
w zakresie produkcji biomasy w 
środowisku lądowym i morskim dla 
zastosowań w energetyce i przemyśle. 
Działania obejmą genomikę oraz 
metabolomikę roślin, zwierząt i 
drobnoustrojów w celu poprawy 
wydajności i składu surowców oraz 

- Wzmacnianie podstaw wiedzy i 
opracowanie zaawansowanych technologii 
w zakresie produkcji biomasy w 
środowisku lądowym i morskim dla 
zastosowań w energetyce i przemyśle. 
Działania obejmą genomikę oraz 
metabolomikę roślin, zwierząt i 
drobnoustrojów w celu poprawy 
wydajności i składu surowców oraz 
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biomasy paszowej dla zoptymalizowanego 
przekształcenia w produkty o wysokiej 
wartości dodanej, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu jako nowego źródła 
naturalnych lub ulepszonych organizmów 
lądowych i morskich. Obejmie to pełną 
analizę cyklu życia praktyk 
gospodarowania, kwestie transportu, 
przechowywania oraz popytu na produkty 
ekologiczne na rynku. Przedmiotem badań 
będzie zatem zastosowanie biotechnologii 
przemysłowych w obrębie całego łańcucha 
upraw w celu realizacji pełnego potencjału, 
jaki stanowi koncepcja biorafinerii, łącznie 
z aspektami społeczno-gospodarczymi, 
agronomicznymi, ekologicznymi oraz 
dotyczącymi konsumenta. Zostanie to 
wzmocnione poprzez lepsze zrozumienie i 
kontrolę metabolizmu roślin i bakterii na 
poziomie komórkowym i niższym, 
wytwarzanie produktów o wysokiej 
wartości dodanej przy wykorzystaniu 
bioprocesów w sposób podnoszący ilość, 
jakość i czystość przetworzonych 
produktów, łącznie z projektowaniem 
procesów biokatalitycznych. Ponadto w 
celu wzmocnienia zrównoważonego 
rozwoju lasów i produkcji leśnej, w tym 
zapasów drewna i odnawialnej bioenergii, 
zostaną wykorzystane lub opracowane 
biotechnologie na rzecz nowych, 
odnawialnych produktów i procesów 
związanych z leśnictwem, 
charakteryzujących się wysoką jakością i 
wysoką wartością dodaną. Wreszcie,
przedmiotem badań będzie potencjał 
biotechnologii na rzecz wykrywania, 
monitorowania, zapobiegania, obchodzenia 
się z oraz usuwania zanieczyszczeń, przy 
czym nacisk zostanie położony na 
maksymalne zwiększenie wartości 
gospodarczej odpadów i produktów 
ubocznych poprzez nowe bioprocesy, 
oddzielnie lub w połączeniu z systemami 
roślinnymi i/lub katalizatorami 
chemicznymi.

biomasy paszowej dla zoptymalizowanego 
przekształcenia w produkty o wysokiej 
wartości dodanej, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu jako nowego źródła 
naturalnych lub ulepszonych organizmów 
lądowych i morskich. Obejmie to pełną 
analizę cyklu życia praktyk 
gospodarowania, kwestie transportu, 
przechowywania oraz popytu na produkty 
ekologiczne na rynku. Przedmiotem badań 
będzie zatem zastosowanie biotechnologii 
przemysłowych w obrębie całego łańcucha 
upraw w celu realizacji pełnego potencjału, 
jaki stanowi koncepcja biorafinerii (na 
przykład „zielona chemia”), łącznie z 
aspektami społeczno-gospodarczymi, 
agronomicznymi, ekologicznymi oraz 
dotyczącymi konsumenta. Zostanie to 
wzmocnione poprzez lepsze zrozumienie i 
kontrolę metabolizmu roślin i bakterii na 
poziomie komórkowym i niższym, 
wytwarzanie produktów o wysokiej 
wartości dodanej przy wykorzystaniu 
bioprocesów w sposób podnoszący ilość, 
jakość i czystość przetworzonych 
produktów, łącznie z projektowaniem 
procesów biokatalitycznych.

- W celu wzmocnienia zrównoważonego 
rozwoju lasów i produkcji leśnej, w tym 
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zapasów drewna i odnawialnej bioenergii, 
zostaną wykorzystane lub opracowane 
biotechnologie na rzecz nowych, 
odnawialnych produktów i procesów 
związanych z leśnictwem, 
charakteryzujących się wysoką jakością i 
wysoką wartością dodaną.

- Wreszcie przedmiotem badań będzie 
potencjał biotechnologii na rzecz 
wykrywania, monitorowania, 
zapobiegania, obchodzenia się z oraz 
usuwania zanieczyszczeń, przy czym 
nacisk zostanie położony na maksymalne 
zwiększenie wartości gospodarczej 
odpadów i produktów ubocznych poprzez 
nowe bioprocesy, oddzielnie lub w 
połączeniu z systemami roślinnymi i/lub 
katalizatorami chemicznymi.

- Uwzględnione zostaną również działania 
zmierzające do zachowania dziedzictwa 
przyrodniczego i miejsc o szczególnych 
cechach krajobrazowych, w których 
wykazano ich decydujące znaczenie dla 
wspierania zrównoważonej i przyjaznej 
dla środowiska turystyki wiejskiej.

Uzasadnienie

W latach 90. American Chemical Society wprowadziła pojęcie „zielonej chemii”, czyli chemii 
zrównoważonej, w odniesieniu do projektowania, tworzenia i wdrażania produktów i 
procesów zmniejszających lub ograniczających stosowanie i powstawanie substancji 
niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Pojęcie to powinno 
występować szczególnie wyraźnie w odniesieniu do nowych wyzwań, jakie UE wyznaczyła 
sobie w zakresie biopaliw i źródeł bioenergii.

Niezbędne jest uwzględnienie działań na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego, jest 
to bowiem sektor o ogromnym potencjale gospodarczym, spełniający kryteria 
zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 71
Załącznik I „Tematy” punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” podpunkt „Współpraca 

międzynarodowa” ustęp 1

Współpraca międzynarodowa jest 
priorytetowym aspektem badań w zakresie 
żywności, rolnictwa i biotechnologii i 
będzie silnie wspierana w obrębie całej 

Współpraca międzynarodowa jest 
priorytetowym aspektem badań w zakresie 
żywności, rolnictwa i biotechnologii i 
będzie silnie wspierana w obrębie całej 
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dziedziny. Wspierane będą badania o 
szczególnym znaczeniu dla krajów 
rozwijających się, biorąc pod uwagę 
Milenijne Cele Rozwoju oraz działania 
będące już w trakcie realizacji. Szczególne 
działania zostaną podjęte w celu 
wspierania współpracy z priorytetowymi 
regionami i krajami partnerskimi, w 
szczególności zaangażowanymi w 
dwustronne regionalne dialogi oraz 
dwustronne umowy o współpracy 
naukowo-technicznej, jak również krajami 
sąsiadującymi oraz krajami o szybko 
rozwijającej się gospodarce i krajami 
rozwijającymi się. 

dziedziny. Wspierane będą badania o
szczególnym znaczeniu dla krajów 
rozwijających się, biorąc pod uwagę 
Milenijne Cele Rozwoju oraz działania 
będące już w trakcie realizacji (na 
przykład sieci mające na celu lepsze 
gospodarowanie gruntami i wodą). 
Szczególne działania zostaną podjęte w 
celu wspierania współpracy z 
priorytetowymi regionami i krajami 
partnerskimi, w szczególności 
zaangażowanymi w dwustronne regionalne 
dialogi oraz dwustronne umowy o 
współpracy naukowo-technicznej, jak 
również krajami sąsiadującymi oraz 
krajami o szybko rozwijającej się 
gospodarce i krajami rozwijającymi się.

Uzasadnienie

Zważywszy na elementy solidarności i współpracy na rzecz rozwoju, jakie zawiera omawiany 
akapit, warto podkreślić znaczenie eksportu naszych technologii i wiedzy w zakresie 
gospodarowania gruntami i zasobami wodnymi.

Poprawka 72
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Cel”

Podnoszenie konkurencyjności przemysłu 
europejskiego oraz opanowanie i 
ukształtowanie przyszłego rozwoju 
technologii teleinformatycznych (ICT) w 
Europie w celu zaspokojenia potrzeb 
społecznych i ekonomicznych. Działania te 
wzmocnią europejskie podstawy naukowe i 
technologiczne oraz zapewnią Europie 
światowe przewodnictwo w dziedzinie 
ICT, poprzez wykorzystywanie technologii 
ICT pobudzą innowacje, a także zapewnią 
sprawne przekształcenie postępów w 
dziedzinie ICT na korzyść obywateli, 
przedsiębiorstw, przemysłu oraz rządów 
Europy.

Podnoszenie konkurencyjności przemysłu 
europejskiego oraz opanowanie i 
ukształtowanie przyszłego rozwoju 
technologii teleinformatycznych (ICT) w 
Europie w celu zaspokojenia potrzeb 
społecznych i ekonomicznych. Działania te 
wzmocnią europejskie podstawy naukowe i 
technologiczne oraz zapewnią Europie 
światowe przewodnictwo w dziedzinie 
ICT, poprzez wykorzystywanie technologii 
ICT pobudzą innowacje, a także zapewnią 
sprawne przekształcenie postępów w 
dziedzinie ICT na korzyść obywateli, 
przedsiębiorstw, przemysłu oraz rządów 
Europy. Priorytetowym celem tych działań 
będzie zmniejszenie przepaści cyfrowej i 
wykluczenia informacyjnego.
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Uzasadnienie

Zmniejszenie przepaści cyfrowej to jedno z wyzwań stojących przed nowym społeczeństwem i 
powstającą gospodarką opartą na wiedzy. Do zadań władz publicznych należy zapewnienie 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego bez groźby powstania przepaści cyfrowej. Niezbędne 
jest, aby poszczególne instrumenty i programy Unii Europejskiej przyczyniały się do 
osiągania tego celu; dlatego też jednym z priorytetowych celów działań związanych z 
siódmym programem ramowym powinno być zmniejszenie przepaści cyfrowej.

Poprawka 73
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Wprowadzenie” 

ustęp 1

Technologie teleinformatyczne (ICT) 
odgrywają jedyną w swoim rodzaju i 
sprawdzoną rolę we wspieraniu innowacji, 
pomysłowości i konkurencyjności we 
wszystkich sektorach przemysłu i usług. Są 
one niezmiernie ważne w sprostaniu 
najistotniejszym wyzwaniom społecznym 
oraz unowocześnianiu usług publicznych, 
jak również stanowią podstawę postępu we 
wszystkich dziedzinach naukowych i 
technologicznych. Europa musi zatem 
opanować i ukształtować przyszłe postępy 
w zakresie ICT oraz zapewnić, że usługi i 
produkty oparte na tych technologiach 
będą zaakceptowane i wykorzystywane w 
celu dostarczenia jak największych 
korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom.

Technologie teleinformatyczne (ICT) 
odgrywają jedyną w swoim rodzaju i 
sprawdzoną rolę we wspieraniu innowacji, 
pomysłowości i konkurencyjności we 
wszystkich sektorach przemysłu i usług. Są 
one niezmiernie ważne w sprostaniu 
najistotniejszym wyzwaniom społecznym 
oraz unowocześnianiu usług publicznych, 
jak również stanowią podstawę postępu we 
wszystkich dziedzinach naukowych i 
technologicznych. Europa musi zatem 
opanować i ukształtować przyszłe postępy 
w zakresie ICT oraz zapewnić, że usługi i 
produkty oparte na tych technologiach 
będą zaakceptowane i wykorzystywane w 
celu dostarczenia jak największych 
korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom. 
Równocześnie należy uwypuklić 
możliwości oferowane przez ICT jako 
narzędzie zapewniające spójność 
społeczną i terytorialną, dające wszystkim 
obywatelom i przedsiębiorstwom dostęp do 
korzyści płynących ze społeczeństwa 
informacyjnego, niezależnie od położenia 
geograficznego, płci oraz statusu 
gospodarczego i społecznego. Jednym z 
priorytetów działalności badawczej i 
nastawionej na rozwój technologiczny, 
powiązanej z ICT, powinno być zatem 
zmniejszenie przepaści cyfrowej i 
wykluczenia informacyjnego.

Uzasadnienie

ICT jako narzędzie spójności społecznej i terytorialnej posiadają ogromny potencjał, ale 
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mogą również nieść ze sobą zagrożenie pozostawienia pewnych grup społecznych i 
przedsiębiorstw na marginesie nowego społeczeństwa opartego na wiedzy. Dlatego też 
sprawą zasadniczą jest, aby rozwojowi społeczeństwa informacyjnego nie towarzyszyła 
groźba powstania przepaści cyfrowej oraz aby badania naukowe i rozwój technologiczny 
odgrywały ważną rolę w znajdowaniu rozwiązań pozwalających na uniknięcie wykluczenia 
informacyjnego, niezależnie od sytuacji danej osoby.

Poprawka 74
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Wprowadzenie” 

ustęp 4

Temat dotyczący ICT za priorytetowe 
uznaje badania strategiczne w zakresie 
najważniejszych filarów technologii, 
zapewnia pełną integrację technologii oraz 
wiedzę i środki w celu opracowania wielu 
innowacyjnych zastosowań technologii 
ICT. Działania będą dźwignią postępu 
przemysłowego i technologicznego w 
sektorze ICT oraz polepszą 
konkurencyjność ważnych sektorów 
intensywnie wykorzystujących technologie 
ICT, zarówno poprzez oparte na tych 
technologiach innowacyjne produkty i 
usługi o wysokiej wartości dodanej, jak i 
poprzez poprawę procesów 
organizacyjnych w przedsiębiorstwach i 
administracjach. W ramach tematu 
wsparcie zostanie udzielone również 
innym politykom Unii Europejskiej 
poprzez mobilizację technologii ICT w 
celu sprostania potrzebom publicznym i 
społecznym.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 75
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Wprowadzenie” 

ustęp 4a (nowy)

Zbliżanie ICT do potrzeb osób i 
organizacji oznacza zamaskowanie ich 
złożonego charakteru, aby stały się proste 
i dostępne, oraz ułatwianie ich stosowania 
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i dostarczania usług w sposób 
niezawodny, bezpieczny i odpowiadający 
potrzebom użytkowników.

Uzasadnienie

Nie należy zapominać o potrzebach użytkowników, dlatego też powinno się podkreślić 
konieczność dążenia do sytuacji, gdy technologie będą coraz prostsze, dostępniejsze i coraz 
lepiej dostosowane do potrzeb użytkowników.

Poprawka 76
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Wprowadzenie” 

ustęp 5

Działania obejmą współpracę oraz 
tworzenie sieci współpracy, wspieranie 
Wspólnych Inicjatyw Technologicznych, 
łącznie z wybranymi aspektami badań w 
dziedzinie technologii w zakresie 
nanoelektroniki oraz systemów 
wbudowanych, oraz inicjatywach
koordynacyjnych krajowych programów, 
w tym w dziedzinie „życie wspierane przez 
otoczenie”. Priorytetami działań będą 
tematy opierające się, między innymi, na 
pracach Europejskich Platform 
Technologicznych. Dążyć się będzie do 
rozwoju synergii tematycznych z 
podobnymi działaniami w innych 
programach szczegółowych.

Działania obejmą współpracę oraz 
tworzenie sieci współpracy, wspieranie 
Wspólnych Inicjatyw Technologicznych, 
łącznie z wybranymi aspektami badań w 
dziedzinie technologii w zakresie 
nanoelektroniki oraz systemów 
wbudowanych, oraz inicjatyw
koordynacyjnych krajowych programów, 
w tym w dziedzinie „życie wspierane przez 
otoczenie”. Priorytetami działań będą 
tematy opierające się między innymi na 
pracach Europejskich Platform 
Technologicznych. Dążyć się będzie do 
rozwoju synergii tematycznych z 
podobnymi działaniami w innych 
programach szczegółowych. Dążyć się 
będzie do maksymalnej synergii i 
komplementarności z innymi programami 
i działaniami wspólnotowymi, w 
szczególności z funduszami 
strukturalnymi, programem na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, inicjatywą 
i-2010 oraz związanymi z ICT 
programami krajowymi i regionalnymi w 
państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Niezbędne jest uzyskanie dobrej koordynacji między wszystkimi programami, zarówno na 
szczeblu Wspólnoty, jak i państw członkowskich, aby łączyć wysiłki, a nie powielać działań.
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Poprawka 77
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Wprowadzenie” 

ustęp 6

Istotną rolę w działaniach odgrywa 
czynny udział małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz innych małych 
podmiotów, zważywszy na ich znaczenie w 
propagowaniu innowacji. Odgrywają one 
zasadniczą rolę w opracowaniu i 
pielęgnowaniu nowych wizji w zakresie 
technologii ICT oraz ich zastosowań i 
przekształcania ich w aktywa 
przedsiębiorstwa.

Technologiami ICT zajmuje się bardzo 
wiele MŚP, dlatego też należy poświęcić 
im szczególną uwagę, zachęcając je do 
uczestniczenia w działalności badawczej, 
rozwojowej i innowacyjnej, na co 
przeznacza się co najmniej 20% budżetu 
niniejszego programu priorytetowego.

Cel ten będzie osiągany poprzez 
wspieranie udziału MŚP – za 
pośrednictwem klastrów – w projektach i 
platformach technologicznych, co 
wymaga zagwarantowania pewnego 
minimalnego budżetu.

Uzasadnienie

Wiemy, że MŚP napotykają trudności w prowadzeniu działalności badawczej, rozwojowej i 
innowacyjnej. Należy pobudzać ich udział poprzez konkretne działania, wspierając tworzenie 
klastrów. Skuteczność tych środków wymaga zapewnienia pewnego minimalnego budżetu.

Poprawka 78
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Wprowadzenie” 

ustęp 6a (nowy)

Szczególną uwagę zwróci się na 
upowszechnianie wyników badań w 
dziedzinie ICT, promując ich 
popularyzację wśród obywateli w celu 
przybliżenia społeczeństwu nauki i 
technologii.

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest, aby obywatele otrzymywali jak najwięcej informacji i wiedzy o wynikach 
badań w dziedzinie ICT; w ten sposób przybliży się społeczeństwu wiedzę naukową, a 
obywatele będą bardziej i lepiej informowani o korzyściach i znaczeniu postępu naukowego w 
dziedzinie ICT, a także o możliwościach ich pozytywnego wykorzystania.
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Poprawka 79
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Wprowadzenie” 

ustęp 6b (nowy)

Bardzo ważne jest, aby obywatele 
otrzymywali jak najwięcej informacji i 
wiedzy o wynikach badań w dziedzinie 
ICT; w ten sposób przybliży się 
społeczeństwu wiedzę naukową, a 
obywatele będą bardziej i lepiej 
informowani o korzyściach i znaczeniu 
postępu naukowego w dziedzinie ICT, a 
także o możliwościach ich pozytywnego 
wykorzystania.

Uzasadnienie

W europejskiej strukturze społecznej badania dotyczące bezpieczeństwa w sieciach 
komunikacyjnych są sprawą zasadniczą. Należy poszukiwać alternatyw dla tradycyjnych 
technik szyfrowania programowego. Sprzętowe szyfrowanie informacji może być nie tylko 
alternatywą, ale również uzupełnieniem obecnych technik. Europejscy badacze są liderami w 
tej dziedzinie.

Poprawka 80
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Działania”

podtytuł 1 „Filary technologii ICT” tiret drugie

- Wszechobecne sieci komunikacyjne o 
nieograniczonych możliwościach: 
opłacalne ruchome i szerokopasmowe 
technologie i systemy sieciowe obejmujące 
sieci naziemne i satelitarne; zbieżność 
różnych stacjonarnych, ruchomych, 
bezprzewodowych i nadawczych sieci 
pomiędzy osobistym otoczeniem a strefą 
regionalną i globalną; interoperacyjność 
przewodowych i bezprzewodowych usług i 
zastosowań komunikacyjnych, zarządzanie 
sieciowymi zasobami, rekonfiguracja 
usług; złożone łączenie doraźnych 
inteligentnych narzędzi, czujników i 
mikroczipów multimedialnych.

- Wszechobecne sieci komunikacyjne o 
dużych możliwościach: ruchome i 
szerokopasmowe technologie i systemy 
sieciowe obejmujące sieci naziemne i 
satelitarne; zbieżność różnych 
stacjonarnych, ruchomych, 
bezprzewodowych i nadawczych sieci i 
usług od osobistego otoczenia do strefy 
regionalnej i globalnej; Infrastruktura i 
struktury pozwalające na dostarczanie 
usług, interoperacyjność przewodowych i 
bezprzewodowych usług i zastosowań 
komunikacyjnych, zarządzanie sieciowymi 
zasobami (w tym skuteczność i jakość 
usług (QoS)), rekonfiguracja usług; 
złożone łączenie doraźnych inteligentnych 
narzędzi, czujników i mikroczipów 
multimedialnych.
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Uzasadnienie

Wzajemnie zgodne powinny być nie tylko sieci, ale również usługi, ponieważ obywatele są 
zainteresowani dostępem do usług niezależnie od wykorzystywanej infrastruktury.

Zarządzając zasobami sieciowymi, należy zwrócić szczególną uwagę na realizację polityki 
jakości usług w przypadkach umiarkowanych zatorów sieciowych.

Należy zawsze podkreślać skuteczność, ponieważ jest ona pożądana we wszelkich sytuacjach.

Poprawka 81
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Działania”

podtytuł 1 „Filary technologii ICT” tiret trzecie

- Systemy wbudowane, obliczanie i 
kontrola: sprawniejsze, bezpieczne, 
rozproszone, niezawodne i skuteczne 
systemy informatyczne 
sprzętu/oprogramowania będące w stanie 
postrzegać, kontrolować i dostosowywać 
się do środowiska przy jednoczesnym 
zoptymalizowaniu wykorzystywania 
zasobów; metody i narzędzia służące 
modelowaniu, projektowaniu i konstrukcji 
systemu w celu opanowania złożoności; 
otwarte, dające się składać struktury oraz 
samopodobne platformy, niezmienne 
względem skali; środki programowo-
sprzętowe i rozproszone systemy 
operacyjne mające na celu zapewnienie 
prawdziwie swobodnego, inteligentnego i 
gotowego do współpracy otoczenia dla 
odbioru, uruchamiania, obliczania, 
komunikacji, przechowywania i 
dostarczania usług; struktury obliczeniowe 
obejmujące heterogeniczne, łączne 
składniki zdolne do rekonfiguracji, łącznie 
ze wspieraniem w zakresie kompilacji, 
programowania, i wspierania podczas 
funkcjonowania; kontrola obszernych, 
rozproszonych i niepewnych systemów.

- Systemy wbudowane, obliczanie i 
kontrola: sprawniejsze, bezpieczne, 
rozproszone, niezawodne i skuteczne 
systemy informatyczne 
sprzętu/oprogramowania będące w stanie 
postrzegać, kontrolować i dostosowywać 
się do środowiska przy jednoczesnym 
zoptymalizowaniu wykorzystywania 
zasobów; metody i narzędzia służące 
modelowaniu, projektowaniu i konstrukcji 
systemu w celu opanowania złożoności; 
otwarte, dające się składać struktury oraz 
samopodobne platformy, niezmienne 
względem skali; środki programowo-
sprzętowe i rozproszone systemy 
operacyjne mające na celu zapewnienie 
prawdziwie swobodnego, inteligentnego i 
gotowego do współpracy otoczenia dla 
odbioru, uruchamiania, obliczania, 
komunikacji, przechowywania i 
dostarczania usług; struktury obliczeniowe 
obejmujące heterogeniczne, łączne 
składniki zdolne do rekonfiguracji, łącznie 
ze wspieraniem w zakresie kompilacji, 
programowania, i wspierania podczas 
funkcjonowania; kontrola obszernych, 
rozproszonych i niepewnych systemów, 
uwzględniających zatwierdzanie, 
certyfikację i weryfikację technologii oraz 
wspieranie standaryzacji.

Uzasadnienie

Pierwsza część uzasadnienia nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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W dziedzinie ICT wspieranie standaryzacji jest sprawą zasadniczą, ponieważ bez niej nie jest
możliwe uzyskanie oszczędności wynikających ze skali, dzięki którym technologie te staną się 
opłacalne.

Poprawka 82
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Działania”

podtytuł 1 „Filary technologii ICT” tiret czwarte

- Oprogramowanie, siatki obliczeniowe, 
bezpieczeństwo i niezawodność: 
technologie, narzędzia i metody na rzecz 
dynamicznego i niezawodnego 
oprogramowania, struktur i systemów 
programowo-sprzętowych stanowiących 
podstawę dla usług wykorzystujących 
wiedzę, łącznie z ich funkcjami 
użytkowymi; interoperacyjne 
infrastruktury niezmienne względem skali i 
ukierunkowane na usługi, wirtualizacja 
zasobów w formie siatki obliczeniowej, 
sieciocentryczne systemy operacyjne; 
otwarte platformy i wspólne podejścia na 
rzecz rozwoju oprogramowania, usług i 
systemów; narzędzia kompozycyjne; 
opanowanie nowych zachowań złożonych 
systemów; poprawa niezawodności i 
odporności obszernych, rozproszonych i 
sporadycznie łączonych systemów i usług; 
bezpieczne i niezawodne systemy i usługi, 
w tym kontrola dostępu uwzględniająca 
kwestie prywatności i potwierdzania 
autentyczności, dynamiczne polityki w 
zakresie bezpieczeństwa i zaufania, 
niezawodność oraz metamodele na rzecz 
zaufania.

- Oprogramowanie, siatki obliczeniowe, 
struktury służące dostarczaniu usług, 
bezpieczeństwo i niezawodność: 
technologie, narzędzia i metody na rzecz 
opracowywania i zatwierdzania wysokiej 
jakości oprogramowania, dynamicznego i 
godnego zaufania (czyli niezawodnego) 
oraz wysokiej jakości usług 
dystrybucyjnych; technologie, narzędzia i 
metody opracowywania i zatwierdzania
struktur i systemów programowo-
sprzętowych stanowiących podstawę dla 
usług wykorzystujących wiedzę, łącznie z 
ich funkcjami użytkowymi; 
interoperacyjne infrastruktury niezmienne 
względem skali i ukierunkowane na usługi, 
wirtualizacja zasobów w formie siatki 
obliczeniowej, sieciocentryczne systemy 
operacyjne; otwarte platformy i wspólne 
podejścia na rzecz rozwoju 
oprogramowania, usług i systemów; 
narzędzia kompozycyjne; opanowanie 
nowych zachowań złożonych systemów; 
poprawa niezawodności i odporności 
obszernych, rozproszonych i sporadycznie 
łączonych systemów i usług; bezpieczne i 
niezawodne systemy i usługi, w tym 
kontrola dostępu uwzględniająca kwestie 
prywatności i potwierdzania 
autentyczności, dynamiczne polityki w 
zakresie bezpieczeństwa i zaufania, 
niezawodność oraz metamodele na rzecz 
zaufania; wprowadzanie modeli 
oprogramowania w przemyśle.

Uzasadnienie

Jednym z palących tematów w inżynierii oprogramowania są sposoby mierzenia jakości 
rozwoju informatycznego, dlatego też zasadniczą sprawą jest objęcie ich badaniami.
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W przedstawionych tematach ważny jest nie tylko aspekt teoretyczny, ale również ich 
przeniesienie i zastosowanie w przemyśle.

Poprawka 83
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Działania”

podtytuł 1 „Filary technologii ICT” tiret piąte

- Wiedza, systemy poznawcze i nauczania: 
metody i techniki na rzecz zdobywania i 
interpretowania, reprezentowania i 
nadawania indywidualnego charakteru, 
nawigowania i wyszukiwania, dzielenia się 
i dostarczania wiedzy, przy uznaniu 
semantycznych związków w treści 
wykorzystywanych przez ludzi i maszyny; 
sztuczne systemy postrzegające, 
interpretujące i oceniające informacje oraz 
będące w stanie współpracować, działać 
samodzielnie i uczyć się; teorie i 
eksperymenty wykraczające poza 
przyrostowe postępy, wyciągające korzyści 
ze zrozumienia naturalnego postrzegania, 
w szczególności procesów uczenia się i 
zapamiętywania, również na rzecz 
nowoczesnych systemów uczenia się przez 
ludzi.

- Wiedza, systemy poznawcze i nauczania: 
metody i techniki na rzecz zdobywania i 
interpretowania, reprezentowania i 
nadawania indywidualnego charakteru, 
nawigowania i wyszukiwania, dzielenia się 
i dostarczania wiedzy, przy uznaniu 
semantycznych związków w treści 
wykorzystywanych przez ludzi i maszyny; 
rozproszone zarządzanie wiedzą; sztuczne 
systemy postrzegające, interpretujące i 
oceniające informacje oraz będące w stanie 
współpracować, działać samodzielnie i 
uczyć się; teorie i eksperymenty 
wykraczające poza przyrostowe postępy, 
wyciągające korzyści ze zrozumienia 
naturalnego postrzegania, w szczególności 
procesów uczenia się i zapamiętywania, 
również na rzecz nowoczesnych systemów 
uczenia się przez ludzi.

Uzasadnienie

Ponieważ infrastruktura komunikacyjna jest rozproszona, zarządzanie wiedzą również 
powinno być rozproszone, o czym należy wspomnieć wyraźnie w omawianej dziedzinie badań.

Poprawka 84
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Działania”

podtytuł 1 „Filary technologii ICT” tiret szóste

- Symulacja, wizualizacja, interakcja i 
rzeczywistość mieszana: narzędzia służące 
modelowaniu, symulacji, wizualizacji, 
interakcji, oraz wirtualnej, zwiększonej 
rzeczywistości mieszanej oraz ich 
integracji do pełnych otoczeń; narzędzia na 
rzecz innowacyjnego projektowania i 
kreatywności w odniesieniu do produktów, 
usług i cyfrowych mediów 
audiowizualnych; bardziej naturalne, 

- Symulacja, wizualizacja, interakcja i 
rzeczywistość mieszana: narzędzia służące 
modelowaniu, symulacji, wizualizacji, 
interakcji, oraz wirtualnej, zwiększonej 
rzeczywistości mieszanej oraz ich 
integracji do pełnych otoczeń; narzędzia na 
rzecz innowacyjnego projektowania i 
kreatywności w odniesieniu do produktów, 
usług i cyfrowych mediów 
audiowizualnych; bardziej naturalne, 
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intuicyjne i łatwe do wykorzystania 
interfejsy i nowe sposoby komunikowania 
się z technologią, maszynami, 
urządzeniami i innymi przedmiotami; 
wielojęzyczne i automatyczne systemy 
tłumaczenia maszynowego.

intuicyjne i łatwe do wykorzystania 
interfejsy i nowe sposoby komunikowania 
się z technologią, maszynami, 
urządzeniami i innymi przedmiotami przy 
pomocy języka naturalnego; 
wielojęzyczne i automatyczne systemy 
tłumaczenia maszynowego.

Uzasadnienie

Język mówiony powinien być najbardziej naturalnym sposobem komunikacji między 
użytkownikiem a systemem. Uważamy, że należy wyraźnie o tym wspomnieć, aby 
zaakcentować konieczność wspierania idących w tym kierunku badań naukowych, rozwoju i 
innowacji.

Poprawka 85
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Działania”

podtytuł 2 „Integracja technologii” tiret drugie

- Otoczenie domowe: komunikacja, 
monitorowanie, kontrola i pomoc 
obejmująca przestrzeń mieszkalną, 
budynki i przestrzeń publiczną; swobodna 
interoperacyjność i wykorzystywanie 
wszystkich urządzeń przy uwzględnieniu 
rentowności, przystępności i możliwości 
wykorzystania; nowe usługi i nowe 
sposoby interaktywnych treści i usług 
cyfrowych; dostęp do informacji i 
zarządzania wiedzą.

- Otoczenie domowe: komunikacja, 
monitorowanie, kontrola i pomoc 
obejmująca przestrzeń mieszkalną, 
budynki i przestrzeń publiczną; swobodna 
interoperacyjność i wykorzystywanie 
wszystkich urządzeń przy uwzględnieniu 
rentowności, przystępności i możliwości 
wykorzystania; nowe usługi, w tym usługi 
rozrywkowe, i nowe formy interaktywnych 
treści i usług cyfrowych; dostęp do 
informacji i zarządzanie wiedzą.

Uzasadnienie

Pierwsza część uzasadnienia nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Nie należy pozostawiać na uboczu dziedzin związanych z treściami rozrywkowymi.

Poprawka 86
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Działania”

podtytuł 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret pierwsze podtiret pierwsze

- w zakresie zdrowia: osobiste, 
nierzucające się w oczy systemy 
umożliwiające obywatelom utrzymanie 
dobrego samopoczucia, takie jak 
urządzenia noszone na ciele lub dające się 

- w zakresie zdrowia: osobiste, 
nierzucające się w oczy systemy 
umożliwiające obywatelom utrzymanie 
dobrego samopoczucia, takie jak służące 
monitorowaniu i umożliwiające 
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wszczepić, służące monitorowaniu oraz 
autonomiczne systemy wspierające 
utrzymanie dobrego stanu zdrowia; nowe 
techniki, takie jak obrazowanie 
molekularne służące lepszemu 
zapobieganiu i zindywidualizowanym 
metodom leczenia; odkrycia i zastosowanie 
wiedzy dotyczącej zdrowia w praktyce 
klinicznej; modelowanie i symulacja 
funkcjonowania organów; urządzenia 
mikro- i nanorobotyczne służące jak 
najmniej inwazyjnym zastosowaniom 
operacyjnym lub terapeutycznym.

komunikację urządzenia noszone na ciele 
lub dające się wszczepić, oraz 
autonomiczne systemy wspierające 
utrzymanie dobrego stanu zdrowia; nowe 
techniki, takie jak obrazowanie 
molekularne, służące lepszemu 
zapobieganiu i zindywidualizowanym 
metodom leczenia; odkrycia i zastosowanie 
wiedzy dotyczącej zdrowia w praktyce 
klinicznej; modelowanie i symulacja 
funkcjonowania organów; urządzenia 
mikro- i nanorobotyczne służące jak 
najmniej inwazyjnym zastosowaniom 
operacyjnym lub terapeutycznym; techniki 
opieki i kontroli na odległość dla osób 
przewlekle chorych i starszych.

Uzasadnienie

Wyniki pomiarów powinny być wysyłane – przy zapewnieniu ochrony prywatności – do 
ośrodka kontrolnego, gdzie specjalista będzie mógł dokonać ich analizy. Dlatego też należy 
uzupełnić opisywany cykl badań, rozwoju i innowacji.

Starzenie się populacji pociąga za sobą konieczność prowadzenia badań i opracowywania 
nowych metod zmniejszających presję na szpitale, a zarazem poprawiających jakość życia 
osób starszych bez obniżania poziomu opieki.

Poprawka 87
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Działania”

podtytuł 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret pierwsze podtiret pierwsze a (nowe)

- w zakresie jakości życia: lepsze 
informowanie i dostęp do wiedzy 
naukowej, dostęp do podstawowych usług 
publicznych (takich jak system podatkowy 
itp.) i często wykorzystywanych usług 
prywatnych (przemysł rozrywkowy, banki 
itp.).

Uzasadnienie

Technologie ICT mają bezpośredni i natychmiastowy wpływ na jakość życia, ponieważ 
umożliwiają lepszy i łatwiejszy dostęp do wiedzy oraz do podstawowych usług publicznych i 
często wykorzystywanych usług prywatnych, ułatwiając korzystanie z nich i dostęp do 
oferowanych informacji.
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Poprawka 88
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Działania”

podtytuł 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret pierwsze podtiret drugie

- w zakresie administracji: 
wykorzystywanie technologii ICT w 
interdyscyplinarnym podejściu w zakresie 
administracji publicznych połączone ze 
zmianami organizacyjnymi i nowymi 
umiejętnościami w celu dostarczenia 
innowacyjnych, ukierunkowanych na 
obywatela usług dla wszystkich; 
nowoczesne rozwiązania oparte na 
technologiach ICT służące poprawie 
procesów w zakresie demokracji i 
uczestnictwa w niej, poprawie skuteczności 
i jakości usług sektora publicznego, 
wzajemnemu oddziaływaniu w obrębie i 
pomiędzy administracjami i rządami oraz 
wspieraniu procesów legislacyjnych i 
towarzyszących tworzeniu polityk na 
wszystkich płaszczyznach demokracji.

- w zakresie administracji: 
wykorzystywanie technologii ICT w 
interdyscyplinarnym podejściu w zakresie 
administracji publicznych połączone ze 
zmianami organizacyjnymi i nowymi 
umiejętnościami w celu dostarczenia 
innowacyjnych, ukierunkowanych na 
obywatela usług dla wszystkich; 
nowoczesne rozwiązania oparte na 
technologiach ICT służące poprawie 
procesów w zakresie demokracji i 
uczestnictwa w niej (w tym e-demokracja), 
poprawie skuteczności i jakości usług 
sektora publicznego, wzajemnemu 
oddziaływaniu w obrębie i pomiędzy 
administracjami i rządami oraz wspieraniu 
procesów legislacyjnych i towarzyszących 
tworzeniu polityk na wszystkich 
płaszczyznach demokracji.

Uzasadnienie

ICT mogą i powinny być czynnikami wspierającymi demokrację. W tej dziedzinie e-
demokracja ułatwia i sprzyja uczestnictwu obywateli, ma nieograniczony zasięg, pozwala na 
zwiększenie szybkości napływu danych i wymiany informacji, nie powodując przy tym 
zwiększenia biurokracji.

Poprawka 89
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Działania”

podtytuł 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret pierwsze podtiret trzecie

- w zakresie integracji społecznej: 
wzmocnienie pozycji jednostki i 
społeczności oraz zwiększenie równego 
udziału wszystkich obywateli w 
społeczeństwie informacyjnym, przy 
jednoczesnym zapobieganiu tworzeniu się 
przepaści cyfrowej wynikającej z 
niepełnosprawności, posiadania 
niewielkich umiejętności, ubóstwa, izolacji 
geograficznej, kultury, płci lub wieku, 
między innymi poprzez pomoc dla 
technologii wspierającej, propagowanie 
samodzielnego życia, poprawę e-

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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umiejętności oraz opracowanie produktów 
i usług nadających się do powszechnego 
użytku.

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 90
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Działania”

podtytuł 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret drugie podtiret drugie

- systemy, narzędzia i usługi w zakresie 
uczenia się wspomagane technologią, 
przystosowane do różnych użytkowników 
w różnych kontekstach; kwestie leżące u 
podstaw procesu ludzkiego uczenia się,
następującego za pośrednictwem 
technologii ICT; rozwijanie zdolności 
człowieka sprzyjających czynnemu 
uczeniu się.

- systemy, narzędzia i usługi w zakresie 
uczenia się wspomagane technologią (w 
tym e-learning), przystosowane do 
różnych użytkowników w różnych 
kontekstach związanych z harmonizacją 
systemów oświatowych w Europie; kwestie 
leżące u podstaw procesu ludzkiego 
uczenia się następującego za 
pośrednictwem technologii ICT; rozwijanie 
zdolności człowieka sprzyjających 
czynnemu uczeniu się; uczenie się przez 
całe życie.

Uzasadnienie

E-learning ułatwia uczenie się: wykorzystanie ICT do nauczania eliminuje czynnik odległości 
występujący w tradycyjnych metodach uczenia się na odległość, zmniejsza opóźnienie 
komunikacyjne bez względu na miejsce pobytu uczestników, rozwija także umiejętności 
uczniów, między innymi umiejętność korzystania z komputera.

Szkolenie ustawiczne jest niezbędne do aktualizacji wiedzy w takiej dziedzinie jak technologie 
ICT, gdzie zmiany technologiczne następują bardzo szybko.

Poprawka 91
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Działania”

podtytuł 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret trzecie podtiret pierwsze

- dynamiczne, ukierunkowane na sieci 
systemy działalności gospodarczej służące 
tworzeniu i dostarczaniu produktów i 
usług; zdecentralizowana kontrola i 
zarządzanie inteligentnymi elementami; 
cyfrowe ekosystemy działalności 
gospodarczej, w szczególności rozwiązania 
w zakresie oprogramowania dające się 

- dynamiczne, ukierunkowane na sieci 
systemy działalności gospodarczej służące 
tworzeniu i dostarczaniu produktów i 
usług; zdecentralizowana kontrola i 
zarządzanie inteligentnymi elementami; 
cyfrowe ekosystemy działalności 
gospodarczej, w szczególności rozwiązania 
w zakresie oprogramowania dające się 
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dostosować do potrzeb małych i średnich 
przedsiębiorstw; usługi wspierające 
rozproszone przestrzenie robocze; 
zwiększona obecność grupy, zarządzanie 
grupą i wzajemne wspieranie. 

dostosować do potrzeb małych i średnich 
przedsiębiorstw; usługi wspierające, 
uwzględniające kontekst rozproszonych 
przestrzeni roboczych; zwiększona 
obecność grupy, zarządzanie grupą i 
wzajemne wspieranie.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśniająca.

Poprawka 92
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Działania”

podtytuł 3 „Badania nad zastosowaniami” tiret trzecie podtiret pierwsze a (nowe)

- Nowe możliwości dla przedsiębiorstw: 
poprawa wydajności produkcji dzięki 
zastosowaniu technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, dostęp do nowych 
rynków i dostawców poprzez handel 
elektroniczny.

Uzasadnienie

Technologie ICT oferują przedsiębiorstwom wiele nowych możliwości poprawy wydajności 
produkcji dzięki zastosowaniu nowych technologii, dając im zarazem większy i łatwiejszy 
dostęp do nowych rynków i większej liczby dostawców.

Poprawka 93
Załącznik I „Tematy” punkt 3 „Technologie teleinformatyczne” podpunkt „Reagowanie na 

nowe potrzeby oraz nieprzewidziane potrzeby polityczne” ustęp 1

Działania obejmujące przyszłe i nowe 
technologie będą sprzyjać 
interdyscyplinarnej doskonałości badań w 
nowych dziedzinach badawczych 
związanych z technologiami ICT. Nacisk 
zostanie położony na: badanie nowych 
granic w zakresie miniaturyzacji i 
obliczania, w tym na przykład 
wykorzystanie efektów kwantowych; 
wykorzystanie złożoności połączonych 
systemów obliczania i łączności; badanie 
nowych konceptów i eksperymenty z 
udziałem inteligentnych systemów na rzecz 
produktów i usług dostosowanych do 

Działania obejmujące przyszłe i nowe 
technologie będą długoterminowo sprzyjać 
osiąganiu celów dotyczących
interdyscyplinarnej doskonałości badań w 
nowych dziedzinach badawczych 
związanych z technologiami ICT. Nacisk
zostanie położony na: badanie nowych 
granic w zakresie miniaturyzacji i 
obliczania, w tym na przykład 
wykorzystanie efektów kwantowych; 
zastosowanie zaawansowanych koncepcji 
i metod w badaniach nad złożonością
połączonych systemów obliczania i 
łączności oraz wpływem wykorzystania 
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indywidualnych potrzeb. ICT na zachowania społeczne; badanie 
nowych konceptów i eksperymenty z 
udziałem inteligentnych systemów na rzecz 
produktów i usług dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb, z 
uwzględnieniem charakteru konfiguracji 
systemu i zachowania oprogramowania.

Uzasadnienie

Działania te ograniczają się obecnie do laboratoriów naukowych, ale nie należy zapominać, 
że ostatecznym celem jest wykorzystanie ich w społeczeństwie.

Eksperymenty dotyczące tych systemów powinny również obejmować zachowanie 
oprogramowania, będącego podstawowym elementem ich wykonalności.

Wiedza zdobyta w ramach badań nad ogólnymi zjawiskami złożonymi ma również duże 
znaczenie dla analizy zmian zachowań społeczeństwa europejskiego w związku z 
wykorzystaniem ICT, podobnie jak w przypadku wykorzystania Internetu.

Poprawka 94
Załącznik I „Tematy” punkt 4 „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie 

produkcyjne” podpunkt „Cel” ustęp 1

Podnoszenie konkurencyjności przemysłu 
europejskiego oraz zapewnianie jego 
przekształcenia z przemysłu 
wykorzystującego zasoby na przemysł 
wykorzystujący wiedzę, poprzez 
przełomowe odkrycia na rzecz nowych 
zastosowań z pogranicza różnych 
technologii i dyscyplin. 

Podnoszenie konkurencyjności przemysłu 
europejskiego oraz zapewnianie jego 
przekształcenia z przemysłu 
wykorzystującego zasoby w przemysł 
wykorzystujący wiedzę, poprzez 
innowacyjne (przyjmujące pewne ryzyko 
naukowo-technologiczno-gospodarcze)
odkrycia na rzecz nowych zastosowań z 
pogranicza różnych technologii i 
dyscyplin, sprzyjające przekształcaniu jak 
największej liczby sektorów przemysłu 
europejskiego.

Uzasadnienie

Innowacyjne odkrycia zakładają przyjęcie elementu skalkulowanego i rozsądnego ryzyka 
naukowo-technologiczno-gospodarczego. Niezmiernie ważne jest, aby badania naukowe w 
dziedzinie nanonauki, nanotechnologii, technologii materiałowej i nowych technologii 
produkcyjnych sprzyjały i ułatwiały modernizację jak największej liczby sektorów przemysłu 
europejskiego.
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Poprawka 95
Załącznik I „Tematy” punkt 4 „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie 

produkcyjne” podpunkt „Podejście” ustęp 1

Aby wzmocnić konkurencyjność, przemysł 
europejski potrzebuje radykalnych
innowacji. Musi on skupić swój potencjał 
na produktach i technologiach o dużej 
wartości dodanej, tak aby sprostać 
wymaganiom użytkowników, jak również 
oczekiwaniom, związanym ze 
środowiskiem, zdrowiem i innym 
oczekiwaniom ze strony społeczeństwa. 
Badania odgrywają kluczową rolę w 
sprostaniu tym ambitnym wyzwaniom.

Aby wzmocnić konkurencyjność, przemysł 
europejski potrzebuje radykalnych 
innowacji. Musi on skupić swój potencjał 
na produktach, procesach i technologiach 
o dużej wartości dodanej, tak aby sprostać 
wymaganiom użytkowników, jak również 
oczekiwaniom, związanym ze 
środowiskiem, zdrowiem i innym 
oczekiwaniom ze strony społeczeństwa. 
Badania odgrywają kluczową rolę w 
sprostaniu tym ambitnym wyzwaniom.

Poprawka 96
Załącznik I „Tematy” punkt 4 „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie 

produkcyjne” podpunkt „Podejście” ustęp 3a (nowy)

Konkurencyjność przemysłu przyszłości 
będzie zależała w dużej mierze od 
nanotechnologii i ich zastosowania. UE 
jest światowym liderem w wielu 
dziedzinach nanotechnologii, nanonauki, 
technologii materiałowej i technologii 
produkcji. Należy wzmacniać tę pozycję i 
zachęcać do kolejnych działań 
zmierzających do konsolidacji i 
utwierdzania pozycji UE w niezwykle 
konkurencyjnym świecie.
Badania naukowe i rozwój technologiczny 
w różnych branżach nanonauki i 
nanotechnologii mogą przyspieszyć proces 
przekształcania europejskiego przemysłu.

Uzasadnienie

Przyszła konkurencyjność europejskiego przemysłu zależy w dużej mierze od nanotechnologii 
i ich wykorzystania, dlatego też badania i rozwój nanotechnologii i nanonauki mogą 
przyspieszyć proces przekształcania przemysłu europejskiego i zwiększyć jego 
konkurencyjność.

Poprawka 97
Załącznik I „Tematy” punkt 4 „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie 
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produkcyjne” podpunkt „Podejście” ustęp 5

Niniejszy temat ma szczególne znaczenie 
dla MŚP, ze względu na ich potrzeby i 
rolę, jaką odgrywają w udoskonalaniu i 
wykorzystywaniu technologii. Obszary o 
szczególnym znaczeniu obejmują: 
nanoinstrumenty, nanonarzędzia i 
nanourządzenia (z powodu nagromadzenia 
w tym sektorze MśP o dużym potencjale 
wzrostu i zaawansowanej technologii); 
techniczne tekstylia (typowe dla 
tradycyjnych sektorów przechodzących 
gwałtowny proces transformacyjny będący 
udziałem wielu MŚP); systemy kosmiczne; 
sektory przemysłu mechanicznego (np. w 
zakresie urządzeń do maszyn, w którym 
europejskie MŚP objęły przewodnictwo na 
świecie), jak również inne sektory 
obejmujące liczne MŚP, które wyciągną 
korzyści z wprowadzenia nowych modeli 
w zakresie działalności gospodarczej, 
materiałów i produktów.

Niniejszy temat ma szczególne znaczenie 
dla MŚP, ze względu na ich potrzeby i 
rolę, jaką odgrywają w udoskonalaniu i 
wykorzystywaniu technologii. Obszary o 
szczególnym znaczeniu obejmują: 
nanoinstrumenty, nanonarzędzia i 
nanourządzenia i nanozdrowie (z powodu 
nagromadzenia w tym sektorze MŚP o 
dużym potencjale wzrostu); techniczne 
tekstylia (typowe dla tradycyjnych 
sektorów przechodzących gwałtowny 
proces transformacyjny będący udziałem 
wielu MŚP); systemy kosmiczne; sektory 
przemysłu mechanicznego (np. w zakresie 
obrabiarek, w którym europejskie MŚP 
objęły przewodnictwo na świecie), jak 
również inne sektory obejmujące liczne 
MŚP, które wyciągną korzyści z 
wprowadzenia nowych modeli w zakresie 
działalności gospodarczej, materiałów i 
produktów.

Uzasadnienie

Dość często MŚP powstają jako przedsiębiorstwa „spin-off” wdrażające wiedzę ośrodków 
uniwersyteckich lub podobnych; w takich przypadkach można mówić o przedsiębiorstwach 
zaawansowanej technologii, sytuacja ta nie jest jednak powszechna. Dlatego też lepiej usunąć 
określenie „zaawansowana technologia”, aby nie wykluczać przedsiębiorstw, które – nie 
dysponując takową – chciałyby włączyć się do proponowanych działań.

Poprawka 98
Załącznik I „Tematy” punkt 4 „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie 

produkcyjne” podpunkt „Działania” podtytuł 1 ustęp 3a (nowy)

Badania będą dotyczyły również 
społecznego wpływu nanotechnologii oraz 
znaczenia nanonauki i technologii dla 
rozwiązywania problemów społecznych, a 
także możliwych, a dotychczas słabo 
poznanych konsekwencji i zagrożeń 
płynących z określonych wynalazków 
nanotechnologicznych.
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Uzasadnienie

Do spraw zasadniczych należą badania dotyczące społecznego wpływu nanotechnologii i 
nanonauki, a także wszelkich korzyści, jakie mogą one przynieść w rozwiązywaniu i lepszym 
rozumieniu problemów społecznych. Należy również prowadzić rzetelne badania nad 
możliwymi konsekwencjami i zagrożeniami płynącymi z określonych wynalazków 
technologicznych, które dotąd nie są dobrze znane i powodują opór ze strony pewnych 
środowisk.

Poprawka 99
Załącznik I „Tematy” punkt 4 „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie 

produkcyjne” podpunkt „Działania” podtytuł 2 ustęp 1

Nowe udoskonalone materiały o treści 
bogatszej w informacje, nowe 
zastosowania oraz większa efektywność 
stają się coraz bardziej znaczące dla 
konkurencyjności przemysłu i 
zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z 
nowymi modelami przemysłu 
produkcyjnego, to właśnie materiały, a nie 
sposób produkcji są pierwszym krokiem na 
drodze do podnoszenia wartości produktów 
oraz ich efektywności.

Nowe udoskonalone i zoptymalizowane
materiały o treści bogatszej w informacje, 
nowe zastosowania oraz większa 
efektywność stają się coraz bardziej 
znaczące dla konkurencyjności przemysłu i 
zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z 
nowymi modelami przemysłu 
produkcyjnego to właśnie materiały, a nie 
sposób produkcji są pierwszym krokiem na 
drodze do podnoszenia wartości produktów 
oraz ich efektywności.

Uzasadnienie

Należy odnieść się nie tylko do nowych materiałów, ale również do materiałów o 
udoskonalonych parametrach i własnościach.

Poprawka 100
Załącznik I „Tematy” punkt 4 „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie 

produkcyjne” podpunkt „Działania” podtytuł 2 ustęp 2

Badania skoncentrują się na opracowaniu 
nowych materiałów opartych na wiedzy o 
właściwościach odpowiadających ich 
zastosowaniu. Wymagana jest przy tym 
odpowiednia kontrola wewnętrznych 
właściwości, przetwarzania i produkcji 
oraz uwzględnienie potencjalnego wpływu 
na zdrowie oraz środowisko w czasie 
całego cyklu życia materiału. Nacisk 
zostanie położony na nowe udoskonalone 
materiały otrzymane przy wykorzystaniu 
potencjału nanotechnologii i biotechnologii 

Badania skoncentrują się na opracowaniu 
nowych materiałów opartych na wiedzy, o 
właściwościach odpowiadających ich 
zastosowaniu. Wymagana jest przy tym 
odpowiednia kontrola wewnętrznych 
właściwości, przetwarzania i produkcji 
oraz uwzględnienie potencjalnego wpływu 
na zdrowie oraz środowisko w czasie 
całego cyklu życia materiału. Nacisk 
zostanie położony na nowe udoskonalone 
materiały otrzymane przy wykorzystaniu 
potencjału nanotechnologii i biotechnologii 
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i/lub „uczenie się od natury”, w 
szczególności nanomateriały o wyższych 
parametrach technologicznych, 
biomateriały i materiały hybrydowe.

i/lub „uczenia się od natury”, w 
szczególności nanomateriały, biomateriały,
metamateriały i materiały hybrydowe o 
wyższych parametrach technologicznych.

Uzasadnienie

Metamateriały to nowa kategoria materiałów, posiadających własności nieobserwowane w 
przyrodzie, które nie powinny znaleźć się poza sferą badań ze względu na ich innowacyjne 
znaczenie i przyszłościowe możliwości; obecnie jednym z najpopularniejszych zastosowań 
metamateriałów jest produkcja płaskich soczewek.

Poprawka 101
Załącznik I „Tematy” punkt 4 „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie 

produkcyjne” podpunkt „Działania” podtytuł 3 ustęp 1

W celu przekształcenia przemysłu UE z 
przemysłu wykorzystującego zasoby na
przemysł wykorzystujący wiedzę 
wymagane jest nowe podejście do 
produkcji przemysłowej i będzie ono 
zależeć od przyjęcia całkowicie nowego 
traktowania kwestii ciągłego nabywania, 
zastosowania, ochrony i finansowania 
nowej wiedzy oraz jej wykorzystania, w 
tym modeli zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji. Oznacza to stworzenie 
właściwych warunków dla ciągłej 
innowacji (w zakresie działalności 
przemysłowej oraz systemów 
produkcyjnych, w tym struktury, urządzeń 
i usług) oraz dla rozwoju ogólnych „aktyw” 
produkcyjnych (technologie, organizacja i 
zakłady produkcyjne) przy jednoczesnym 
spełnieniu wymogów dotyczących 
środowiska i bezpieczeństwa.

W celu przekształcenia przemysłu UE z 
przemysłu wykorzystującego zasoby w
przemysł wykorzystujący wiedzę 
wymagane jest nowe podejście do 
produkcji przemysłowej i będzie ono 
zależeć od przyjęcia całkowicie nowego 
traktowania kwestii ciągłego nabywania, 
zastosowania, ochrony i finansowania 
nowej wiedzy oraz jej wykorzystania, w 
tym modeli zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji. Oznacza to stworzenie 
właściwych warunków dla ciągłej 
innowacji (w zakresie działalności 
przemysłowej oraz systemów 
produkcyjnych, w tym struktury, urządzeń 
i usług) oraz dla rozwoju ogólnych 
„aktywów” produkcyjnych (technologie, 
automatyzacja, organizacja 
zasobów/urządzeń i zakłady produkcyjne), 
zachęcanie do modernizacji 
podstawowego przemysłu europejskiego
przy jednoczesnym spełnieniu wymogów 
dotyczących środowiska i bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Lepiej uszczegółowić znaczenie pojęcia „aktywa produkcyjne”. Ostatecznym celem jest 
modernizacja przemysłu europejskiego.
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Poprawka 102
Załącznik I „Tematy” punkt 4 „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie 

produkcyjne” podpunkt „Działania” podtytuł 3 ustęp 2

Badania skoncentrują się na kilku 
aspektach obejmujących: opracowanie i 
zatwierdzanie nowych modeli i strategii 
przemysłowych obejmujących wszystkie 
aspekty cyklu życia produktu i procesu; 
dające się dostosować systemy 
produkcyjne, będące w stanie 
przezwyciężyć istniejące ograniczenia w 
zakresie procesów i pozwalające na nowe 
metody produkcji i przetwarzania; 
produkcja połączona siecią mająca na celu 
opracowanie nowych narzędzi i metod dla 
wspólnych operacji o wysokiej wartości 
dodanej w skali światowej; narzędzia 
służące szybkiemu transferowi i integracji 
nowych technologii do projektowania i 
zarządzania procesami produkcyjnymi; 
wykorzystanie konwergencji w zakresie 
nano-, bio- i infotechnologii oraz 
technologii poznawczych w celu 
opracowania nowych produktów i 
koncepcji inżynieryjnych oraz 
potencjalnych nowych sektorów 
przemysłu.

Badania skoncentrują się na kilku 
aspektach obejmujących: opracowanie i 
zatwierdzanie nowych modeli i strategii 
przemysłowych obejmujących wszystkie 
aspekty cyklu życia produktu i procesu; 
dające się dostosować systemy 
produkcyjne, będące w stanie 
przezwyciężyć istniejące ograniczenia w 
zakresie procesów i pozwalające na nowe 
lub zoptymalizowane metody produkcji i 
przetwarzania; produkcja w sieci mająca na 
celu opracowanie nowych narzędzi i metod 
dla wspólnych operacji o wysokiej 
wartości dodanej w skali światowej; 
narzędzia służące szybkiemu transferowi i 
integracji nowych technologii do 
projektowania i zarządzania procesami 
produkcyjnymi; wykorzystanie 
konwergencji w zakresie nano-, bio- i 
infotechnologii oraz technologii 
poznawczych w celu opracowania nowych 
produktów i koncepcji inżynieryjnych oraz 
potencjalnych nowych sektorów 
przemysłu. Należy skupić szczególną 
uwagę na włączeniu MŚP do realizacji 
nowych wymagań łańcuchów dostaw oraz 
zachęcać do tworzenia MŚP zajmujących 
się zaawansowanymi technologiami, co 
jest niezbędnym warunkiem głębokich 
przemian w przemyśle. Na ten cel należy 
przeznaczyć co najmniej 20% budżetu 
niniejszego tematu priorytetowego.

Uzasadnienie

Należy podkreślić znaczenie udziału MŚP w rozwoju technologicznym przemysłu w 
perspektywie średnioterminowej, którego stymulowanie wymaga pewnych minimalnych i 
konkretnych środków budżetowych.

Poprawka 103
Załącznik I „Tematy” punkt 4 „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie 

produkcyjne” podpunkt „Działania” podtytuł 4 ustęp 2

Badania skupią się na nowych Badania skupią się na nowych 
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zastosowaniach i nowatorskich 
rozwiązaniach będących odpowiedzią na 
główne wyzwania, jak również potrzeby w 
zakresie badań i rozwoju technologicznego 
określone przez poszczególne Europejskie 
Platformy Technologiczne. Integracja 
nowej wiedzy i nowych nanotechnologii, 
technologii materiałów i technologii 
produkcyjnych będzie wspierana w 
zastosowaniach sektorowych i 
międzysektorowych, takich jak: zdrowie, 
budownictwo, przemysł kosmiczny, 
transport, energia, chemia, środowisko, 
przemysł włókienniczy i odzieżowy, 
przemysł celulozowy i papierniczy, 
technologia budowy maszyn oraz w 
ogólnej kwestii bezpieczeństwa 
przemysłowego.

zastosowaniach i nowatorskich 
rozwiązaniach będących odpowiedzią na 
główne wyzwania, jak również potrzeby w 
zakresie badań i rozwoju technologicznego 
określone przez poszczególne Europejskie 
Platformy Technologiczne. Integracja 
nowej wiedzy i nowych nanotechnologii, 
technologii materiałowej i technologii 
produkcyjnych będzie wspierana w 
zastosowaniach sektorowych i 
międzysektorowych, takich jak: zdrowie, 
przetwórstwo żywności, budownictwo (w 
tym inżynieria lądowa i wodna), przemysł 
kosmiczny, transport, energia, chemia, 
środowisko, przemysł włókienniczy i 
odzieżowy, przemysł obuwniczy, przemysł 
celulozowy i papierniczy, technologia 
budowy maszyn oraz w ogólnej kwestii 
bezpieczeństwa przemysłowego.

Uzasadnienie

Nie należy pomijać wymienionych działów przemysłu, które mogą skorzystać na badaniach w 
tej dziedzinie.

Poprawka 104
Załącznik I „Tematy” punkt 5 „Energia” podpunkt „Cel”

Przekształcenie obecnego systemu 
energetycznego opartego na paliwach 
kopalnych na bardziej zrównoważony 
system oparty na różnorodnych źródłach i 
dostawcach energii w połączeniu ze 
wzmacnianiem wydajności energetycznej, 
w odpowiedzi na pilne wyzwania w 
zakresie bezpieczeństwa dostaw i zmian 
klimatycznych, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu konkurencyjności sektorów 
europejskiego przemysłu energetycznego.

Przekształcenie obecnego systemu 
energetycznego opartego na paliwach 
kopalnych w bardziej zrównoważony i w 
mniejszym stopniu zależny od paliw 
importowanych system oparty na 
różnorodnych, mniej zanieczyszczających, 
w szczególności odnawialnych źródłach i 
czynnikach energetycznych w połączeniu 
ze wzmacnianiem wydajności 
energetycznej, wspieraniem poligeneracji 
oraz racjonalizacją zużycia i dostaw 
energii, w odpowiedzi na pilne wyzwania 
w zakresie bezpieczeństwa dostaw i zmian 
klimatycznych, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu konkurencyjności sektorów 
europejskiego przemysłu energetycznego.
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Uzasadnienie

Unia Europejska powinna wykorzystywać cały swój potencjał badawczy, aby skończyć z 
obecnym uzależnieniem od paliw kopalnych, ale zarazem powinna stawiać na produkcję 
własnych surowców dla źródeł energii, tak aby zapewnić wysoki współczynnik dostaw 
własnych, które ponadto posłużą jako alternatywny dział gospodarki w regionach dotkniętych 
restrukturyzacją.

Oprócz racjonalizacji należy położyć nacisk na niezanieczyszczające źródła energii i na 
poligenerację jako sposób zwiększania ogólnej wydajności energetycznej, a co za tym idzie 
zmniejszania zużycia.

Poprawka 105
Załącznik I „Tematy” punkt 5 „Energia” podpunkt „Podejście” ustęp 1a (nowy)

Europa należy do światowej czołówki w 
dziedzinie rozwoju szeregu technologii 
energetycznych. Przoduje w zakresie 
rozwoju technologii odnawialnych źródeł 
energii, jak energia słoneczna, bioenergia 
i energia wiatrowa. Konkuruje również na 
światowym poziomie w zakresie 
technologii wytwarzania i dystrybucji 
energii oraz posiada duże możliwości 
badawcze w zakresie wychwytywania i 
sekwestracji węgla.  Niemniej jednak 
pozycji Europy w światowej czołówce 
zagraża poważnie konkurencja (w 
szczególności Stanów Zjednoczonych i 
Japonii). Dlatego też niezbędne są duże 
starania i międzynarodowa współpraca, 
aby Europa utrzymała i wzmocniła swoją 
wiodącą pozycję.

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna w dalszym ciągu przodować w zakresie odnawialnych źródeł 
energii i zdecydowanie stawiać na czyste źródła energii jako główny sposób jej wytwarzania. 
Wymaga to zwiększenia budżetu na badania nad takimi źródłami, aby przekształcić je w 
powszechnie wykorzystywane źródła energii, o przystępnej cenie produkcji i konsumpcji i, w 
związku z tym, opłacalne i konkurencyjne w stosunku do energii wytwarzanej w krajach nadal 
wykorzystujących głównie paliwa kopalne oraz inne źródła zanieczyszczające lub mało 
bezpieczne.

Poprawka 106
Załącznik I „Tematy” punkt 5 „Energia” podpunkt „Podejście” ustęp 3

Wzmocnienie konkurencyjności Wzmocnienie konkurencyjności 
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europejskiego sektora energetycznego w 
obliczu silnej konkurencji światowej jest 
ważnym celem niniejszego tematu i 
zapewni ono, że europejski przemysł 
będzie w stanie osiągnąć lub utrzymać 
wiodącą rolę w zakresie najważniejszych 
technologii energetycznych na świecie. W 
szczególności MŚP stanowią siłę 
napędową sektora energetycznego, 
odgrywają zasadniczą rolę w łańcuchu 
energetycznym oraz będą istotne w 
propagowaniu innowacji. Ich liczny udział 
w badaniach i działaniach 
demonstracyjnych jest istotny i będzie 
czynnie wspierany. 

europejskiego sektora energetycznego w 
obliczu silnej konkurencji światowej jest 
ważnym celem niniejszego tematu i 
zapewni ono, że europejski przemysł 
będzie w stanie osiągnąć lub utrzymać 
wiodącą rolę w zakresie najważniejszych 
technologii energetycznych na świecie. W 
szczególności MŚP stanowią siłę 
napędową sektora energetycznego, 
odgrywają zasadniczą rolę w łańcuchu 
energetycznym oraz będą istotne w 
propagowaniu innowacji. Ich liczny udział 
w badaniach, opracowaniu i działaniach 
demonstracyjnych jest istotny i będzie 
czynnie wspierany, na co przyznane 
zostanie 20% budżetu przeznaczonego 
niniejszego priorytetowego tematu.

Uzasadnienie

W celu rzeczywistego wsparcia udziału MŚP w omawianych dziedzinach należy wyznaczyć 
próg środków pomocowych w ramach omawianego tematu priorytetowego.

Poprawka 107
Załącznik I „Tematy” punkt 5 „Energia” podpunkt „Podejście” ustęp 5

W celu wzmocnienia upowszechnienia i 
wykorzystywania wyników badań, we 
wszystkich obszarach będzie wspierane 
upowszechnianie wiedzy i transfer 
wyników, również do decydentów 
politycznych. W ten sposób uzupełnione 
zostaną działania podejmowane w ramach 
programu Inteligentna Energia dla 
Europy, stanowiącego część programu na 
rzecz konkurencyjności i innowacji, w 
celu wspierania innowacji i usuwania 
przeszkód natury innej niż technologiczna 
na drodze powszechnego zastosowania 
technologii energetycznych na rynku.

W celu wzmocnienia upowszechnienia i 
wykorzystywania wyników badań, we 
wszystkich obszarach będzie wspierane 
upowszechnianie wiedzy i transfer 
wyników, również do decydentów 
politycznych. Konkretnymi działaniami 
będzie wspieranie multidyscyplinarności i 
interdyscyplinarności oraz dążenie do 
osiągnięcia jak najwyższej synergii i 
komplementarności z innymi programami 
i działaniami wspólnotowymi, jak 
program Inteligentna Energia dla 
Europy, stanowiący część programu na 
rzecz konkurencyjności i innowacji.

Uzasadnienie

Działania finansowane w ramach siódmego programu ramowego powinny być ściśle 
powiązane z działaniami wspieranymi przez inne programy, tak aby się uzupełniały.
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Poprawka 108
Załącznik I „Tematy” punkt 5 „Energia” podpunkt „Podejście” ustęp 5 a (nowy)

Prowadzone będą ponadto działania w 
celu informowania i popularyzacji 
naukowej każdego z działań 
prowadzonych w zakresie tego 
priorytetowego tematu.

Uzasadnienie

Prowadzone będą działania popularyzacyjne w celu zachęcenia końcowych użytkowników, a 
w szczególności decydentów politycznych, do przyswajania tych działań.

Poprawka 109
Załącznik I „Tematy” punkt 5 „Energia” podpunkt „Działania”, podtytuł - 1 (przed "Wodór i 

ogniwa paliwowe") „Poligeneracja” (nowy)

- Poligeneracja
Rozwój zintegrowanych systemów 
energetycznych, o wysokiej ogólnej 
efektywności, skierowanych do 
końcowych użytkowników, 
umożliwiających wykorzystanie 
najlepszych i przyjaznych dla środowiska 
dostępnych źródeł energii. Ulepszenie i 
rozwój nowych sposobów magazynowania 
energii.
Zarządzanie podłączaniem wspomnianych 
systemów do sieci jako wzrost ogólnej 
efektywności i poprawa jakości usług.

Uzasadnienie

Osiągnięcia w dziedzinie poligeneracji pozwalają przewidzieć znaczny wzrost efektywności 
procesów przetwarzania energii, masowe wykorzystanie odnawialnych lub mało 
zanieczyszczających źródeł energii, podłączenie do sieci elektrycznej energii wytwarzanej w 
wyniku takich procesów (bardziej przyjaznych dla środowiska niż tradycyjne wytwarzanie 
termoelektryczne) oraz zmniejszenie kosztów infrastruktur, co przyczyni się w wzrostu 
konkurencyjności. Dlatego też ważne jest włączenie poligeneracji jako szczegółowego 
działania w zakresie badań, opracowania i demonstracji.
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Poprawka 110
Załącznik I „Tematy” punkt 5 „Energia” podpunkt „Działania”, podtytuł („Wodór i ogniwa 

paliwowe”)

Zintegrowana strategia badawcza i 
wprowadzania technologii opracowana 
przez Europejską Platformę 
Technologiczną w dziedzinie wodoru i 
ogniw paliwowych stanowi podstawę 
strategicznego, zintegrowanego programu 
na rzecz zastosowań w transporcie oraz 
zastosowań stacjonarnych i przenośnych 
mającego na celu zapewnienie solidnych 
podstaw technologicznych dla stworzenia 
konkurencyjnego europejskiego przemysłu 
w zakresie dostaw wodoru i ogniw 
paliwowych oraz odnośnego wyposażenia. 
Program obejmie: podstawowe i stosowane 
badania i rozwój technologiczny; projekty 
demonstracyjne na dużą skalę (projekty 
„lighthouse”) służące potwierdzeniu 
wyników badań oraz zapewniające reakcje 
zwrotne dla przyszłych badań; przekrojowe 
i społeczno-gospodarcze działania 
badawcze w celu wspierania stosownych 
strategii przejściowych oraz zapewniania 
racjonalnych podstaw dla podejmowania 
decyzji politycznych oraz rozwoju ram 
rynku. Stosowane badania przemysłowe 
oraz działania demonstracyjne i 
przekrojowe objęte programem będą w 
miarę możliwości realizowane w ramach 
Wspólnej Inicjatywy Technologicznej. 
Działanie to, zarządzane strategicznie i 
nastawione na osiągnięcie celu, będzie 
uzupełniane i ściśle koordynowane z 
innymi wysiłkami badawczymi 
realizowanymi w ramach współpracy na 
ich początkowych etapach, które mają na 
celu osiągnięcie znaczącego przełomu w 
zakresie materiałów, procesów i nowych 
technologii o kluczowym znaczeniu.

Zintegrowana strategia badawcza i 
wprowadzania technologii opracowana 
przez Europejską Platformę 
Technologiczną w dziedzinie wodoru i 
ogniw paliwowych stanowi podstawę 
strategicznego, zintegrowanego programu 
na rzecz zastosowań w transporcie oraz 
zastosowań stacjonarnych i przenośnych 
mającego na celu zapewnienie solidnych 
podstaw technologicznych dla stworzenia 
konkurencyjnego europejskiego przemysłu 
w zakresie dostaw wodoru i ogniw 
paliwowych oraz odnośnego wyposażenia. 
Program obejmie: podstawowe i stosowane 
badania i rozwój technologiczny; projekty 
demonstracyjne na dużą skalę (projekty 
„lighthouse”) służące potwierdzeniu 
wyników badań oraz zapewniające reakcje 
zwrotne dla przyszłych badań; przekrojowe 
i społeczno-gospodarcze działania 
badawcze w celu wspierania stosownych 
strategii przejściowych oraz zapewniania 
racjonalnych podstaw dla podejmowania 
decyzji politycznych oraz rozwoju ram 
rynku. Stosowane badania przemysłowe 
oraz działania demonstracyjne i 
przekrojowe objęte programem będą 
realizowane częściowo w ramach Wspólnej 
Inicjatywy Technologicznej. Działanie to, 
zarządzane strategicznie i nastawione na 
osiągnięcie celu, będzie uzupełniane i 
ściśle koordynowane z innymi wysiłkami 
badawczymi realizowanymi w ramach 
współpracy na ich początkowych etapach, 
które mają na celu osiągnięcie znaczącego 
przełomu w zakresie materiałów, procesów 
i nowych technologii o kluczowym 
znaczeniu.

Uzasadnienie

Wspólna Inicjatywa Technologiczna nie powinna ponosić całkowitej i wyłącznej 
odpowiedzialności za realizację wspomnianych działań przekrojowych.
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Poprawka 111
Załącznik I „Tematy” punkt 5 „Energia” podpunkt „Działania”, podtytuł „Wytwarzanie 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii”

Opracowanie i demonstracja 
zintegrowanych technologii na rzecz 
wytwarzania energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł, dostosowane do 
różnych warunków w danym regionie w 
celu zapewnienia warunków sprzyjających 
znacznemu zwiększeniu udziału produkcji 
tego typu energii elektrycznej w UE. 
Badania powinny przyczynić się do 
wzrostu ogólnej wydajności przetwarzania, 
znaczącego zmniejszenia kosztów energii, 
poprawy niezawodności procesu oraz 
dalszej redukcji wpływu na środowisko. 
Nacisk zostanie położony na fotowoltaikę, 
energię wiatrową i biomasę (w tym część 
odpadów ulegającą biodegradacji). 
Badania służyć będą ponadto 
wykorzystaniu pełnego potencjału innych 
odnawialnych źródeł energii: 
geotermicznej, termicznej energii 
słonecznej, oceanicznej i pochodzącej z 
małych elektrowni wodnych.

Badania, opracowanie i demonstracja 
zintegrowanych technologii na rzecz 
wytwarzania energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł, dostosowane do 
różnych warunków w danym regionie w 
celu zapewnienia warunków sprzyjających 
znacznemu zwiększeniu udziału produkcji 
tego typu energii elektrycznej w UE. 
Badania powinny przyczynić się do 
wzrostu ogólnej wydajności przetwarzania, 
usunięcia istniejących przeszkód, co 
pociągnie za sobą znaczące zmniejszenie
kosztów energii, poprawy niezawodności 
procesu oraz dalszej redukcji wpływu na 
środowisko. Nacisk zostanie położony na 
systemy fotowoltaiczne i fototermiczne,
energię wiatrową i biomasę (w tym 
plantacje roślin do wytwarzania energii i 
część odpadów ulegającą biodegradacji). 
Badania służyć będą ponadto 
wykorzystaniu pełnego potencjału innych 
odnawialnych źródeł energii: 
geotermicznej, termicznej energii 
słonecznej, oceanicznej i pochodzącej z 
małych elektrowni wodnych.

Uzasadnienie

Propozycja ujednolicenia pierwszego zdania kilku podtytułów, tak aby ująć w nim trzy części 
składowe nauki: badania, opracowanie i demonstracja.

Wykorzystanie energii słonecznej nie powinno ograniczać się do systemów fotowoltaicznych; 
należy również wykorzystać możliwości fototermicznego wytwarzania energii przy użyciu 
średniotemperaturowych i wysokotemperaturowych kolektorów słonecznych.

Pożądane byłoby przekrojowe podejście do zwiększenia i ulepszenia działalności związanej z 
uprawami energetycznymi i ich potencjałem.

Poprawka 112
Załącznik I „Tematy” punkt 5 „Energia” podpunkt „Działania”, podtytuł „Wytwarzanie paliw 

z odnawialnych źródeł energii”

Opracowanie i demonstracja ulepszonych 
technologii przetwarzania na rzecz 

Badania, opracowanie i demonstracja 
ulepszonych technologii przetwarzania na 
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zrównoważonej produkcji oraz łańcuchów 
dostaw stałych, płynnych i gazowych paliw
otrzymywanych z biomasy (w tym części 
odpadów ulegających biodegradacji), w 
szczególności płynnych biopaliw 
wykorzystywanych w transporcie. Nacisk 
należy położyć na nowe rodzaje biopaliw, 
jak również nowe sposoby produkcji i 
dystrybucji istniejących biopaliw, łącznie 
ze zintegrowaną produkcją energii i innych 
produktów o wartości dodanej przez 
biorafinerie. Mając na celu zapewnienie 
korzyści w zakresie emisji dwutlenku 
węgla związanych z bezpośrednim 
dostarczaniem energii z jej źródła do 
użytkownika, badania skupią się na 
poprawie wydajności energetycznej, przy 
wzmocnieniu integracji technologii oraz 
wykorzystaniu surowców. Obejmą one 
kwestie takie jak logistyka surowców, 
badania przednormatywne i standaryzacja 
na rzecz bezpiecznego i niezawodnego 
wykorzystania w zastosowaniach 
transportowych i stacjonarnych. W celu 
wykorzystania potencjału wytwarzania 
wodoru przy wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł energii wspierane będą procesy 
oparte na biomasie, odnawialnej energii 
elektrycznej i energii słonecznej.

rzecz zrównoważonej produkcji oraz 
łańcuchów dostaw stałych, płynnych i 
gazowych paliw otrzymywanych z 
biomasy i plantacji roślin do wytwarzania 
energii ( w tym części odpadów 
ulegających biodegradacji), w 
szczególności płynnych biopaliw 
wykorzystywanych w transporcie. Nacisk 
należy położyć na nowe rodzaje biopaliw, 
jak również nowe sposoby produkcji i 
dystrybucji istniejących biopaliw, łącznie 
ze zintegrowaną produkcją energii i innych 
produktów o wartości dodanej przez 
biorafinerie. Mając na celu zapewnienie 
korzyści w zakresie emisji dwutlenku 
węgla związanych z bezpośrednim 
dostarczaniem energii z jej źródła do 
użytkownika, badania skupią się na 
poprawie wydajności energetycznej, przy
wzmocnieniu integracji technologii oraz 
wykorzystaniu surowców. Obejmą one 
kwestie takie jak uprawy energetyczne, 
logistyka surowców, badania 
przednormatywne i standaryzacja na rzecz 
bezpiecznego i niezawodnego 
wykorzystania w zastosowaniach 
transportowych i stacjonarnych. W celu 
wykorzystania potencjału wytwarzania 
wodoru przy wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł energii wspierane będą procesy 
oparte na biomasie, odnawialnej energii 
elektrycznej i energii słonecznej.

Uzasadnienie

Propozycja ujednolicenia pierwszego zdania kilku podtytułów, tak aby ująć w nim trzy części 
składowe nauki: badania, opracowanie i demonstracja.

Pożądane byłoby przekrojowe podejście do wzmożenia i udoskonalenia działań związanych z 
uprawami energetycznymi i ich potencjałem, dlatego też proponuje się wspomnieć o nich 
zarówno w poprzednim jak i w niniejszym podtytule.

Poprawka 113
Załącznik I „Tematy” punkt 5 „Energia” podpunkt „Działania”, podtytuł „Odnawialne źródła 

energii wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia”

Opracowanie i demonstracja zbioru 
technologii w celu zwiększenia potencjału 

Badania, opracowanie i demonstracja 
zbioru technologii w celu zwiększenia 
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odnawialnych źródeł energii 
wykorzystywanych do ogrzewania i 
chłodzenia, przyczyniając się do 
zrównoważonej energii. Celem działań jest 
osiągnięcie znaczącego zmniejszenia 
kosztów, wzrost wydajności, dalsza 
redukcja wpływu na środowisko i 
zoptymalizowanie wykorzystania 
technologii w różnych warunkach danego 
regionu. Badania i działalność 
demonstracyjna powinny objąć nowe 
systemy i składniki na rzecz zastosowań 
przemysłowych (w tym odsalanie wody 
morskiej metodą termiczną) ciepłownictwo 
i chłodzenie i/lub dedykowane instalacje 
grzewcze/chłodnicze, łączenie budynków i 
magazynowanie energii.

potencjału odnawialnych źródeł energii 
wykorzystywanych do ogrzewania 
czynnego i chłodzenia, oraz udoskonalenie 
systemów służących do wykorzystania 
ogrzewania biernego lub wytwarzanego w 
sposób naturalny, przyczyniając się do 
zrównoważonej energii. Celem działań jest 
osiągnięcie znaczącego zmniejszenia 
kosztów, wzrost wydajności, dalsza 
redukcja wpływu na środowisko i 
zoptymalizowanie wykorzystania 
technologii w różnych warunkach danego 
regionu. Badania i działalność 
demonstracyjna powinny objąć nowe 
systemy i składniki na rzecz zastosowań 
przemysłowych (w tym odsalanie wody 
morskiej metodą termiczną) ciepłownictwo 
i chłodzenie i/lub dedykowane instalacje 
grzewcze/chłodnicze, łączenie budynków i 
magazynowanie energii.

Uzasadnienie

Propozycja ujednolicenia pierwszego zdania kilku podtytułów, tak aby ująć w nim trzy części 
składowe nauki: badania, opracowanie i demonstracja.

Unia Europejska, za pomocą instrumentów prawnych dotyczących efektywności energetycznej 
w budownictwie powinna głębiej zbadać możliwości wykorzystania systemów ogrzewania 
biernego lub wytwarzanego w sposób naturalny.

Poprawka 114
Załącznik I „Tematy” punkt 5 „Energia” podpunkt „Działania”, podtytuł „Technologie 

wychwytywania i sekwestracji CO2 w celu bezemisyjnego wytwarzania energii”

Paliwa kopalne w nieunikniony sposób 
będą w dalszym ciągu stanowić znaczącą 
część źródeł energii w najbliższych 
dziesięcioleciach. Aby opcja ta była w 
zgodzie ze środowiskiem naturalnym, w 
szczególności jeśli chodzi o zmiany 
klimatyczne, należy radykalnie zmniejszyć 
niekorzystny wpływ na środowisko 
wywierany przez paliwa kopalne, mając na 
celu wysoce wydajne, prawie bezemisyjne 
wytwarzanie energii. W celu zmniejszenia 
kosztów wychwytywania i sekwestracji 
CO2 do poniżej 20 EUR za tonę przy 
wskaźnikach wychwytywania 

Paliwa kopalne w nieunikniony sposób 
będą w dalszym ciągu stanowić znaczącą 
część źródeł energii w najbliższych 
dziesięcioleciach. Aby opcja ta była w 
zgodzie ze środowiskiem naturalnym, w 
szczególności jeśli chodzi o zmiany 
klimatyczne, należy radykalnie zmniejszyć 
niekorzystny wpływ na środowisko 
wywierany przez paliwa kopalne, mając na 
celu wysoce wydajne, prawie bezemisyjne 
wytwarzanie energii. W celu zmniejszenia 
kosztów wychwytywania i sekwestracji 
CO2 do poniżej 20 EUR za tonę przy 
wskaźnikach wychwytywania 
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wynoszących 90%, istotne jest
opracowanie i demonstracja skutecznych i 
niezawodnych technologii wychwytywania 
i sekwestracji CO2, jak również 
udowodnienie stabilności, bezpieczeństwa 
i niezawodności tego procesu. 

wynoszących 90%, istotne są badania, 
opracowanie i demonstracja skutecznych i 
niezawodnych technologii wychwytywania 
i sekwestracji CO2, jak również 
udowodnienie stabilności, bezpieczeństwa 
i niezawodności tego procesu. 

Uzasadnienie

Propozycja ujednolicenia pierwszego zdania kilku podtytułów, tak aby ująć w nim trzy części 
składowe nauki: badania, opracowanie i demonstracja.

Poprawka 115
Załącznik I „Tematy” punkt 5 „Energia” podpunkt „Działania”, podtytuł „Czyste technologie 

węgla”

Elektrownie węglowe są w dalszym ciągu 
głównym producentem energii elektrycznej 
na świecie, jednakże posiadają one 
znaczny potencjał w zakresie zwiększenia 
wydajności i redukcji emisji, w 
szczególności w zakresie CO2. W celu 
utrzymania konkurencyjności i 
przyczynienia się do zarządzania emisjami 
CO2 wsparcie zostanie udzielone 
opracowaniu i demonstracji czystych 
technologii konwersji węgla, tak by w 
znaczny sposób poprawić wydajność i 
niezawodność elektrowni, zminimalizować 
emisje zanieczyszczeń oraz zredukować 
ogólne koszty w różnych warunkach 
funkcjonowania. Mając w przyszłości na 
względzie bezemisyjne wytwarzanie 
energii, działania te powinny przygotować 
grunt dla rozwoju technologii 
wychwytywania i sekwestracji CO2, 
uzupełniać je i być z nimi powiązane.

Elektrownie węglowe są w dalszym ciągu 
głównym producentem energii elektrycznej 
na świecie, jednakże posiadają one 
znaczny potencjał w zakresie zwiększenia 
wydajności i redukcji emisji, w 
szczególności w zakresie CO2. W celu 
utrzymania konkurencyjności i 
przyczynienia się do zarządzania emisjami 
CO2 wsparcie zostanie udzielone 
badaniom, opracowaniu i demonstracji 
czystych technologii konwersji węgla, tak 
by w znaczny sposób poprawić wydajność 
i niezawodność elektrowni, 
zminimalizować emisje zanieczyszczeń 
oraz zredukować ogólne koszty w różnych 
warunkach funkcjonowania. Mając w 
przyszłości na względzie bezemisyjne 
wytwarzanie energii, działania te powinny 
przygotować grunt dla rozwoju technologii 
wychwytywania i sekwestracji CO2, 
uzupełniać je i być z nimi powiązane.

Uzasadnienie

Propozycja ujednolicenia pierwszego zdania kilku podtytułów, tak aby ująć w nim trzy części 
składowe nauki: badania, opracowanie i demonstracja.

Poprawka 116
Załącznik I „Tematy” punkt 5 „Energia” podpunkt „Działania”, podtytuł „Inteligentne sieci 

energetyczne”
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Aby ułatwić przejście do bardziej 
zrównoważonego systemu energetycznego 
potrzebne są szeroko zakrojone wysiłki w 
dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego w celu podniesienia 
wydajności, elastyczności, bezpieczeństwa 
i niezawodności europejskich systemów i 
sieci energetycznych i gazowych. W 
przypadku sieci energetycznych cele, 
jakimi są przekształcenie obecnych sieci w
prężnie działające, interaktywne 
(użytkownicy/operatorzy) sieci usług oraz 
usunięcie przeszkód na drodze szerokiego 
zastosowania i skutecznej integracji 
odnawialnych źródeł energii i rozproszonej 
produkcji (np. ogniwa paliwowe, 
mikroturbiny, silniki tłokowe),  będą 
wymagać także opracowania i 
demonstracji kluczowych technologii (np. 
innowacyjne rozwiązania w dziedzinie 
ICT, technologie magazynowania 
odnawialnych źródeł energii, 
elektrotechnika i urządzenia HTS). W 
przypadku sieci gazowych celem jest 
zaprezentowanie bardziej inteligentnych i 
wydajnych procesów i systemów 
transportu oraz dystrybucji gazu, łącznie ze 
skuteczną integracją odnawialnych źródeł 
energii.

Aby ułatwić przejście do bardziej 
zrównoważonego systemu energetycznego 
potrzebne są szeroko zakrojone wysiłki w 
dziedzinie badań, rozwoju i demonstracji
technologicznej w celu podniesienia 
wydajności, elastyczności, bezpieczeństwa 
i niezawodności europejskich systemów i 
sieci energetycznych i gazowych. W 
przypadku sieci energetycznych cele, 
jakimi są przekształcenie obecnych sieci w 
prężnie działające, interaktywne 
(użytkownicy/operatorzy) sieci usług oraz 
usunięcie przeszkód na drodze szerokiego 
zastosowania i skutecznej integracji 
odnawialnych źródeł energii i rozproszonej 
produkcji (np. ogniwa paliwowe, 
mikroturbiny, silniki tłokowe) a także 
podniesienie jakości dostaw oraz 
ułatwienie konsumentom odgrywania 
aktywniejszej roli w zarządzaniu ich 
potrzebami, będą wymagać także 
opracowania i demonstracji kluczowych 
technologii (np. innowacyjne rozwiązania 
w dziedzinie ICT, technologie 
magazynowania odnawialnych źródeł 
energii, elektrotechnika i urządzenia HTS). 
W przypadku sieci gazowych celem jest 
zaprezentowanie bardziej inteligentnych i 
wydajnych procesów i systemów 
transportu oraz dystrybucji gazu, łącznie ze 
skuteczną integracją odnawialnych źródeł 
energii i wykorzystaniem biogazu przy 
pomocy istniejących sieci.

Uzasadnienie

Ujednolicono brzmienie pierwszego zdania kilku podtytułów, tak aby figurowały w nim trzy 
części składowe nauki: badania, opracowanie i demonstracja.

Specyfika transportu gazu i elektryczności wymaga rozległej, trwałej infrastruktury, której 
rozwój i rozszerzanie napotyka coraz więcej przeszkód.  Należy w związku z tym podkreślić 
znaczenie badań i opracowania dla włączenia do sieci transportowej nowych urządzeń 
monitorujących, przekazujących informacje do sieci, co z kolei wymagać będzie opracowania 
nowych procedur operacyjnych.

Konieczne jest również zachęcenie obywateli do odpowiedzialnej konsumpcji energii.



PE 368.072v03-00 88/132 PR\613357PL.doc

PL

Poprawka 117
Załącznik I „Tematy” punkt 5 „Energia” podpunkt „Działania”, podtytuł „Wydajność 

energetyczna i oszczędność energii” ustęp 1

Znaczny potencjał w zakresie oszczędności 
energii i poprawy wydajności 
energetycznej powinien zostać 
wykorzystany poprzez optymalizację, 
zatwierdzenie i demonstrację nowych 
koncepcji i technologii dla budynków, 
usług i przemysłu.

Znaczny potencjał w zakresie oszczędności 
energii i poprawy wydajności 
energetycznej powinien zostać 
wykorzystany poprzez optymalizację, 
zatwierdzenie, badania, opracowanie i 
demonstrację nowych koncepcji i 
technologii dla budynków, transportu, 
usług i przemysłu.

Uzasadnienie

Propozycja ujednolicenia pierwszego zdania kilku podtytułów, tak aby ująć w nim trzy części
składowe nauki: badania, opracowanie i demonstracja.

Nie powinno wykluczać się sektora transportu z działań przewidzianych w niniejszym 
podtytule.

Poprawka 118
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Cel”

Propagowanie zrównoważonego 
zarządzania środowiskiem naturalnym i 
człowieka oraz jego zasobami poprzez 
pogłębianie wiedzy na temat interakcji 
pomiędzy biosferą, ekosystemami i 
działalnością człowieka, jak również 
opracowanie nowych technologii, narzędzi 
i usług w celu zintegrowanego podejścia 
do ogólnoświatowych kwestii dotyczących 
środowiska. Nacisk zostanie położony na 
prognozy dotyczące zmian klimatycznych 
oraz zmian systemu ekologicznego, 
lądowego i morskiego, narzędzia i 
technologie służące monitorowaniu, 
zapobieganiu i łagodzeniu niekorzystnych 
wpływów i zagrożeń dla środowiska, 
łącznie z ryzykiem dla zdrowia, jak 
również ochronę zrównoważonego 
charakteru środowiska naturalnego oraz 
stworzonego przez człowieka.

Propagowanie zrównoważonego 
zarządzania środowiskiem naturalnym i 
człowieka oraz jego zasobami poprzez 
pogłębianie wiedzy na temat interakcji 
pomiędzy biosferą, ekosystemami i 
działalnością człowieka, jak również 
opracowanie nowych technologii, narzędzi 
i usług w celu zintegrowanego podejścia 
do ogólnoświatowych kwestii dotyczących 
środowiska. Nacisk zostanie położony na 
prognozy dotyczące zmian klimatycznych 
oraz zmian systemu ekologicznego, 
lądowego i morskiego, narzędzia i 
technologie służące monitorowaniu, 
zapobieganiu, łagodzeniu i dostosowaniu
niekorzystnych wpływów i zagrożeń dla 
środowiska, łącznie z ryzykiem dla 
zdrowia, jak również ochronę 
zrównoważonego charakteru środowiska 
naturalnego oraz stworzonego przez 
człowieka.
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Uzasadnienie

Określone niekorzystne wpływy lub zagrożenia dla środowiska mogą być nieodwracalne. W 
związku z tym należy zbadać sposoby przystosowania do tych wpływów i zagrożeń, aby 
zmniejszyć ich wypływ na człowieka i jego otoczenie.

Poprawka 119
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Podejście” ustęp 1

Ochrona środowiska jest istotna dla 
zapewnienia jakości życia obecnych i 
przyszłych pokoleń, jak również wzrostu 
gospodarczego. Ponieważ zasoby naturalne 
Ziemi i środowisko stworzone przez 
człowieka narażone są na obciążenia 
spowodowane wzrostem populacji świata, 
urbanizacją, stałą ekspansją sektorów 
rolnictwa, transportu i energii, jak również 
zmiennością klimatu oraz globalnym,
regionalnym i lokalnym ociepleniem, 
Europa stoi przed wyzwaniem zapewnienia 
stałego i zrównoważonego wzrostu przy 
jednoczesnej redukcji negatywnych 
wpływów na środowisko. Współpracę 
obejmującą całą UE uzasadnia fakt, że jej 
państwa, regiony i miasta stoją w obliczu 
tych samych problemów dotyczących 
środowiska oraz istnieje potrzeba 
zgromadzenia masy krytycznej zważywszy 
na rozmiar, zakres i wysoki poziom 
złożoności badań nad środowiskiem. 
Współpraca taka również ułatwia wspólne 
planowanie, wykorzystywanie połączonych 
i interoperacyjnych baz danych oraz 
stworzenie wspólnych wskaźników, 
metodologii oceny oraz spójnych 
systemów obserwowania i przewidywania 
działających na szeroką skalę. 
Międzynarodowa współpraca jest ponadto 
potrzebna do uzupełnienia wiedzy i 
propagowania lepszego zarządzania na 
poziomie światowym.

Ochrona środowiska jest istotna dla 
zapewnienia jakości życia obecnych i 
przyszłych pokoleń, jak również wzrostu 
gospodarczego. Ponieważ zasoby naturalne 
Ziemi i środowisko stworzone przez 
człowieka narażone są na obciążenia 
spowodowane wzrostem populacji świata, 
urbanizacją, budownictwem, stałą 
ekspansją sektorów rolnictwa, hodowli, 
akwakultury i rybołówstwa, transportu i 
energii, jak również zmiennością klimatu 
oraz globalnym, regionalnym i lokalnym
ociepleniem, Europa stoi przed 
wyzwaniem zapewnienia stałego i 
zrównoważonego wzrostu przy 
jednoczesnej redukcji negatywnych 
wpływów na środowisko. Współpracę 
obejmującą całą UE uzasadnia fakt, że jej 
państwa, regiony i miasta stoją w obliczu 
tych samych problemów dotyczących 
środowiska oraz istnieje potrzeba 
zgromadzenia masy krytycznej zważywszy 
na rozmiar, zakres i wysoki poziom 
złożoności badań nad środowiskiem. 
Współpraca taka również ułatwia wspólne 
planowanie, wykorzystywanie połączonych 
i interoperacyjnych baz danych oraz 
stworzenie wspólnych wskaźników, 
metodologii oceny oraz spójnych 
systemów obserwowania i przewidywania 
działających na szeroką skalę. 
Międzynarodowa współpraca jest ponadto 
potrzebna do uzupełnienia wiedzy i 
propagowania lepszego zarządzania na 
poziomie światowym.
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Uzasadnienie

Należy wspomnieć o wpływie, jaki wywiera na środowisko naturalne hodowla (np. 
wytwarzanie nawozu płynnego, który przenika do wód podziemnych), rybołówstwo (np. w 
odniesieniu do ochrony zasobów i bardziej przyjaznych dla środowiska narzędzi 
połowowych), akwakultura (np. więcierze lub klatki przybrzeżne i ich wpływ na środowisko), 
aby w szczególności te sektory zostały włączone w zakres działania niniejszego ustępu.

Poprawka 120
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Podejście” ustęp 2

Badania w ramach niniejszego tematu 
przyczynią się do realizacji 
międzynarodowych zobowiązań UE i 
Państw Członkowskich, takich jak 
Ramowa Konwencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatycznych, Protokół z Kioto i Protokół 
montrealski, inicjatywy wynikające z 
Protokołu z Kioto, Konwencja ONZ o 
różnorodności biologicznej, Konwencja 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zwalczania pustynnienia oraz światowy 
Szczyt na temat Zrównoważonego 
Rozwoju 2002, łącznie z Inicjatywą 
Wodną UE (jak również propagowanie 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji).

Badania w ramach niniejszego tematu 
przyczynią się do realizacji 
międzynarodowych zobowiązań UE i 
Państw Członkowskich, takich jak 
Ramowa Konwencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatycznych, Protokół z Kioto i Protokół 
montrealski, inicjatywy wynikające z 
Protokołu z Kioto, Konwencja ONZ o 
różnorodności biologicznej, Konwencja 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zwalczania pustynnienia, Konwencja 
Sztokholmska w sprawie trwałych 
zanieczyszczeń organicznych oraz 
światowy Szczyt na temat 
Zrównoważonego Rozwoju 2002, łącznie z 
Inicjatywą Wodną UE (jak również 
propagowanie zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji).

Uzasadnienie

Wśród odniesień należy wymienić Konwencję Sztokholmską i udzielić większego wsparcia 
badaniom nad trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi.

Poprawka 121
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Podejście” ustęp 3

Przyczynią się one również do 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu, Grupy ds. Obserwacji Ziemi 
(GEO) oraz uwzględnią Milenijną Ocenę 
Ekosystemu. Ponadto badania te wspierać 

Przyczynią się one również do 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu, Grupy ds. Obserwacji Ziemi 
(GEO) oraz uwzględnią Milenijną Ocenę 
Ekosystemu. Ponadto badania te wspierać 
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będą potrzeby badawcze wynikające z 
obecnego i nowego prawodawstwa i 
polityk UE, procesu realizacji szóstego 
Programu Działań na rzecz Środowiska 
oraz związanych z nim tematycznych 
strategii i innych nowych strategii (np. 
strategia w zakresie rtęci), planów działań 
na rzecz technologii dla środowiska oraz 
środowiska i zdrowia. 

będą potrzeby badawcze wynikające z 
obecnego i nowego prawodawstwa i 
polityk UE, procesu realizacji szóstego 
Programu Działań na rzecz Środowiska 
oraz związanych z nim tematycznych 
strategii i innych nowych strategii (np. 
strategia w zakresie rtęci), planów działań, 
programów i dyrektyw na rzecz technologii 
dla środowiska oraz środowiska i zdrowia
lub działań niezbędnych dla ulepszenia 
mechanizmów związanych z ochroną 
środowiska w ramach sieci Natura 2000.

Uzasadnienie

W odniesieniu do działań na szczeblu Unii Europejskiej w ramach sieci Natura 2000 należy 
prowadzić także działania badawcze, które przyczynią się do skuteczniejszej ochrony 
obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSOP).

Poprawka 122
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Podejście” ustęp 4

Propagowanie innowacyjnych technologii 
dla środowiska przyczyni się do 
osiągnięcia zrównoważonego 
wykorzystania zasobów, łagodzenia i 
łatwiejszego przystosowania się do zmian 
klimatycznych oraz ochrony ekosystemów 
i środowiska stworzonego przez człowieka. 
Badania przyczynią się również do 
postępów technologicznych, które 
poprawią pozycję rynkową europejskich 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP w 
dziedzinach takich jak technologie dla 
środowiska. Europejskie Platformy 
Technologiczne, takie jak dotyczące 
zaopatrzenia w wodę i kwestii sanitarnych, 
zrównoważonej chemii, budownictwa i 
leśnictwa potwierdzają potrzebę działań na 
poziomie UE. Realizacja stosownych 
części ich programów badawczych będzie 
wspierana poprzez działania przedstawione 
poniżej. 

Propagowanie innowacyjnych technologii 
dla środowiska przyczyni się do 
osiągnięcia zrównoważonego 
wykorzystania zasobów, łagodzenia i
łatwiejszego przystosowania się do zmian 
klimatycznych oraz ochrony ekosystemów 
i środowiska stworzonego przez człowieka. 
Badania przyczynią się również do 
postępów technologicznych, które 
poprawią pozycję rynkową europejskich 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP w 
dziedzinach takich jak technologie dla 
środowiska. Przeznaczone zostanie 20 % 
budżetu tych działań na wspieranie 
szerszego udziału MŚP w badaniach, 
rozwoju i innowacjach w zakresie tego 
priorytetowego tematu. Europejskie 
Platformy Technologiczne, takie jak 
dotyczące zaopatrzenia w wodę i kwestii 
sanitarnych, zrównoważonej chemii, 
budownictwa i leśnictwa potwierdzają 
potrzebę działań na poziomie UE. 
Realizacja stosownych części ich 
programów badawczych będzie wspierana 
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poprzez działania przedstawione poniżej.

Uzasadnienie

W celu rzeczywistego wsparcia udziału MŚP w omawianych dziedzinach należy wyznaczyć 
próg środków pomocowych w ramach omawianego tematu priorytetowego.

Poprawka 123
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Podejście” ustęp 5

Koordynacja programów krajowych będzie 
wzmocniona poprzez rozszerzenie i 
pogłębienie zakresu istniejących systemów 
ERA-NET w badaniach dla środowiska, 
łącznie ze wspólną realizacją programów 
dotyczących badań Morza Bałtyckiego 
oraz nowych systemów ERA-NET.

Koordynacja programów krajowych będzie 
wzmocniona poprzez rozszerzenie i 
pogłębienie zakresu istniejących systemów 
ERA-NET w badaniach dla środowiska. 
Wspierana będzie multidyscyplinarność i 
interdyscyplinarność poprzez „joint calls” 
w tematach, w których wzajemne 
połączenie wielu dyscyplin jest oczywiste, 
jak w przypadku nauk i technologii 
morskich.

Uzasadnienie

W kwestiach związanych z ochroną środowiska morskiego, oprócz współpracy między 
zainteresowanymi podmiotami i krajami, niezbędne jest wspieranie podejścia 
multidyscyplinarnego i interdyscyplinarnego.

Poprawka 124
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Podejście” ustęp 5a (nowy)

W szczególności kontynuowane będą i 
wzmacniane wspólne działania w ramach 
programu badań Morza Bałtyckiego, przy 
jednoczesnym kontynuowaniu i 
podejmowaniu nowych badań reszty mórz 
i oceanów Wspólnoty oraz wspólnych 
mórz i oceanów Wspólnoty i krajów 
trzecich, a które ze względu na szczególny 
stan środowiska potrzebują ciągłych 
działań monitorujących, tak jak w 
przypadku Morza Śródziemnego.
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Uzasadnienie

W swoim komunikacie Komisja słusznie cytuje program szczegółowy dotyczący badań Morza 
Bałtyckiego. UE powinna nadal wspierać wspólny program BONUS 169 i kontynuować lub 
podejmować nowe działania na innych morzach i oceanach jako główny element przyszłego 
wdrażania europejskiej strategii morskiej.

Poprawka 125
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Podejście” ustęp 6

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
wzmocnienie upowszechniania wyników 
badań UE, także poprzez wykorzystanie 
synergii z uzupełniającymi mechanizmami 
finansowania na poziomie UE i Państw 
Członkowskich, oraz pobudzenie ich 
wykorzystania przez właściwych 
użytkowników końcowych, w 
szczególności decydentów politycznych.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
wzmocnienie upowszechniania wyników 
badań UE, informowania i popularyzacji 
naukowej w celu przybliżenia 
społeczeństwu nauki i technologii.

Dążyć się będzie do maksymalnej synergii 
i komplementarności z uzupełniającymi 
mechanizmami finansowania na poziomie 
UE i Państw Członkowskich, takimi jak 
szósty program działań na rzecz ochrony 
środowiska, program URBAN czy też 
fundusz LIFE+.

Uzasadnienie

Prowadzone będą działania popularyzacyjne w celu zachęcenia końcowych użytkowników, a 
w szczególności decydentów politycznych, do przyswajania tych działań.

Działania finansowane w ramach siódmego programu ramowego powinny być ściśle 
powiązane z działaniami wspieranymi przez inne programy, tak aby się one uzupełniały.

Poprawka 126
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 
„Działania” podtytuł „Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i zagrożenia”, tiret 

pierwsze

W celu obserwacji i analizy ewolucji 
systemu klimatycznego i ziemskiego oraz 
przewidywania ich przyszłego rozwoju 
należy prowadzić zintegrowane badania 
nad ich funkcjonowaniem. Badania te 

W celu obserwacji i analizy zmian, jakie 
zaszły w przeszłości i jakie zachodzą 
obecnie w systemie klimatycznym 
ziemskim i morskim (łącznie z regionami 
polarnymi) oraz przewidywania ich 
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umożliwią opracowanie skutecznych 
środków adaptacyjnych i łagodzących 
zmiany klimatyczne oraz ich wpływ. 
Opracowane zostaną zaawansowane 
modele dotyczące zmian klimatycznych 
począwszy od skali światowej do 
podregionalnej, które zastosuje się w celu 
oceny zmian, potencjalnych wpływów i 
progów krytycznych. Zbadane zostaną 
zmiany w składzie atmosfery i obiegu 
wody oraz opracowane podejścia 
dotyczące zagrożeń przy uwzględnieniu 
zmian zachodzących w występowaniu 
susz, huraganów i powodzi. Zbadane 
zostaną również niekorzystne 
oddziaływania na jakość środowiska i 
klimat wynikające z zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby, jak również 
wzajemne oddziaływania pomiędzy 
atmosferą, stratosferyczną warstwą 
ozonową, powierzchnią ziemi, pokrywą 
lodową i oceanami. Uwaga zostanie 
poświęcona mechanizmom zwrotnym i 
gwałtownie następującym zmianom (np. 
cyrkulacja oceaniczna) oraz wpływom na 
różnorodność biologiczną i ekosystemy.

przyszłego rozwoju należy prowadzić 
zintegrowane badania nad ich 
funkcjonowaniem. Badania te umożliwią 
opracowanie skutecznych środków 
adaptacyjnych i łagodzących zmiany 
klimatyczne oraz ich wpływ. Opracowane 
zostaną zaawansowane modele dotyczące 
zmian klimatycznych począwszy od skali 
światowej do podregionalnej, które 
zastosuje się w celu oceny zmian, 
potencjalnych wpływów i progów 
krytycznych. Zbadane zostaną zmiany w 
składzie atmosfery i obiegu wody oraz 
opracowane podejścia dotyczące zagrożeń 
przy uwzględnieniu zmian zachodzących w 
występowaniu susz, huraganów i powodzi. 
Zbadane zostaną również niekorzystne 
oddziaływania na jakość środowiska i 
klimat wynikające z zanieczyszczenia 
powietrza, wód (powierzchniowych i 
podziemnych) i gleby, jak również 
wzajemne oddziaływania pomiędzy 
atmosferą, stratosferyczną warstwą 
ozonową, powierzchnią ziemi, pokrywą 
lodową i oceanami, łącznie ze skutkami, 
zmian poziomu morza dla obszarów 
przybrzeżnych. Uwaga zostanie 
poświęcona mechanizmom zwrotnym i 
gwałtownie następującym zmianom (np. 
cyrkulacja oceaniczna) oraz wpływom na 
różnorodność biologiczną i ekosystemy.

Uzasadnienie

Badania nad zmianami, jakie zaszły w przeszłości w systemie ziemskim i morskim mogą 
dostarczyć danych istotnych dla wyjaśnienia obecnych i przewidzenia przyszłych zmian.

Poprawka ta ponadto służy aktualizacji opisu niekorzystnego wpływu wywieranego obecnie 
na ziemskie i morskie środowisko naturalne poprzez włączenie tematów takich jak topnienie 
pokrywy lodowej, zmiany poziomu morza czy też zanieczyszczenie wód podziemnych.

Poprawka 127
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 
„Działania” podtytuł „Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i zagrożenia”, tiret 

drugie

W celu wspierania Planu Działań na rzecz 
środowiska i Zdrowia oraz w celu 

W celu wspierania Planu Działań na rzecz 
środowiska i Zdrowia oraz w celu 
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uwzględnienia kwestii zdrowia 
publicznego związanych z nowymi 
zagrożeniami dla środowiska należy 
prowadzić multidyscyplinarne badania nad 
wzajemnym oddziaływaniem czynników 
ryzyka dla środowiska naturalnego i 
zdrowia ludzkiego. Badania skupią się na 
zachodzących w różny sposób 
wielokrotnych narażeniach, rozpoznaniu 
źródeł zanieczyszczeń oraz nowych lub 
powstających czynników stresogennych 
(np. powietrze wewnątrz i zewnątrz, pola 
elektromagnetyczne, hałas i narażenie na 
substancje toksyczne) oraz ich 
potencjalnym wpływie na zdrowie. 
Badania będą miały także na celu 
połączenie działań badawczych w zakresie 
biomonitorowania z aspektami 
naukowymi, metodologiami i narzędziami, 
tak aby opracować skoordynowane i spójne 
podejście. Obejmą one europejskie badania 
kohortowe, przy uwzględnieniu grup 
społecznych narażonych na największe 
ryzyko oraz metody i narzędzia służące 
lepszemu określaniu ryzyka, ocenie i 
porównaniu zagrożeń i wpływów na 
zdrowie. W ramach badań opracowane 
zostaną biomarkery i narzędzia 
modelujące, przy uwzględnieniu narażenia 
na kilka czynników jednocześnie, różnic w 
podatności na narażenia i niepewności. 
Badania dostarczą również metod i 
narzędzi wspierających podejmowanie 
decyzji (wskaźniki, analizy kosztów i 
korzyści oraz analizy wielokryteriowe, 
ocena wpływu na zdrowie, analiza 
obciążenia chorobą oraz analiza dotycząca 
zrównoważonego rozwoju) w zakresie 
analizy, kontroli i komunikacji ryzyka, jak 
również opracowywania i analizy polityki. 

uwzględnienia kwestii zdrowia 
publicznego związanych z nowymi 
zagrożeniami dla środowiska, w 
szczególności dla środowiska miejskiego 
(łącznie z obszarami poprzemysłowymi), 
należy prowadzić multidyscyplinarne 
badania nad wzajemnym oddziaływaniem 
czynników ryzyka dla środowiska 
naturalnego, klimatu i zdrowia ludzkiego. 
Badania skupią się na zachodzących w 
różny sposób wielokrotnych narażeniach, 
rozpoznaniu źródeł zanieczyszczeń oraz 
nowych lub powstających czynników 
stresogennych i ich wzajemnych 
oddziaływań na czynniki i składniki 
naturalne (np. powietrze wewnątrz i 
zewnątrz, pola elektromagnetyczne, hałas i 
narażenie na substancje toksyczne, wzrost 
negatywnych skutków promieniowania 
słonecznego dla zdrowia skóry i oczu) oraz 
ich potencjalnym wpływie na zdrowie. 
Wspierane będą badania nad nowymi lub 
już istniejącymi substancjami 
chemicznymi, co zostało przewidziane w 
rozporządzeniu REACH, łącznie z 
poszukiwaniem alternatyw dla testów 
przeprowadzanych na zwierzętach. 
Badania będą miały także na celu 
połączenie badań epidemiologicznych w 
zakresie biomonitorowania z aspektami 
naukowymi, metodologiami i narzędziami, 
tak aby opracować skoordynowane i spójne 
podejście. Obejmą one europejskie badania 
kohortowe, przy uwzględnieniu grup 
społecznych narażonych na największe 
ryzyko oraz metody i narzędzia służące 
lepszemu określaniu i monitorowaniu 
ryzyka, ocenie i porównaniu zagrożeń i 
wpływów na zdrowie. W ramach badań 
opracowane zostaną biomarkery i 
narzędzia modelujące i monitorujące, przy 
uwzględnieniu narażenia na kilka 
czynników jednocześnie, różnic w 
podatności na narażenia i niepewności. 
Badania dostarczą również metod i 
narzędzi wspierających podejmowanie 
decyzji (wskaźniki, analizy kosztów i 
korzyści oraz analizy wielokryteriowe, 
ocena wpływu na zdrowie, analiza 
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obciążenia chorobą oraz analiza dotycząca 
zrównoważonego rozwoju) w zakresie 
analizy, kontroli i komunikacji ryzyka, jak 
również opracowywania i analizy polityki. 

Uzasadnienie

W ramach działań związanych ze środowiskiem miejskim należy zwrócić szczególną uwagę na 
obszary poprzemysłowe.

Zjawiska takie jak zmniejszenie warstwy ozonowej lub kwaśne deszcze wpływają negatywnie 
na atmosferę i zmniejszają jej zdolność do filtrowania promieniowania słonecznego.  Chociaż 
UE zwalcza negatywne skutki tych zjawisk, konieczne jest głębsze zbadanie ich wpływu na 
zdrowie ludzi.

Siódmy program ramowy powinien być podstawowym instrumentem pozwalającym na 
osiągnięcie celów, który wyznaczyła sobie UE w nowym rozporządzeniu REACH dotyczącym 
substancji chemicznych.

Poprawka 128
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 
„Działania” podtytuł „Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i zagrożenia”, tiret 

trzecie

Zarządzanie klęskami żywiołowymi 
wymaga podejścia uwzględniającego wiele 
zagrożeń. W celu oceny zagrożeń, 
podatności na nie oraz ryzyka istnieje 
potrzeba udoskonalonej wiedzy i metod 
oraz zintegrowanych ram. Należy ponadto 
opracować strategie w zakresie kartografii, 
zapobiegania i łagodzenia skutków, przy 
uwzględnieniu czynników ekonomicznych 
i społecznych. Zbadane zostaną katastrofy 
związane z klimatem (takie jak huragany, 
susze, pożary lasów, osuwiska i powodzie) 
oraz zagrożenia geologiczne (takie jak 
trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, 
tsunami). Badania te pozwolą na lepsze 
zrozumienie procesów leżących u 
podstawy katastrof oraz na poprawę metod 
przewidywania i prognozowania zgodnie z 
podejściem probabilistycznym. Wzmocnią 
one również rozwój systemów wczesnego 
ostrzegania i systemów informacyjnych. 
Społeczne skutki głównych zagrożeń 
naturalnych zostaną określone ilościowo.

Zarządzanie klęskami żywiołowymi 
wymaga podejścia uwzględniającego wiele 
zagrożeń, opartego na łączeniu strategii 
wobec szczególnych zagrożeń ze 
zrozumiałymi planami, procedurami i 
protokołami. W celu oceny zagrożeń, 
podatności na nie oraz ryzyka istnieje 
potrzeba udoskonalonej wiedzy i metod 
oraz zintegrowanych ram. Należy ponadto 
opracować strategie w zakresie kartografii, 
zapobiegania, wykrywania i łagodzenia 
skutków, przy uwzględnieniu czynników 
ekonomicznych i społecznych. Zbadane 
zostaną katastrofy związane z klimatem 
(takie jak huragany, susze, przymrozki, 
pożary lasów, osuwiska, obrywy, powodzie 
i inne skrajne zjawiska) oraz zagrożenia 
geologiczne (takie jak trzęsienia ziemi, 
wybuchy wulkanów, tsunami). Badania te 
pozwolą na lepsze zrozumienie procesów 
leżących u podstawy katastrof oraz na 
poprawę metod przewidywania i 
prognozowania zgodnie z podejściem 
probabilistycznym. Wzmocnią one również 



PR\613357PL.doc 97/132 PE 368.072v03-00

PL

rozwój systemów wczesnego ostrzegania i 
systemów informacyjnych. Społeczne 
skutki głównych zagrożeń naturalnych 
zostaną określone ilościowo.

Uzasadnienie

Przygotowanie planów uwzględniających wiele zagrożeń, o których mówi poprawka, byłoby 
odpowiednim punktem wyjściowym.

Wymienia się także zjawiska o oczywistych negatywnych skutkach dla środowiska i człowieka, 
takie jak przymrozki.

Poprawka 129
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Zrównoważone zarządzanie zasobami”, tiret pierwsze

Ochrona i zrównoważone zarządzanie 
zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka

Ochrona i zrównoważone zarządzanie 
zasobami naturalnymi, środowiskami, w 
których działa człowiek i 
bioróżnorodnością

Działania badawcze ukierunkowane będą 
na udoskonalenie podstaw wiedzy i 
opracowanie nowoczesnych modeli i 
narzędzi potrzebnych do zrównoważonego 
zarządzania zasobami i stworzenia 
wzorców zrównoważonej konsumpcji. 
Umożliwi to przewidywanie zachowania 
się ekosystemów, jak również ich 
odtworzenie oraz łagodzenie skutków 
zniszczenia i utraty istotnych 
strukturalnych i funkcjonalnych elementów 
(dla różnorodności biologicznej, wody, 
gleby i zasobów morskich). Badania nad 
modelowaniem ekosystemu uwzględnią 
praktyki w zakresie ochrony i konserwacji. 
Propagowane będą innowacyjne podejścia 
w celu rozwoju działalności gospodarczej 
wywodzącej się z usług związanych z 
ekosystemem. Opracowane zostaną 
podejścia służące zapobieganiu 
pustynnieniu, degradacji i erozji gleby oraz 
wstrzymaniu procesu zanikania 
różnorodności biologicznej. Przedmiotem 
badań będzie również zrównoważone 
zarządzanie lasami i środowiskiem 
miejskim, łącznie z planowaniem i 
gospodarką odpadami. Badania będą 

Działania badawcze ukierunkowane będą  
na udoskonalenie podstaw wiedzy i 
opracowanie nowoczesnych modeli i 
narzędzi potrzebnych do ochrony, 
rekultywacji i zrównoważonego 
zarządzania ekosystemami, ich zasobami i 
użytkowaniem ziemi, ochrony 
bioróżnorodności i  stworzenia wzorców 
zrównoważonej konsumpcji. Umożliwi to 
przewidywanie zachowania się 
ekosystemów, jak również ich odtworzenie 
oraz łagodzenie skutków zniszczenia i 
utraty istotnych strukturalnych i 
funkcjonalnych elementów (dla 
różnorodności biologicznej, wody, gleby i 
zasobów morskich). Badania nad 
modelowaniem ekosystemu i jego 
bioróżnorodności uwzględnią praktyki w 
zakresie ochrony, rekultywacji i 
konserwacji. Propagowane będą 
innowacyjne podejścia w celu rozwoju 
działalności gospodarczej wywodzącej się 
z usług związanych z ekosystemem i jego 
bioróżnorodnością. Opracowane zostaną 
podejścia służące zapobieganiu, 
zwalczaniu i odwracaniu procesu 
pustynnienia, degradacji i erozji gleby oraz 
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korzystać, jak również przyczyniać się do 
opracowania otwartych, rozproszonych, 
interoperacyjnych systemów 
informacyjnych i systemów zarządzania 
danymi, przy czym będą wspierać oceny, 
prognozowanie i usługi związane z 
zasobami naturalnymi i ich 
wykorzystaniem.

wstrzymaniu procesu zanikania 
różnorodności biologicznej. Przedmiotem 
badań będzie również zrównoważone 
zarządzanie ekosystemami lądowymi (np. 
lasami, łąkami, terenami podmokłymi, 
rzekami i ziemią uprawną), ochrona 
krajobrazu naturalnego w celu wspierania 
zrównoważonej turystyki, środowiskiem 
miejskim i obszarami poprzemysłowymi, 
łącznie z planowaniem i gospodarką 
odpadami. W ramach inicjatywy GEO i 
przy wykorzystaniu instrumentów takich 
jak INSPIRE badania będą korzystać, jak 
również przyczyniać się do opracowania 
otwartych, rozproszonych, 
interoperacyjnych systemów 
informacyjnych i systemów zarządzania 
danymi, przy czym będą wspierać oceny, 
prognozowanie i usługi związane z 
zasobami naturalnymi i ich 
wykorzystaniem.

Uzasadnienie

Zasoby naturalne znajdują się w żywych ekosystemach, które należy chronić, jak na przykład 
lasy.

Mówiąc o danych, wymienia się Grupę ds. Obserwacji Ziemi (GEO) oraz instrument 
INSPIRE ze względu na ich szczególne znaczenie. GEO ma na celu koordynowanie 
poszczególnych systemów danych przekazywanych przez satelity. Celem INSPIRE zaś jest 
umożliwienie porównania i zrozumienia na szczeblu UE danych dotyczących środowiska 
naturalnego i związanych z nimi infrastruktur w państwach członkowskich. Obejmuje on 
informacje niezbędne do nadzoru stanu środowiska naturalnego.

Poprawka 130
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Zrównoważone zarządzanie zasobami”, tiret drugie

– Rozwój środowisk morskich
Szczególne badania potrzebne są do 
lepszego zrozumienia wpływu działalności 
człowieka na oceany i morza oraz na 
zasoby środowiska morskiego, łącznie z 
zanieczyszczeniem i eutrofizacją mórz 
zamkniętych i obszarów przybrzeżnych. 
Działania badawcze w zakresie środowiska 
wodnego, ekosystemów głębinowych i dna 
morza będą prowadzone w celu 

– Zarządzanie środowiskami morskimi
Szczególne badania potrzebne są do 
lepszego zrozumienia wpływu działalności 
człowieka na oceany i morza oraz na 
zasoby środowiska morskiego, łącznie z 
przypadkowym i ciągłym
zanieczyszczaniem i eutrofizacją 
powierzchniowej, głębszej i przydennej 
warstwy mórz zamkniętych i obszarów 
przybrzeżnych. Działania badawcze w 
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obserwacji, monitorowania i 
przewidywania zachowania tego 
środowiska oraz lepszego zrozumienia 
kwestii morskich i zrównoważonego 
wykorzystania zasobów oceanicznych. 
Dokonana zostanie ocena wpływu ludzkiej 
działalności na ocean poprzez 
zintegrowane podejścia uwzględniające 
różnorodność biologiczną mórz, procesów 
i usług związanych z ekosystemem, 
cyrkulacji oceanicznej i geologii dna 
morza.

zakresie środowiska wodnego, wybrzeży, 
regionów i ekosystemów głębinowych i 
dna morza będą prowadzone w celu 
obserwacji, monitorowania i 
przewidywania zachowania tego 
środowiska oraz lepszego zrozumienia 
kwestii morskich i zrównoważonego 
wykorzystania zasobów oceanicznych. 
Dokonana zostanie ocena wpływu ludzkiej 
działalności na ocean poprzez 
zintegrowane podejścia uwzględniające 
różnorodność biologiczną mórz, procesów 
i usług związanych z ekosystemem, 
cyrkulacji oceanicznej i geologii dna 
morza. Opracowane zostaną zintegrowane 
koncepcje, narzędzia i strategie 
zrównoważonego zarządzania. 

Uzasadnienie

Oprócz różnych niezbędnych wyszczególnień niniejsza poprawka wprowadza zintegrowane 
koncepcje jako właściwy i pożądany system zarządzania środowiskiem morskim.

Poprawka 131
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Technologie dla środowiska”, tiret pierwsze

– Technologie dla środowiska służące 
zrównoważonemu zarządzaniu i ochronie 
środowiska naturalnego i stworzonego 
przez człowieka
W celu zmniejszenia wpływu działalności 
człowieka na środowisko, jego ochrony i 
skuteczniejszego zarządzania zasobami, 
jak również opracowania nowych 
produktów, procesów i usług 
przynoszących środowisku więcej korzyści 
niż alternatywne odpowiedniki należy 
opracować nowe lub ulepszone technologie 
dla środowiska. Badania będą 
ukierunkowane w szczególności na: 
technologie zapobiegające lub redukujące 
zagrożenia dla środowiska, łagodzące
niebezpieczeństwa i katastrofy, łagodzące
zmiany klimatyczne i zanikanie 
różnorodności biologicznej; technologie 
wspierające zrównoważoną produkcję i 

– Technologie dla środowiska służące 
zrównoważonemu zarządzaniu, ochronie i 
rekultywacji środowiska naturalnego i 
stworzonego przez człowieka
W celu zmniejszenia wpływu działalności 
człowieka na środowisko, jego ochrony, 
regeneracji i skuteczniejszego zarządzania 
zasobami, jak również opracowania 
nowych produktów, procesów i usług 
przynoszących środowisku więcej korzyści 
niż alternatywne odpowiedniki należy 
opracować nowe lub ulepszone technologie 
dla środowiska. Badania będą 
ukierunkowane w szczególności na: 
technologie zapobiegające, redukujące i 
łagodzące zagrożenia dla środowiska, 
niebezpieczeństwa i katastrofy, łącznie z 
zagrożeniami, niebezpieczeństwami i 
katastrofami powodowanymi przez zmiany 
klimatyczne; technologie wspierające 
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konsumpcję; technologie na rzecz 
zarządzania zasobami lub skuteczniejszego 
zwalczania zanieczyszczenia, w 
odniesieniu do wody, gleby, powietrza, 
morza i innych zasobów naturalnych lub 
odpadów; technologie na rzecz 
bezpiecznego dla środowiska i 
zrównoważonego zarządzania 
środowiskiem człowieka, łącznie ze 
środowiskiem architektonicznym, 
obszarami miejskimi, krajobrazem, jak 
również ochrony i odnowy dziedzictwa 
kulturowego. 

zrównoważoną produkcję i konsumpcję; 
technologie na rzecz zrównoważonego 
zarządzania, ochrony i rekultywacji 
ekosystemów, ich zasobów i 
bioróżnorodności tych zasobów; techniki
na rzecz skuteczniejszego zwalczania 
zanieczyszczenia, w odniesieniu do wody, 
gleby, powietrza, morza i innych zasobów 
naturalnych lub odpadów; technologie na 
rzecz bezpiecznego dla środowiska i 
zrównoważonego zarządzania 
środowiskiem człowieka, łącznie ze 
środowiskiem architektonicznym, 
obszarami miejskimi, krajobrazem, jak 
również ochrony i odnowy dziedzictwa 
kulturowego. Zapewni się przekrojową 
koordynację z innymi powiązanymi 
tematami.

Uzasadnienie

Podkreśla się koncepcje „rekultywacji i regeneracji środowiska”, ponieważ powinny one być 
priorytetami w przypadkach, gdy jest to możliwe (np. ponowne zagospodarowanie 
pustynniejących terenów).

Oczywiste jest ponadto, że wymienione działania nie są od siebie oderwane, lecz istnieją 
powiązania między wieloma z nich, w związku z czym pożądane jest podejście przekrojowe.

Poprawka 132
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Technologie dla środowiska”, tiret drugie

Badania skupią się na ocenie ryzyka i 
skuteczności technologii, łącznie z 
procesami i produktami oraz dalszym 
rozwoju spokrewnionych metod, takich jak 
analiza cyklu życia. Ponadto badania 
skoncentrują się na: długoterminowych 
możliwościach, potencjale rynkowym i 
aspektach społeczno-gospodarczych 
technologii dla środowiska; ocenie ryzyka 
chemicznego, inteligentnych strategiach 
badawczych i metodach zminimalizowania 
doświadczeń przeprowadzanych na 
zwierzętach, technikach klasyfikacji 
ryzyka; opracowaniu Europejskiego 
systemu weryfikacji i testowania 
technologii dla środowiska.

Badania skupią się na ocenie ryzyka i 
skuteczności technologii, łącznie z 
procesami, produktami i usługami oraz 
dalszym rozwoju spokrewnionych metod, 
takich jak analiza cyklu życia. Ponadto 
badania skoncentrują się na: 
długoterminowych możliwościach, 
potencjale rynkowym i aspektach 
społeczno-gospodarczych technologii dla 
środowiska; ocenie ryzyka chemicznego, 
inteligentnych strategiach badawczych i 
metodach zminimalizowania doświadczeń 
przeprowadzanych na zwierzętach, 
technikach klasyfikacji ryzyka; 
opracowaniu Europejskiego systemu 
weryfikacji i testowania technologii dla 
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środowiska.

Uzasadnienie

Włączenie usług obok procesów i produktów.

Poprawka 133
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Narzędzia obserwacji i oceny powierzchni Ziemi”, tiret pierwsze

– Obserwacja Ziemi Systemy obserwacji Ziemi i oceanów oraz 
metody monitorowania stanu środowiska 
naturalnego i zasobów naturalnych

Działania badawcze będą poświęcone 
opracowaniu i zintegrowaniu Światowej 
Sieci Systemów Obserwacji Ziemi 
(GEOSS) na rzecz kwestii związanych ze 
środowiskiem i zrównoważonym 
rozwojem w ramach inicjatywy GEO. 
Przedmiotem badań będzie 
interoperacyjność systemów 
obserwacyjnych, zarządzanie informacjami 
i wspólne korzystanie z danych oraz 
optymalizacja informacji w celu 
zrozumienia, modelowania i 
przewidywania zjawisk występujących w 
środowisku. Działania te skupią się na 
zagrożeniach naturalnych, zmianach 
klimatycznych, pogodzie, ekosystemach, 
zasobach naturalnych, wodzie, 
użytkowaniu gruntów oraz różnorodności 
biologicznej (łącznie z aspektami oceny 
ryzyka, metod przewidywania i 
narzędziami służącymi ocenie) w celu 
osiągnięcia postępów w obszarach, w 
których system GEOSS może przynieść 
korzyści społeczne i w celu przyczynienia 
się do Globalnego Monitoringu dla 
Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES).

Działania badawcze będą poświęcone 
opracowaniu i zintegrowaniu Światowej 
Sieci Systemów Obserwacji Ziemi 
(GEOSS), którego zasadniczym wkładem 
jest GMES, na rzecz kwestii związanych 
ze środowiskiem i zrównoważonym 
rozwojem w ramach inicjatywy GEO. 
Przedmiotem badań będzie 
interoperacyjność systemów 
obserwacyjnych, łącznie z ich nadzorem, 
szczegółowym rozwojem i technologią 
monitoringu, zarządzanie informacjami i 
wspólne korzystanie z danych oraz 
optymalizacja informacji w celu 
zrozumienia, modelowania i 
przewidywania zjawisk występujących w 
środowisku i związanej z nimi działalności 
człowieka. Działania te skupią się na 
zagrożeniach naturalnych, zmianach 
klimatycznych, pogodzie, oceanach, 
morzach regionalnych i obszarach 
przybrzeżnych, ekosystemach, zasobach 
naturalnych, wodzie, użytkowaniu gruntów 
oraz różnorodności biologicznej (łącznie z 
aspektami oceny ryzyka, metod 
przewidywania i narzędziami służącymi 
ocenie) w celu osiągnięcia postępów w 
obszarach, w których system GEOSS może 
przynieść korzyści. Zapewni się ścisłą 
koordynację z innymi powiązanymi 
tematami, w szczególności z 
technologiami komunikacyjnymi i 
informacyjnymi oraz obszarem 
bezpieczeństwa.
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Uzasadnienie

Teoretycznie celem GEO jest utworzenie „systemu systemów”, to znaczy makrosystemu 
GEOSS. W ramach tej ogólnej struktury Globalny Monitoring dla Środowiska i 
Bezpieczeństwa (GMES) nabiera szczególnego znaczenia jako wspólnotowa inicjatywa na 
rzecz obserwacji Ziemi.

Poprawka 134
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Narzędzia obserwacji i oceny powierzchni Ziemi”, tiret drugie

Należy stworzyć narzędzia do ilościowej 
oceny wkładu polityk w dziedzinie 
środowiska i badań do konkurencyjności i 
zrównoważonego rozwoju, łącznie z oceną 
podejść opartych na rynku i podejść 
regulacyjnych, jak również wpływów 
obecnych tendencji w modelach 
produkcyjnych i konsumpcyjnych. 
Narzędzia takie obejmą modele 
uwzględniające powiązania pomiędzy 
gospodarką, środowiskiem i 
społeczeństwem oraz wynikające z nich 
korzystne i skuteczne strategie adaptacyjne 
i zapobiegawcze. W ramach badań 
usiłować się będzie także udoskonalić 
istniejące i opracować nowe wskaźniki w 
celu oceny priorytetów polityki w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz 
analizy powiązań między tymi 
wskaźnikami przy uwzględnieniu 
istniejących wskaźników w zakresie 
zrównoważonego rozwoju UE. Badania 
obejmą analizę technologii, bodźców 
społeczno-gospodarczych, efektów 
zewnętrznych i zarządzania, jak również 
badania przyszłościowe. Obszary 
zastosowania obejmują użytkowanie 
gruntów i polityki morskie oraz konflikty 
natury gospodarczej, politycznej i 
społecznej związane ze zmianami 
klimatycznymi.

Należy stworzyć narzędzia do ilościowej 
oceny wkładu polityk w dziedzinie 
środowiska i badań do konkurencyjności i 
zrównoważonego rozwoju, łącznie ze 
wsparciem naukowym i oceną podejść 
opartych na rynku i podejść regulacyjnych, 
jak również wpływów obecnych tendencji 
w modelach produkcyjnych i 
konsumpcyjnych. Narzędzia takie obejmą 
modele uwzględniające powiązania 
pomiędzy gospodarką, środowiskiem i 
społeczeństwem oraz wynikające z nich 
korzystne i skuteczne strategie adaptacyjne 
i zapobiegawcze. W ramach badań 
usiłować się będzie także udoskonalić 
istniejące i opracować nowe wskaźniki w 
celu oceny priorytetów polityki w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz 
analizy powiązań między tymi 
wskaźnikami przy uwzględnieniu 
istniejących wskaźników w zakresie 
zrównoważonego rozwoju UE. Badania 
obejmą analizę technologii, bodźców 
społeczno-gospodarczych, efektów 
zewnętrznych i zarządzania, jak również 
badania przyszłościowe. Obszary 
zastosowania mogłyby obejmować jakość 
środowiska naturalnego, użytkowanie 
gruntów, zasobów naturalnych, 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję, 
polityki morskie oraz konflikty natury 
gospodarczej, politycznej i społecznej 
związane ze zmianami klimatycznymi.

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza uściślenia niezbędne dla wyjaśnienia i zilustrowania opisywanych 
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narzędzi.

Poprawka 135
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Współpraca międzynarodowa”, ustęp 2

Partnerstwa naukowe i technologiczne 
zawarte z krajami rozwijającymi się 
przyczynią się do Milenijnych Celów 
Rozwoju w szeregu dziedzin (np. 
odwrócenie tendencji utraty zasobów 
środowiska, poprawa zarządzania 
zasobami wodnymi, zaopatrzenia w wodę i 
kwestie sanitarne, stawienie czoła 
wyzwaniom urbanizacji), w których MŚP 
mogłyby również odgrywać zasadniczą 
rolę. Szczególna uwaga zostanie zwrócona 
na związek pomiędzy ogólnoświatowymi 
kwestiami środowiska a regionalnymi i 
lokalnymi problemami rozwojowymi 
związanymi z zasobami naturalnymi, 
różnorodnością biologiczną, użytkowaniem 
gruntów, naturalnymi zagrożeniami i 
zagrożeniami spowodowanymi 
działalnością człowieka, zmianami 
klimatycznymi, technologiami dla 
środowiska, środowiskiem i zdrowiem, jak 
również na narzędzia służące analizie 
politycznej. Współpraca z krajami 
uprzemysłowionymi poprawi dostęp do 
światowych badań najwyższej jakości.

Partnerstwa naukowe i technologiczne 
zawarte z krajami rozwijającymi się 
przyczynią się do Milenijnych Celów 
Rozwoju w szeregu dziedzin (np. 
zapobieganie i łagodzenie skutków zmiany 
klimatu i klęsk naturalnych, odwrócenie 
tendencji utraty zasobów środowiska, 
poprawa zarządzania zasobami wodnymi, 
zaopatrzenia w wodę oraz kontrola 
sanitarna wody i gruntów, zapobieganie i 
zwalczanie pustynnienia i stawienie czoła 
wyzwaniom związanym z urbanizacją a 
ochroną środowiska i bioróżnorodności,
zrównoważona produkcja i konsumpcja), 
w których MŚP mogłyby również 
odgrywać zasadniczą rolę. Szczególna 
uwaga zostanie zwrócona na związek 
pomiędzy ogólnoświatowymi kwestiami 
środowiska a regionalnymi i lokalnymi 
problemami rozwojowymi związanymi z 
zasobami naturalnymi, różnorodnością 
biologiczną, użytkowaniem gruntów, 
naturalnymi zagrożeniami i zagrożeniami 
spowodowanymi działalnością człowieka, 
zmianami klimatycznymi, technologiami 
dla środowiska, środowiskiem i zdrowiem, 
jak również na narzędzia służące analizie 
politycznej. Współpraca z krajami 
uprzemysłowionymi poprawi dostęp do 
światowych badań najwyższej jakości.

Uzasadnienie

Unia Europejska może wnieść cenny wkład w prawidłowy rozwój najuboższych krajów 
poprzez wnoszenie i wspólne użytkowanie technik zapobiegania i zarządzania klęskami 
naturalnymi, poprawne wykorzystanie zasobów wodnych i gruntów, zrównoważone 
budownictwo i rozwój miast, itp.

Poprawka 136
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Współpraca międzynarodowa”, ustęp 3
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Ustanowienie systemu GEOSS mającego 
na celu obserwację Ziemi będzie sprzyjać 
międzynarodowej współpracy na rzecz 
zrozumienia systemów ziemskich i kwestii 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
oraz skoordynowanego gromadzenia 
danych do celów naukowych i 
politycznych. 

Ustanowienie systemu GEOSS mającego 
na celu obserwację Ziemi będzie sprzyjać 
międzynarodowej współpracy na rzecz 
zrozumienia systemów ziemskich i kwestii 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
oraz skoordynowanego gromadzenia 
danych do celów naukowych i 
politycznych, a także większemu 
zainteresowaniu sektora publicznego i 
prywatnego.

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że dane przekazywane przez makrosystem GEOSS przyczynią się do 
uświadomienia podmiotom publicznym i prywatnym konieczności ochrony planety, tak aby 
zachęcić ich do działania.

Poprawka 137
Załącznik I „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Reagowanie na nowe potrzeby oraz nieprzewidziane potrzeby 
polityczne”, ustęp 2

Wspieranie reagowania na nieprzewidziane 
potrzeby polityki w dziedzinie środowiska 
naturalnego mogłyby na przykład odnosić 
się do oceny wpływu na zrównoważony 
rozwój nowych polityk UE, takich jak w 
zakresie środowiska, polityki morskiej, 
standaryzacji i przepisów. 

Wspieranie reagowania na nieprzewidziane 
potrzeby polityki w dziedzinie środowiska 
naturalnego mogłyby na przykład odnosić 
się do oceny wpływu na zrównoważony 
rozwój nowych polityk UE, takich jak w 
zakresie zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji, środowiska, zmiany klimatu, 
zasobów naturalnych, polityki morskiej, 
standaryzacji i przepisów. 

Uzasadnienie

Ciągłe przeprowadzanie oceny zrównoważonego rozwoju, o czym mówi niniejszy ustęp 
powinno także dotyczyć wspólnotowych polityk w zakresie produkcji i konsumpcji, zasobów 
naturalnych i zmiany klimatu, jak wspomniano w różnych częściach tego priorytetowego 
tematu.

Poprawka 138
Załącznik I „Tematy” punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” podpunkt „Cel”

Budowa zintegrowanego „bardziej 
przyjaznego dla środowiska” i 
„inteligentniejszego” i bezpieczniejszego 
ogólnoeuropejskiego systemu 
transportowego w oparciu o postępy 

Budowa zintegrowanego „bardziej 
przyjaznego dla środowiska” i 
„inteligentniejszego” i bezpieczniejszego 
ogólnoeuropejskiego systemu 
transportowego w oparciu o postępy w 
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technologiczne, na korzyść obywateli i 
społeczeństwa, przy poszanowaniu 
środowiska i zasobów naturalnych; 
zapewnienie i dalsze umocnienie 
konkurencyjności i wiodącej roli 
europejskiego przemysłu na światowym 
rynku. 

zakresie technologii, ich wykorzystania 
oraz europejskiej polityki transportowej na 
korzyść obywateli i społeczeństwa, przy 
poszanowaniu środowiska i zasobów 
naturalnych; zapewnienie i dalsze 
umocnienie konkurencyjności i wiodącej 
roli europejskiego przemysłu na 
światowym rynku. 

Uzasadnienie

W dziedzinie transportu w takim samym stopniu jak postępy technologiczne należy wziąć pod 
uwagę postępy w zakresie wykorzystania systemów, infrastruktur itp. Prowadzona do tej pory 
europejska polityka transportowa powinna również służyć jako odniesienie.

Poprawka 139
Załącznik I „Tematy” punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” podpunkt „Podejście”, 

ustęp 4

Działania szczególnie istotne dla MŚP 
obejmują  wysiłki mające na celu 
zapewnienie w różnorodnych sektorach 
solidnych łańcuchów dostaw opartych na 
technologii; umożliwienie MŚP dostępu do 
inicjatyw badawczych; zwiększenie roli i 
ułatwienie zakładania MŚP w sektorze 
high-tech, w szczególności w zakresie 
zaawansowanych technologii 
transportowych oraz działalności związanej 
z usługami typowymi dla transportu, jak 
również rozwój systemów i zastosowań w 
dziedzinie nawigacji satelitarnej. 

Działania szczególnie istotne dla MŚP 
obejmują  wysiłki mające na celu 
zapewnienie w różnorodnych sektorach 
solidnych łańcuchów dostaw opartych na 
technologii; umożliwienie MŚP dostępu do 
inicjatyw badawczych; zwiększenie roli i 
ułatwienie zakładania MŚP w sektorze 
high-tech, w szczególności w zakresie 
zaawansowanych technologii 
transportowych oraz działalności związanej 
z usługami typowymi dla transportu, jak 
również rozwój systemów i zastosowań w 
dziedzinie nawigacji satelitarnej. W tym 
celu przeznaczy się 20% budżetu 
niniejszego priorytetowego tematu na 
realizację odpowiednich części 
programów badawczych dotyczących 
wymienionych poniżej działań. 

Uzasadnienie

W celu rzeczywistego wsparcia udziału MŚP w omawianych dziedzinach należy wyznaczyć 
próg środków pomocowych w ramach omawianego tematu priorytetowego.

Poprawka 140
Załącznik I „Tematy” punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” podpunkt „Podejście”, 

ustęp 5
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Przedmiotem badań będą istniejące 
potrzeby polityczne oraz opracowanie, 
ocena i wdrażanie nowych polityk (np. 
polityka morska), zarówno w obrębie 
poszczególnych kierunków działań, jak i w 
przekrojowy sposób. Prace obejmą 
badania, modele i narzędzia zajmujące się 
strategicznym monitorowaniem i 
prognozowaniem oraz zintegrują wiedzę 
związaną z głównymi kwestiami 
gospodarczymi, społecznymi oraz 
dotyczącymi bezpieczeństwa i środowiska 
w odniesieniu do transportu. Działania 
wspierające przekrojowe tematy 
skoncentrują się na szczególnych 
kwestiach związanych z transportem, na 
przykład aspektach bezpieczeństwa jako 
nieodłącznym wymogu, który musi 
spełniać system transportowy,  na 
wykorzystaniu alternatywnych źródeł 
energii w zastosowaniach transportowych 
oraz na monitorowaniu wpływu transportu 
na środowisko naturalne i zmiany 
klimatyczne.

Przedmiotem badań będą istniejące 
potrzeby polityczne oraz opracowanie, 
ocena i wdrażanie nowych polityk (np. 
polityka morska i wdrożenie Jednolitej 
Europejskiej Polityki Przestrzeni 
Powietrznej)), zarówno w obrębie 
poszczególnych kierunków działań, jak i w 
przekrojowy sposób. Prace obejmą 
badania, modele i narzędzia zajmujące się 
strategicznym monitorowaniem i 
prognozowaniem oraz zintegrują wiedzę 
związaną z głównymi kwestiami 
gospodarczymi, społecznymi oraz 
dotyczącymi bezpieczeństwa i środowiska 
w odniesieniu do transportu. Działania 
wspierające przekrojowe tematy 
skoncentrują się na szczególnych 
kwestiach związanych z transportem, na 
przykład aspektach bezpieczeństwa jako 
nieodłącznym wymogu, który musi 
spełniać system transportowy,  na 
wykorzystaniu alternatywnych źródeł 
energii w zastosowaniach transportowych 
oraz na monitorowaniu wpływu transportu 
na środowisko naturalne i zmiany 
klimatyczne.

Uzasadnienie

Wymienia się jako przykład jednolitą europejską politykę przestrzeni powietrznej ze względu 
na jej znacznie, ponieważ wdrożenie tej polityki może wymagać wsparcia w ramach jednego z 
działań niniejszego programu szczegółowego

Poprawka 141
Załącznik I „Tematy” punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” podpunkt „Podejście”, 

ustęp 5a (nowy)

Zwrócona zostanie szczególna uwaga na 
szersze upowszechnianie wyników badań 
wspólnotowych. Promowana będzie 
multidyscyplinarność i 
interdyscyplinarność oraz dążyć się będzie 
do maksymalnej synergii i 
komplementarności z uzupełniającymi 
mechanizmami finansowymi na szczeblu 
wspólnotowym i państw członkowskich, 
takimi jak mechanizmy przewidziane w 
programie Marco Polo lub na rzecz 
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transeuropejskich sieci transportowych.

Uzasadnienie

Działania finansowane w ramach siódmego programu ramowego powinny być ściśle 
powiązane z działaniami wspieranymi przez inne programy, tak aby się uzupełniały.

Poprawka 142
Załącznik I „Tematy” punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” podpunkt „Podejście”, 

ustęp 6

Wsparcie zostanie udzielone również 
działaniom na rzecz upowszechniania i
wykorzystywania wyników badań oraz 
ocenom wpływu, przy szczególnym 
uwzględnieniu określonych potrzeb 
użytkownika i wymogów polityki w 
sektorze transportu. 

Wsparcie zostanie udzielone również 
działaniom na rzecz upowszechniania, 
wykorzystywania wyników badań, 
informowania i popularyzacji naukowej, a 
w szczególności ocenom wpływu każdego 
z działań prowadzonych w dziedzinie 
niniejszego priorytetowego tematu, w celu 
zaspokojenia określonych potrzeb 
użytkownika i wymogów polityki w 
sektorze transportu. 

Uzasadnienie

Prowadzone będą działania popularyzacyjne w celu zachęcenia końcowych użytkowników, a 
w szczególności decydentów politycznych, do przyswajania tych działań.

Poprawka 143
Załącznik I „Tematy” punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” podpunkt „Działania”

podtytuł „Transport powierzchniowy” ustęp 1

Ekologizacja transportu 
powierzchniowego: Opracowanie 
technologii i postępów wiedzy służących 
redukcji zanieczyszczenia (powietrza, 
wody i gleby) oraz wpływów na 
środowisko naturalne, takich jak zmiany 
klimatyczne, hałas oraz w zakresie zdrowia 
i różnorodności biologicznej. Badania 
przyczynią się do poprawy czystości i 
niskiego zużycia energii pociągów 
spalinowych oraz promowania paliw 
alternatywnych, w tym ogniw wodorowych 
i paliwowych. Działania obejmą 
technologie w zakresie infrastruktury, 
pojazdów, statków i części składowych, jak 
również ogólną optymalizację systemu. 

Ekologizacja transportu 
powierzchniowego: Opracowanie 
technologii i postępów wiedzy służących 
redukcji zanieczyszczenia (powietrza, 
wody i gleby) oraz wpływów na 
środowisko naturalne, takich jak zmiany 
klimatyczne, hałas oraz w zakresie zdrowia 
i różnorodności biologicznej. Badania 
przyczynią się do poprawy czystości, 
efektywności kosztów i efektywności 
energetycznej pociągów spalinowych oraz 
promowania paliw alternatywnych, w tym 
ogniw wodorowych i paliwowych oraz 
pociągów napędzanych alternatywnymi 
silnikami hybrydowymi. Działania obejmą 
technologie w zakresie infrastruktury, 
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Badania w zakresie kwestii transportowych 
obejmą wytwarzanie, budowę, 
eksploatację, obsługę, naprawę, przegląd 
techniczny, recykling, strategie 
wykorzystania w końcowej fazie życia 
produktu i interwencje na morzu w razie 
wypadku. 

pojazdów, statków i części składowych, jak 
również ogólną optymalizację systemu. 
Badania w zakresie kwestii transportowych 
obejmą wytwarzanie, budowę, 
eksploatację, obsługę, naprawę, przegląd 
techniczny, recykling, strategie 
wykorzystania w końcowej fazie życia 
produktu i interwencje na morzu w razie 
wypadku. 

Uzasadnienie

W dziedzinie transportu ocenę kosztów należy przeprowadzać z punktu widzenia efektywności 
energetycznej.

Poprawka 144
Załącznik I „Tematy” punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” podpunkt „Działania”

podtytuł „Transport powierzchniowy” ustęp 3

Zapewnienie zrównoważonej mobilności w 
miastach: Koncentrowanie się na 
mobilności ludzi i towarów poprzez 
badania prowadzące do stworzenia 
„pojazdu przyszłej generacji” oraz jego 
przyjęcia na rynku, łącząc wszystkie 
elementy inteligentnego transportu 
drogowego, charakteryzującego się 
czystością, wydajnością energetyczną i 
bezpieczeństwem. Badania dotyczące 
nowych koncepcji w zakresie mobilności, 
innowacyjnych systemów organizacji i 
zarządzania mobilnością oraz wysokiej 
jakości transportu publicznego będą miały 
na celu zapewnienie powszechnego 
dostępu oraz wysokiego poziomu integracji 
intermodalnej. Opracowane i zbadane 
zostaną innowacyjne strategie na rzecz
czystego transportu miejskiego. 
Szczególna uwaga zostanie poświęcona 
bezemisyjnym środkom transportu, 
zarządzaniu potrzebami, racjonalizacji 
transportu prywatnego oraz strategiom, 
usługom i infrastrukturom informacyjnym i 
komunikacyjnym. Narzędzia wspierające 
opracowanie i wdrożenie polityk obejmą 
planowanie w zakresie transportu i 
zagospodarowania przestrzeni. 

Zapewnienie zrównoważonej mobilności w 
miastach wszystkim obywatelom, w tym 
osobom niepełnosprawnym:
Koncentrowanie się na mobilności ludzi i 
towarów poprzez badania prowadzące do 
stworzenia „pojazdu przyszłej generacji” 
oraz jego przyjęcia na rynku, łącząc 
wszystkie elementy inteligentnego 
transportu drogowego, charakteryzującego 
się czystością, wydajnością energetyczną i 
bezpieczeństwem. Badania dotyczące 
nowych koncepcji w zakresie mobilności, 
innowacyjnych systemów organizacji i 
zarządzania mobilnością oraz wysokiej 
jakości transportu publicznego będą miały 
na celu zapewnienie powszechnego 
dostępu oraz wysokiego poziomu integracji 
intermodalnej. Opracowane i zbadane 
zostaną innowacyjne strategie na rzecz 
czystego transportu miejskiego. 
Szczególna uwaga zostanie poświęcona 
bezemisyjnym środkom transportu, 
zarządzaniu potrzebami, racjonalizacji 
transportu prywatnego oraz strategiom, 
usługom i infrastrukturom informacyjnym i 
komunikacyjnym. Narzędzia wspierające 
opracowanie i wdrożenie polityk obejmą 
planowanie w zakresie transportu i 
zagospodarowania przestrzeni. 
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Uzasadnienie

Wszelkie zintegrowane podejścia do planowania w zakresie transportu i mobilności powinny 
przewidywać specjalne środki na rzecz osób niepełnosprawnych.

Poprawka 145
Załącznik I „Tematy” punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” podpunkt „Działania”

podtytuł „Transport powierzchniowy” ustęp 3a (nowy)

Jakość mobilności i zadowolenie 
użytkowników: ulepszenie usług, sieci i 
infrastruktur, aby były wygodniejsze i 
atrakcyjniejsze; udoskonalenie 
zintegrowanych systemów oraz 
oferowanie usług i możliwości 
przystosowanych do zapotrzebowania 
zarówno jednostek jak i specyficznych 
grup (osób starszych, kobiet itp.)

Uzasadnienie

Ze względu na zmiany demograficzne i nowe potrzeby obecnego społeczeństwa europejskiego 
w zakresie mobilności konieczne jest wyprzedzanie zmian wrażliwości i postrzegania ze 
strony użytkowników transportu naziemnego (wygoda, preferencje...).

Poprawka 146
Załącznik I „Tematy” punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” podpunkt „Działania”

podtytuł „Transport powierzchniowy” ustęp 5

Wzmacnianie konkurencyjności: Poprawa 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
transportowych, zapewnianie skutecznych i 
korzystnych cenowo usług transportowych 
oraz rozwój nowych umiejętności i 
tworzenie miejsc pracy poprzez badania i 
postępy naukowe. Technologie na rzecz 
zaawansowanych procesów 
przemysłowych obejmą projektowanie, 
wytwarzanie, montaż, budowę i
utrzymanie  oraz będą miały na celu 
obniżenie kosztów cyklu życia i czasu 
przeznaczonego na rozwój produktu. 
Nacisk zostanie położony na innowacyjne 
koncepcje dotyczące produktu oraz 
udoskonalone usługi transportowe 
zapewniające większe zadowolenie 
użytkowników. Opracowana zostanie nowa 

Wzmacnianie konkurencyjności: Poprawa 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
transportowych, zapewnianie skutecznych i 
korzystnych cenowo usług transportowych 
oraz rozwój nowych umiejętności i 
tworzenie miejsc pracy poprzez badania i 
postępy naukowe. Technologie na rzecz 
zaawansowanych procesów 
przemysłowych obejmą projektowanie, 
wytwarzanie, montaż, budowę, utrzymanie, 
demontaż, wprowadzanie na rynek i 
recykling oraz będą miały na celu 
obniżenie kosztów cyklu życia i czasu 
przeznaczonego na rozwój produktu. 
Nacisk zostanie położony na innowacyjne 
koncepcje dotyczące produktu oraz 
udoskonalone usługi transportowe 
zapewniające większe zadowolenie 
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organizacja produkcji, łącznie z 
zarządzaniem łańcuchem dostaw i 
systemami dystrybucji.

użytkowników. Opracowana zostanie nowa 
organizacja produkcji, łącznie z 
zarządzaniem łańcuchem dostaw i 
systemami dystrybucji.

Uzasadnienie

Proces  przemysłowy powinien obejmować końcowe fazy życia produktu oraz infrastruktur 
przemysłowych związanych z transportem naziemnym.

Poprawka 147
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 

„Cel”

Wytworzenie głębokiego, wspólnego 
zrozumienia złożonych i wzajemnie 
powiązanych wyzwań społeczno-
ekonomicznych, przed którymi stoi 
Europa, takich jak wzrost, zatrudnienie i 
konkurencyjność, spójność społeczna i 
zrównoważony rozwój, jakość życia, 
kształcenie, kwestie kulturowe i globalna 
współzależność, w szczególności w celu 
przygotowania udoskonalonej podstawy 
wiedzy dla polityk w odnośnych 
dziedzinach.

Wytworzenie głębokiego, wspólnego 
zrozumienia złożonych i wzajemnie 
powiązanych wyzwań społeczno-
ekonomicznych, przed którymi stoi 
Europa, takich jak wzrost, zatrudnienie i 
konkurencyjność, nauka, technologia i 
innowacje, spójność społeczna i nowe 
wyzwania socjalne, kulturowe i 
edukacyjne związane z rozszerzeniem 
Europy, zrównoważony rozwój, zmiany w 
środowisku naturalnym, równość kobiet i 
mężczyzn, emigracja, jakość życia, 
kształcenie, kwestie kulturowe (w tym 
różnorodność językową), imigracja i 
globalna współzależność, w szczególności 
w celu przygotowania udoskonalonej 
podstawy wiedzy dla polityk w odnośnych 
dziedzinach.

Uzasadnienie

Badanie wyzwań socjalnych, kulturowych i edukacyjnych rozszerzonej Unii, globalnych zmian 
w środowisku naturalnym, korzyści i problemów związanych z emigracją oraz kwestii 
równości kobiet i mężczyzn ma podstawowe znaczenie dla głębszego zrozumienia obecnej UE 
i stojących przed nią wyzwań społeczno-gospodarczych. Konkurencja i współistnienie wielu 
języków stanowi dla Europy ważny problem, o którym należy wspomnieć osobno. To samo 
odnosi się do imigracji.

Poprawka 148
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 

„Podejście” ustęp 1

Priorytety badawcze dotyczą kluczowych Priorytety badawcze dotyczą kluczowych 
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społecznych, ekonomicznych i 
kulturowych wyzwań, stojących obecnie, 
jak i w przyszłości przed Europą i światem. 
Zaproponowany program badań stanowi 
spójne podejście odpowiadające tym 
wyzwaniom. Stworzenie społeczno-
ekonomicznych i humanistycznych 
podstaw wiedzy w zakresie tych 
kluczowych wyzwań w znacznym stopniu 
przyczyni się do promowania wspólnego 
zrozumienia w całej Europie oraz do 
rozwiązania bardziej złożonych problemów 
w skali międzynarodowej. Priorytety 
badawcze przyczynią się do 
sformułowania, wdrażania, wpływu i 
oceny polityki wspólnotowej w 
praktycznie wszystkich obszarach na 
poziomie europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym, a większość 
badań zawiera istotną perspektywę 
międzynarodową.

społecznych, ekonomicznych i 
kulturowych wyzwań, stojących obecnie, 
jak i w przyszłości przed Europą i światem. 
Zaproponowany program badań stanowi 
spójne podejście odpowiadające tym 
wyzwaniom. Stworzenie społeczno-
ekonomicznych, społeczno-kulturowych i 
humanistycznych podstaw wiedzy w 
zakresie tych kluczowych wyzwań w 
znacznym stopniu przyczyni się do 
promowania wspólnego zrozumienia w 
całej Europie oraz do rozwiązania bardziej 
złożonych problemów w skali 
międzynarodowej. Priorytety badawcze 
przyczynią się do sformułowania, 
wdrażania, wpływu i oceny polityki 
wspólnotowej w praktycznie wszystkich 
obszarach na poziomie europejskim, 
krajowym, regionalnym i lokalnym, a 
większość badań zawiera istotną 
perspektywę międzynarodową.

Uzasadnienie

Należy także uwzględnić nauki społeczno-kulturowe, aby mieć szerszą i konkretną wizję 
problemów europejskich i międzynarodowych.

Poprawka 149
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 
„Działania” podtytuł „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie wiedzy”

ustęp 1

Celem działań będzie rozwój i połączenie 
badań dotyczących kwestii mających 
wpływ na wzrost, zatrudnienie i
konkurencyjność, aby zapewnić lepsze i 
zintegrowane zrozumienie tych zagadnień 
na rzecz dalszego rozwoju społeczeństwa 
wiedzy. Prace będą służyły polityce i 
wspierały urzeczywistnienie tych celów. 
Badania będą dotyczyć następujących 
aspektów tego zagadnienia:

Celem działań będzie rozwój i połączenie 
badań dotyczących kwestii mających 
wpływ na wzrost, stabilność społeczno-
gospodarczą, zatrudnienie, 
konkurencyjność i spójność 
technologiczną, aby zapewnić lepsze i 
zintegrowane zrozumienie tych zagadnień 
na rzecz dalszego rozwoju społeczeństwa 
wiedzy. Prace będą służyły polityce i 
wspierały urzeczywistnienie tych celów. 
Badania będą dotyczyć następujących 
aspektów tego zagadnienia:

Uzasadnienie

Należy wziąć również pod uwagę kwestie dotyczące stabilności społeczno-gospodarczej oraz 



PE 368.072v03-00 112/132 PR\613357PL.doc

PL

problemy związane z różnicami technologicznymi, aby osiągnąć sprawiedliwy rozwój 
społeczeństwa wiedzy i spójność technologiczną w UE.

Poprawka 150
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 
„Działania” podtytuł „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie wiedzy”

ustęp 1 tiret pierwsze

- Zmieniającej się roli wiedzy w 
gospodarce, łącznie z rolą różnych 
rodzajów wiedzy i kompetencji, edukacją i 
uczeniem się przez całe życie oraz 
niematerialnych inwestycji.

- Zmieniającej się roli wiedzy w 
gospodarce, łącznie z rolą różnych 
rodzajów wiedzy i kompetencji, edukacją, 
w tym kształceniem nieregulowanym, i 
uczeniem się przez całe życie oraz 
niematerialnych inwestycji.

Uzasadnienie

Należy również włączyć kształcenie nieregulowane, ponieważ stanowi ono część obecnej 
rzeczywistości i nie może ani nie powinno zostać pominięte.

Poprawka 151
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 
„Działania” podtytuł „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie wiedzy”

ustęp 1 tiret drugie

- Struktur gospodarczych, zmian 
strukturalnych i kwestii dotyczących 
produktywności, łącznie z rolą sektora 
usług, finansów, demografii, popytu i 
procesów zmian w długim okresie czasu. 

- Struktur gospodarczych, zmian 
strukturalnych, stosunków 
międzysektorowych i kwestii dotyczących 
produktywności, łącznie z rolą sektora 
usług, outsourcingu usług, technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
finansów, demografii, popytu i procesów 
zmian w długim okresie czasu. 

Uzasadnienie

Stosunki międzysektorowe mają coraz większe znaczenie w obecnym zglobalizowanym świecie 
i należy o nich wspomnieć, kiedy mówi się o strukturach gospodarczych, a także o 
outsourcingu usług oraz technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, bez których nie 
można zrozumieć obecnych systemów gospodarczych.

Poprawka 152
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 
„Działania” podtytuł „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie wiedzy”

ustęp 2
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Prace badawcze będą obejmować nowe 
wyzwania i możliwości wynikające z 
rosnącej globalizacji, tzw. wschodzących
gospodarek, relokacji oraz rozszerzenia 
UE. Kwestie związane z zatrudnieniem 
będą obejmować bezrobocie i 
niedostateczne zatrudnienie.

Prace badawcze będą obejmować nowe 
wyzwania i możliwości wynikające z 
rosnącej globalizacji, międzynarodowego 
transferu technologii, roli nowych 
przedsiębiorstw, tzw. wschodzących
gospodarek, relokacji oraz rozszerzenia 
UE. Kwestie związane z zatrudnieniem 
będą obejmować bezrobocie i 
niedostateczne zatrudnienie.

Uzasadnienie

W coraz bardziej zglobalizowanym świecie należy wziąć pod uwagę wyzwania i możliwości 
wynikające z rosnącego międzynarodowego transferu technologii oraz roli nowych 
przedsiębiorstw, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w tzw. gospodarkach wschodzących i 
słabo rozwiniętych.

Poprawka 153
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 
„Działania” podtytuł „Łączenie ekonomicznych, społecznych i środowiskowych celów w 

perspektywie europejskiej” tiret drugie a (nowe)

- Globalne zmiany w środowisku 
naturalnym z perspektywy 
interdyscyplinarności, przy uwzględnieniu 
wzajemnego oddziaływania ekosystemów i 
systemów społecznych.

Uzasadnienie

Dla lepszego zrozumienia przyczyn i skutków globalnych zmian w środowisku naturalnym 
zasadnicze znaczenie ma zrozumienie wzajemnego oddziaływania ekosystemów i systemów 
społecznych oraz reperkusji tego wzajemnego oddziaływania. W ten sposób zdobędziemy 
więcej elementów pozwalających nam jasno ocenić możliwości rozwiązania problemów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju planety.

Poprawka 154
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje” tytuł

Główne tendencje w społeczeństwie i ich
konsekwencje

Główne tendencje w społeczeństwie, ich 
przyczyny i konsekwencje

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie dla zrozumienia obecnych tendencji w społeczeństwie oraz ich 
konsekwencji ma analiza przyczyn i źródeł tych tendencji.
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Poprawka 155
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Europa w świecie”, ustęp 1, część wprowadzająca

Celem jest zrozumienie zmieniających się 
interakcji i współzależności pomiędzy 
regionami świata i ich konsekwencje dla 
przedmiotowych regionów, zwłaszcza 
Europy, oraz pokrewnej kwestii dotyczącej 
badania nowych zagrożeń w kontekście 
światowym oraz ich powiązań z prawami 
człowieka, wolnościami i dobrobytem. 
Badania te będą obejmować dwie 
powiązane ze sobą ścieżki:

Celem jest zrozumienie zmieniających się 
interakcji i współzależności pomiędzy 
regionami świata, łącznie ze stosunkami 
międzykulturowymi i wzajemnymi 
zależnościami między regionami 
rozwijającymi się i ich konsekwencje dla 
przedmiotowych regionów, zwłaszcza 
Europy, oraz pokrewnej kwestii dotyczącej 
badania nowych zagrożeń w kontekście 
światowym oraz ich powiązań z prawami 
człowieka, wolnościami i dobrobytem. 
Badania te będą obejmować dwie 
powiązane ze sobą ścieżki:

Uzasadnienie

Nie powinniśmy pomijać badań nad stosunkami międzykulturowymi oraz wzajemnymi 
zależnościami między regionami rozwijającymi się, ponieważ służą one lepszemu zrozumieniu 
zmian zachodzących w tych regionach i ich wpływu na zglobalizowany świat, w szczególności 
na Europę.

Poprawka 156
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Europa w świecie”, ustęp 1 tiret drugie

- Konflikty, ich przyczyny i rozwiązania, 
związki między bezpieczeństwem a 
czynnikami destabilizacji takimi jak 
ubóstwo, przestępczość, degradacja 
środowiska naturalnego i niedobór 
zasobów, terroryzm, jego przyczyny i 
skutki, polityki związane z 
bezpieczeństwem i poczucie braku 
bezpieczeństwa oraz związki między 
środowiskiem cywilnym i wojskowym.

- Konflikty, ich przyczyny i rozwiązania, 
związki między bezpieczeństwem a 
czynnikami destabilizacji takimi jak 
ubóstwo, migracja, przestępczość, 
degradacja środowiska naturalnego i 
niedobór zasobów, terroryzm, jego 
przyczyny i skutki, polityki związane z 
bezpieczeństwem i poczucie braku 
bezpieczeństwa oraz związki między 
środowiskiem cywilnym i wojskowym.

Uzasadnienie

Migracja, jako czynnik destabilizacyjny powinna zostać uwzględniona.
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Poprawka 157
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Europa w świecie”, ustęp 1 tiret drugie a (nowe)

- Pokój w kontekście Unii Europejskiej 
oraz w kontekście światowym: pokój jako 
podstawowa wartość, jego pozytywne 
skutki w Unii Europejskiej i pozostałych 
regionach świata, problemy wywołane 
brakiem pokoju (wojny, brak 
bezpieczeństwa) i stosunki między 
regionami jako następstwo osiągnięcia 
pokoju.

Uzasadnienie

Pokój jest i powinien być wartością podstawową zarówno w Unii Europejskiej, jak i na całym 
świecie. Konsekwencją pokoju czy jego braku są bardzo zróżnicowane rodzaje kontaktów 
między regionami oraz skutki (negatywne i pozytywne), które powinny stać się celem badań i 
analiz.

Poprawka 158
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Europa w świecie”, ustęp 2

W obu przypadkach przedmiotem badań 
będzie rola Europy w świecie, rozwój 
multilateralizmu i prawa 
międzynarodowego, promowanie 
demokracji i podstawowych praw łącznie z 
różnymi ich wyobrażeniami oraz 
postrzeganie Europy z zewnątrz.

We wszystkich trzech przypadkach 
przedmiotem badań będzie rola Europy w 
świecie, rozwój multilateralizmu i prawa 
międzynarodowego, promowanie 
demokracji równości, pokoju i 
podstawowych praw łącznie z różnymi ich 
wyobrażeniami oraz postrzeganie Europy z 
zewnątrz.

Uzasadnienie

Równe traktowanie osób we wszystkich dziedzinach i na wszystkich poziomach jest wartością 
podstawową, bez której społeczeństwo nie może się rozwijać, dlatego kwestia ta nie powinna 
zostać pominięta. 

Europa odgrywa niezwykle istotną rolę w osiąganiu pokoju na świecie.

Poprawka 159
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Obywatel w Unii Europejskiej”, ustęp 1, część wprowadzająca

Obywatel w Unii Europejskiej Obywatelstwo w Unii Europejskiej
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W kontekście przyszłego rozwoju UE, 
celem jest ułatwienie obywatelom 
zrozumienia, po pierwsze, kwestii 
osiągnięcia poczucia demokratycznej 
współodpowiedzialności i aktywnego 
uczestnictwa jak również skutecznego i 
demokratycznego zarządzania oraz, po 
drugie, europejskiej różnorodności i
podobieństw w zakresie kultury, instytucji, 
prawa, historii, języków i wartości.
Badania dotyczyć będą:

W kontekście przyszłego rozwoju UE, 
celem jest ułatwienie obywatelom 
zrozumienia, po pierwsze, kwestii 
osiągnięcia poczucia demokratycznej 
współodpowiedzialności, aktywnego i
uczestnictwa parytetowego jak również 
skutecznego i demokratycznego 
zarządzania oraz, po drugie, europejskiej 
różnorodności i podobieństw w zakresie 
kultury, instytucji, prawa, historii, 
języków, wartości i historycznego 
kształtowania się tożsamości europejskiej.
Badania dotyczyć będą:

Uzasadnienie

Uczestnictwo mężczyzn i kobiet powinno być zrównoważone, aby osiągnąć rzeczywistą 
reprezentację społeczeństwa.

Istotna jest analiza historycznego kształtowania się tożsamości europejskiej, w celu lepszego 
zrozumienia podobieństw i różnic w Europie oraz wydobycia jej pluralizmu i bogactwa 
kulturowego.

Poprawka 160
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Obywatel w Unii Europejskiej”, ustęp 1 tiret pierwsze

- Uczestnictwa (także młodzieży), 
reprezentacji, przejrzystości i 
prawowitości, europejskiej sfery 
publicznej, mediów i demokracji, różnych 
form zarządzania w UE oraz procesów 
opracowywania polityk, roli społeczeństwa 
obywatelskiego, obywatelstwa i praw, 
wartości społeczeństwa odnośnie do tych 
aspektów.

Uczestnictwa (także młodzieży i 
uczestnictwa parytetowego), reprezentacji 
w tym zbliżenia do jak najbardziej 
bezpośredniej reprezentacji, przejrzystości 
i prawowitości, europejskiej sfery 
publicznej, mediów i demokracji, różnych 
form zarządzania w UE oraz procesów 
opracowywania polityki, roli 
społeczeństwa obywatelskiego, 
obywatelstwa i praw, wartości 
społeczeństwa odnośnie do tych aspektów.

Uzasadnienie

Nie będzie rzeczywistego uczestnictwa, jeśli nie będzie ono parytetowe.

Prawdziwą demokrację można osiągnąć w oparciu o jak najbardziej bezpośrednią 
reprezentację, w ten sposób praktycznie nie będzie barier między obywatelami a ich 
reprezentantami politycznymi.
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Poprawka 161
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Działania obejmujące badania przyszłościowe”, tiret pierwsze

- Obszerne społeczno-ekonomiczne 
prognozowanie ograniczonej liczby 
kluczowych wyzwań i możliwości dla UE, 
badające kwestie takie jak przyszłość i 
konsekwencje starzenia się, migracji, 
globalizacji wiedzy, zmian w 
przestępczości oraz główne zagrożenia.

- Obszerne społeczno-ekonomiczne 
prognozowanie ograniczonej liczby 
kluczowych wyzwań i możliwości dla UE, 
badające kwestie takie jak przyszłość i 
konsekwencje starzenia się, migracji, 
globalizacji wiedzy, zmian w 
przestępczości oraz główne zagrożenia, jak 
również społeczny wymiar globalnych 
zmian w środowisku naturalnym

Uzasadnienie

Znaczenie analiz i badań społecznego wymiaru globalnych zmian w środowisku naturalnym.

Poprawka 162
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Działania obejmujące badania przyszłościowe”, tiret drugie

- Bardziej ukierunkowane tematyczne 
prognozowanie zmian w nowych 
dziedzinach badawczych lub zmian 
wpływających na wiele istniejących 
dziedzin, jak również przyszłości 
dyscyplin naukowych.

Bardziej ukierunkowane tematyczne 
prognozowanie zmian w nowych 
dziedzinach badawczych lub zmian 
wpływających na wiele istniejących 
dziedzin, jakim są zjawiska zbiorowe, 
złożone systemy i sieci. A także przyszłość
dyscyplin naukowych.

Uzasadnienie

Należy sprecyzować kilka nowych dziedzin badawczych mających obecnie szczególne 
znaczenie w nowych perspektywach nauk społecznych.

Poprawka 163
Załącznik I „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Nowe potrzeby oraz nieprzewidziane potrzeby polityczne”

Badania nad nowymi potrzebami zapewnią 
przestrzeń dla naukowców umożliwiającą 
określenie i zajęcie się wyzwaniami 
badawczymi do tej pory nieokreślonymi.
Badania te pobudzą innowacyjne myślenie 
w odniesieniu do wyzwań stojących przed 
Europą, które nie były do tej pory szeroko 
dyskutowane lub do innych odpowiednich 

Badania nad nowymi potrzebami zapewnią 
przestrzeń dla naukowców umożliwiającą 
określenie i zajęcie się wyzwaniami 
badawczymi do tej pory nieokreślonymi.
Badania te pobudzą innowacyjne myślenie 
w odniesieniu do wyzwań stojących przed 
Europą, które nie były do tej pory szeroko 
dyskutowane lub do innych odpowiednich
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kombinacji zagadnień, perspektyw i 
dyscyplin. Podjęte będą także badania, 
których celem będzie odpowiedź na 
nieprzewidziane potrzeby polityczne w 
ścisłej konsultacji z decydentami 
politycznymi.

kombinacji zagadnień, perspektyw i 
dyscyplin. Podjęte będą także badania, 
których celem będzie odpowiedź na 
nieprzewidziane potrzeby polityczne w 
ścisłej konsultacji z decydentami 
politycznymi Zostanie podjęte szczególne 
działanie, które pozwoli na włączenie do 
perspektyw nauk społecznych, koncepcji i 
metodologii innych dziedzin nauki (nauk 
przyrodniczych, informatycznych, 
kognitywnych etc.)

Uzasadnienie

Obecne pojmowanie zjawisk społecznych w ogromnej mierze czerpie z koncepcji i metod 
rozwiniętych w innych dziedzinach nauki. Warto, aby tendencji tej towarzyszył wsparcie 
europejskie w ramach działań podejmowanych na rzecz rodzących się badań, jak ma to 
miejsce w innych dziedzinach. Szczególna tematyka „dynamiki kulturowej” przedstawiona w 
ramach programu NEST 6PR jest w tej kwestii precedensem.

Poprawka 164
Załącznik I „Tematy” punkt 9.1 „Bezpieczeństwo” podpunkt „Podejście” ustęp 6

Zaangażowanie MŚP w działania jest 
równie silnie wspierane jak zaangażowanie 
władz i organizacji odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo obywateli.
Długoterminowy program badań 
opracowany przez Europejski Komitet 
Konsultacyjny ds. Badań nad 
Bezpieczeństwem (ESRAB) będzie 
wspierać określenie zawartości i struktury 
badań w ramach tego tematu.

Zaangażowanie MŚP w działania jest 
równie silnie wspierane jak zaangażowanie 
władz i organizacji odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo obywateli. Przeznaczone 
zostanie 20% budżetu tego priorytetowego 
tematu, właśnie aby zwiększyć udział MŚP 
w działaniach badawczych, rozwojowych i 
innowacyjnych. Długoterminowy program 
badań opracowany przez Europejski 
Komitet Konsultacyjny ds. Badań nad 
Bezpieczeństwem (ESRAB) będzie 
wspierać określenie zawartości i struktury 
badań w ramach tego tematu.

Uzasadnienie

Aby w sposób rzeczywisty przyczynić się do udziału MŚP w tych dziedzinach, konieczne jest 
ustanowienie progu pomocy w ramach tego tematu priorytetowego.

Poprawka 165
Załącznik I „Tematy” punkt 9.1 „Bezpieczeństwo” ustęp 6 a (nowy)

Należy informować o działaniach 
prowadzonych w ramach omawianego 
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tematu priorytetowego oraz 
popularyzować je pod względem 
naukowym.

Uzasadnienie

W miarę możliwości, należy prowadzić zaproponowaną tutaj popularyzację nauki, w celu 
przedstawienia działań finansowanych z siódmego programu ramowego.

Poprawka 166
Załącznik I „Tematy” punkt 9.1 „Bezpieczeństwo” podpunkt „Działania” podtytuł 

„Bezpieczeństwo infrastruktur i obiektów użyteczności publicznej”

Działania będą skoncentrowane na celach 
wydarzenia, przykłady infrastruktur 
zawierają miejsca, w których 
organizowane są duże imprezy, miejsca 
istotne z politycznego punktu widzenia 
(np. budynki parlamentu) lub miejsca o 
znaczeniu symbolicznym (np. niektóre 
zabytki), wartości i obiekty użyteczności 
publicznej związane z energią (łącznie z 
ropą naftową, elektrycznością, gazem), 
wodą, transportem (łącznie z lotniczym, 
morskim i lądowym), przekazem 
informacji (łącznie z nadawaniem), obiekty 
związane z finansami, administracją i 
zdrowiem publicznym itd. W celu radzenia 
sobie z obszarem misji, potrzebne są 
zdolności, z których wiele jest pierwotnie 
związanych z fazami „ochrona”, a także 
„przygotowanie”. Dąży się zarówno do 
uniknięcia wydarzenia i złagodzenia jego 
potencjalnych konsekwencji. W celu 
rozwinięcia wymaganych zdolności nacisk 
zostanie położony na kwestie takie jak:
analiza i ocena podatności infrastruktury 
fizycznej i jej działania, zabezpieczenie 
istniejących przyszłych publicznych i 
prywatnych sieciowych infrastruktur 
krytycznych, systemy i usługi z 
uwzględnieniem ich fizycznej i 
funkcjonalnej strony, systemy kontroli i 
ostrzegania pozwalające na szybką reakcję 
w przypadku zaistnienia wydarzenia, 
ochrona przeciw efektom kaskadowym 
wydarzenia.

Działania będą skoncentrowane na 
katastrofach i na celach wydarzenia, 
przykłady infrastruktur zawierają miejsca, 
w których organizowane są duże imprezy, 
miejsca istotne z politycznego punktu 
widzenia (np. budynki parlamentu) lub 
miejsca o znaczeniu symbolicznym (np. 
niektóre zabytki), wartości i obiekty 
użyteczności publicznej związane z energią 
(łącznie z ropą naftową, elektrycznością, 
gazem), wodą, transportem (łącznie z 
lotniczym, morskim i lądowym), 
przekazem informacji (łącznie z 
nadawaniem), obiekty związane z 
finansami, administracją i zdrowiem 
publicznym itd. W celu radzenia sobie z 
obszarem misji, potrzebne są zdolności, z 
których wiele jest pierwotnie związanych z 
fazami „ochrona”, a także 
„przygotowanie”. Dąży się zarówno do 
uniknięcia wydarzenia i złagodzenia jego 
potencjalnych konsekwencji. W celu 
rozwinięcia wymaganych zdolności nacisk 
zostanie położony na kwestie takie jak: 
analiza i ocena podatności infrastruktury 
fizycznej i jej działania, zabezpieczenie 
istniejących przyszłych publicznych i 
prywatnych sieciowych infrastruktur 
krytycznych, systemy i usługi z 
uwzględnieniem ich fizycznej i 
funkcjonalnej strony systemy kontroli i 
ostrzegania pozwalające na szybką reakcję 
w przypadku zaistnienia wydarzenia, 
ochrona przeciw efektom kaskadowym 
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wydarzenia.

Uzasadnienie

Istotne jest, aby wskazać na pierwszym miejscu skutki katastrof.

Poprawka 167
Załącznik I „Tematy” punkt 9.1 „Bezpieczeństwo” podpunkt „Działania” podtytuł „Integracja 

i interoperacyjność systemów bezpieczeństwa”, tytuł

Integracja i interoperacyjność systemów 
bezpieczeństwa

Integracja i wzajemne połączenie 
systemów bezpieczeństwa

Uzasadnienie

Aby osiągnąć interoperacyjność, pożądaną w systemach bezpieczeństwa, konieczne jest 
zagwarantowanie ich odpowiedniego wzajemnego połączenia.

Poprawka 168
Załącznik I „Tematy” punkt 9.1 „Bezpieczeństwo” podpunkt „Działania” podtytuł 

„Bezpieczeństwo i społeczeństwo”

Bezpieczeństwo i społeczeństwo:
Działania te mają charakter przekrojowy i 
powinny być przeprowadzane poprzez 
interakcje między naukami 
przyrodniczymi, technologią a innymi 
naukami, w szczególności naukami 
społecznymi i humanistycznymi. Nacisk 
zostanie położony na ukierunkowane 
kulturowe i społeczno-ekonomiczne 
analizy, tworzenie scenariuszy i inne 
działania badawcze związane z 
zagadnieniami takimi jak: bezpieczeństwo 
jako zmieniające się pojęcie 
(wyczerpujące analizy potrzeb 
związanych z bezpieczeństwem w celu 
zdefiniowania głównych funkcjonalnych 
wymagań, aby uwzględnić zmieniający 
się krajobraz związany z 
bezpieczeństwem), podatność i nowe 
zagrożenia (np. w dziedzinie terroryzmu i 
przestępczości zorganizowanej); postawa 
obywateli w sytuacjach kryzysowych (np. 
postrzeganie terroryzmu i przestępczości, 
zachowanie się tłumu, zrozumienie i 

Bezpieczeństwo (security and safety) i 
społeczeństwo: Działania te mają charakter 
przekrojowy i powinny być 
przeprowadzane poprzez interakcje między 
naukami przyrodniczymi, technologią a 
innymi naukami, w szczególności naukami 
społecznymi i humanistycznymi. Nacisk 
zostanie położony na ukierunkowane 
kulturowe i społeczno-ekonomiczne 
analizy, tworzenie scenariuszy i inne 
działania badawcze związane z 
zagadnieniami takimi jak: wymiar 
kulturowy, społeczny i gospodarczy 
bezpieczeństwa, bezpieczeństwo jako 
zmieniające się pojęcie (wyczerpujące 
analizy potrzeb związanych z 
bezpieczeństwem w celu zdefiniowania 
głównych funkcjonalnych wymagań, aby 
uwzględnić zmieniający się krajobraz 
związany z bezpieczeństwem), podatność 
wynikająca z katastrof i nowe zagrożenia 
(np. w dziedzinie terroryzmu i 
przestępczości zorganizowanej); postawa 
obywateli w sytuacjach kryzysowych (np. 
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akceptacja kontroli bezpieczeństwa przez 
społeczeństwo (i pewność), zdolność 
reagowania i stan przygotowania 
obywateli w wypadku ataków 
terrorystycznych, problemy związane z 
porozumiewaniem się między władzami a 
obywatelami w sytuacjach kryzysowych, 
zwiększenie świadomości społeczeństwa 
w obliczu zagrożeń, zapoznanie 
społeczeństwa z wewnętrznymi 
systemami pomocy i bezpieczeństwa w 
Państwach Członkowskich i na poziomie 
UE, analizy zachowania, psychologiczne i 
inne odpowiednie analizy dotyczące 
przestępców-terrorystów, kwestie etyczne 
związane z ochroną danych osobowych i 
integralnością informacji. Badania będą 
także skierowane na opracowywanie 
statystycznych wskaźników 
przestępczości w celu umożliwienia 
oceny zmian w zakresie przestępczości).

postrzeganie terroryzmu i przestępczości, 
zachowanie się tłumu, zrozumienie i 
akceptacja kontroli bezpieczeństwa przez 
społeczeństwo (i pewność), zdolność 
reagowania i stan przygotowania obywateli 
w wypadku ataków terrorystycznych, 
problemy związane z porozumiewaniem 
się między władzami a obywatelami w 
sytuacjach kryzysowych, zwiększenie 
świadomości społeczeństwa w obliczu 
zagrożeń,  zapoznanie społeczeństwa z 
wewnętrznymi systemami pomocy i 
bezpieczeństwa w Państwach 
Członkowskich i na poziomie UE, analizy 
zachowania, psychologiczne i inne 
odpowiednie analizy dotyczące 
przestępców-terrorystów, kwestie etyczne 
związane z ochroną danych osobowych i 
integralnością informacji. Badania będą 
także skierowane na opracowywanie 
statystycznych wskaźników przestępczości 
w celu umożliwienia oceny zmian w 
zakresie przestępczości).

Uzasadnienie

Wiadomo nam, że w języku angielskim istnieje subtelna różnica między słowami „security” a 
„safety”. Proponuje się, aby umieścić w podtytule obydwa te słowa angielskie, tak aby nie 
ograniczać interpretacji zakresu działania tego ustępu.

Poprawka 169
Załącznik I „Tematy” punkt 9.1 „Bezpieczeństwo” podpunkt „Współpraca międzynarodowa” 

ustęp 2

Przewiduje się szczególne działania 
współpracy międzynarodowej w sytuacji 
wzajemnej korzyści zgodnie z polityką 
bezpieczeństwa UE, np. na rzecz badań 
związanych z działaniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa o światowym 
zastosowaniu.

Przewiduje się szczególne działania 
współpracy międzynarodowej w sytuacji 
wzajemnej korzyści zgodnie z polityką 
bezpieczeństwa UE, np. na rzecz badań 
związanych z działaniami o światowym 
zastosowaniu dotyczącymi bezpieczeństwa 
i katastrof.

Uzasadnienie

Należy wyszczególnić, również w dziedzinie współpracy międzynarodowej, podstawowe 
zagadnienia tego ustępu.



PE 368.072v03-00 122/132 PR\613357PL.doc

PL

Poprawka 170
Załącznik I „Tematy” punkt 9.1 „Bezpieczeństwo” podpunkt „Reagowanie na nowe potrzeby 

oraz nieprzewidziane potrzeby polityczne”

Temat badań nad bezpieczeństwem jest 
elastyczny, zarówno z natury, jak i ze 
względu na swe podejście. Działania 
umożliwią zbadanie do tej pory nieznanych 
przyszłych zagrożeń dla bezpieczeństwa i 
związanych z nimi potrzeb politycznych, 
które mogą powstać. Elastyczność ta 
uzupełni charakter ukierunkowany na 
misje powyższych działań badawczych.

Temat badań nad bezpieczeństwem jest 
elastyczny, zarówno z natury, jak i ze 
względu na swe podejście. Działania 
umożliwią przystosowanie się do 
dotychczas nieznanych przyszłych 
katastrof i zagrożeń dla bezpieczeństwa i 
związanych z nimi potrzeb politycznych, 
które mogą powstać. Elastyczność ta 
uzupełni charakter ukierunkowany na 
misje powyższych działań badawczych. 

Uzasadnienie

Konieczne jest wskazać na przystosowanie się do katastrof.

Poprawka 171
Załącznik I „Tematy” punkt 9.2 „Przestrzeń kosmiczna” podpunkt „Zastosowania oparte na 
badaniach przestrzeni kosmicznej w służbie społeczeństwa Europy” tiret pierwsze „Globalny 

Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES)”

Celem jest rozwijanie odpowiednich 
satelitarnych systemów monitorowania 
oraz systemów wczesnego ostrzegania 
będących jedynym dostępnym źródłem 
danych na świecie oraz umacnianie i 
stymulowanie rozwoju ich operacyjnego 
wykorzystania. Program ten zapewni 
wsparcie na rzecz rozwoju operacyjnych 
usług GMES, umożliwiających 
decydentom politycznym lepsze 
przewidywanie i skuteczniejsze łagodzenie 
sytuacji kryzysowych i kwestii związanych 
z zarządzaniem środowiskiem i 
bezpieczeństwem. Działania badawcze 
powinny przede wszystkim przyczynić się 
do maksymalizowania wykorzystania 
danych GMES ze źródeł umieszczonych na 
pokładzie satelity i łączenia ich z danymi 
pochodzącymi z innych systemów 
obserwacji w złożonych produktach 
przeznaczonych do dostarczania informacji 
i indywidualnych usługach skierowanych 
do użytkowników końcowych poprzez 

Celem jest rozwijanie odpowiednich 
satelitarnych systemów monitorowania 
oraz systemów wczesnego ostrzegania 
będących jedynym dostępnym źródłem 
danych na świecie oraz umacnianie i 
stymulowanie rozwoju ich operacyjnego 
wykorzystania. Program ten zapewni 
wsparcie na rzecz rozwoju operacyjnych 
usług GMES, umożliwiających 
decydentom politycznym lepsze 
przewidywanie i skuteczniejsze łagodzenie 
sytuacji kryzysowych i kwestii związanych 
z zarządzaniem środowiskiem i 
bezpieczeństwem oraz radzenie sobie z 
klęskami żywiołowymi. Działania 
badawcze powinny przede wszystkim 
przyczynić się do maksymalizowania 
wykorzystania danych GMES ze źródeł 
umieszczonych na pokładzie satelity i 
łączenia ich z danymi pochodzącymi z 
innych systemów obserwacji w złożonych 
produktach przeznaczonych do 
dostarczania informacji i indywidualnych 
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skuteczną integrację danych i skuteczne 
zarządzanie informacjami. Działania 
badawcze powinny także przyczynić się do 
wzmocnienia technik monitorowania oraz 
technologii związanych z instrumentami, 
do rozwoju nowych systemów opartych na 
przestrzeni kosmicznej lub poprawy 
interoperacyjności systemów już 
istniejących oraz umożliwić ich 
wykorzystanie w (przed)operacyjnych 
systemach odpowiadających szczególnym 
rodzajom potrzeb.

usługach skierowanych do użytkowników 
końcowych poprzez skuteczną integrację 
danych i skuteczne zarządzanie 
informacjami. Działania badawcze 
powinny także przyczynić się do 
wzmocnienia technik monitorowania oraz 
technologii związanych z instrumentami, 
do rozwoju nowych systemów opartych na 
przestrzeni kosmicznej lub poprawy 
interoperacyjności systemów już 
istniejących oraz umożliwić ich 
wykorzystanie w (przed)operacyjnych 
systemach odpowiadających szczególnym 
rodzajom potrzeb.

Uzasadnienie

Wykazano, że kontrola satelitarna i nadzór satelitarny mogą być niezwykle skuteczne w 
zapobieganiu i radzeniu sobie z klęskami żywiołowymi.

Poprawka 172
Załącznik III, tytuł „Wspólne Inicjatywy Technologiczne” ustęp 1

Obszary badawcze dotyczące pierwszej 
grupy Wspólnych Inicjatyw 
Technologicznych są określone poniżej w 
oparciu o kryteria wyznaczone w 
załączniku I. Te Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne dotyczą szerokiego 
zakresu wyzwań. Należy zatem stworzyć 
struktury dla każdego przypadku 
dostosowane do szczególnych cech 
obszaru badań, o którym mowa. W każdym 
przypadku zostanie określona specjalna 
struktura w celu realizacji uzgodnionego 
programu badań Wspólnej Inicjatywy 
Technologicznej oraz połączenia 
koniecznych publicznych i prywatnych 
inwestycji i skoordynowanie wysiłków 
europejskich. Komisja przyzna kwotę na 
wdrożenie programu badań na podstawie 
odrębnych wniosków (np. na podstawie art. 
171 Traktatu). Kolejne Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne mogą zostać określone na 
podstawie kryteriów wymienionych w 
załączniku I oraz zaproponowane podczas 
realizacji siódmego programu ramowego.

Obszary badawcze dotyczące pierwszej 
orientacyjnej grupy Wspólnych Inicjatyw 
Technologicznych są określone poniżej w 
oparciu o kryteria wyznaczone w 
załączniku I. Te Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne dotyczą szerokiego 
zakresu wyzwań. Należy zatem stworzyć 
struktury dla każdego przypadku 
dostosowane do szczególnych cech 
obszaru badań, o którym mowa. W każdym 
przypadku zostanie określona specjalna 
struktura w celu realizacji uzgodnionego 
programu badań Wspólnej Inicjatywy 
Technologicznej oraz połączenia 
koniecznych publicznych i prywatnych 
inwestycji i skoordynowanie wysiłków 
europejskich. Priorytetowe będą te 
inicjatywy, które na poziomie celów będą 
wynikiem pracy europejskich platform 
technologicznych i zapewnią skuteczną 
organizację oraz przygotowanie 
wspólnych przedsiębiorstw do zarządzania 
inwestycjami sektora prywatnego oraz 
europejskimi i krajowymi środkami 
publicznymi, obejmujące wkłady 
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kapitałowe i dotacje z ramowego 
programu badań.
Komisja przyzna kwotę na wdrożenie 
programu badań na podstawie odrębnych 
wniosków (np. na podstawie art. 171 
Traktatu). Kolejne Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne mogą zostać określone na 
podstawie kryteriów wymienionych w 
załączniku I oraz zaproponowane podczas 
realizacji siódmego programu ramowego.

Uzasadnienie

Ustrukturyzowane Wspólne Inicjatywy Technologiczne w oparci o art. 171, wymagają 
założenia wspólnych przedsiębiorstw. Zdolność organizowania się i zarządzania powinna być 
priorytetem w podejmowaniu decyzji o uczestnictwie wspólnotowym.

Poprawka 173
Załącznik III, tytuł „Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka” 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 dotację (działanie 
koordynacyjne i wspierające). Dotacja 
będzie miała na celu przyczynianie się do 
realizacji celu Wspólnoty, jakim jest
ułatwianie i wspieranie inwestycji sektora 
prywatnego w badania naukowe poprzez 
zwiększenie możliwości Banku w zakresie 
zarządzania ryzykiem umożliwiając tym 
samym (i) zwiększenie wielkości pożyczek 
EBI lub innych pośredników finansowych 
na określonym poziomie ryzyka oraz (ii) 
finansowanie europejskich działań w 
dziedzinie RTD objętych większym 
ryzykiem, niż byłoby to możliwe bez 
takiego wsparcia Wspólnoty.

Poprawka 174
Załącznik III, tytuł „Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka” ustęp 2

EBI będzie udzielać pożyczek ze środków 
finansowych pozyskiwanych na 
międzynarodowych rynkach finansowych 
zgodnie ze swoimi standardowymi 

EBI będzie udzielać pożyczek ze środków 
finansowych pozyskiwanych na 
międzynarodowych rynkach finansowych 
zgodnie ze swoimi standardowymi 
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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.

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.

Poprawka 175
Załącznik III, tytuł „Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka” ustęp 5 podtytuł 2

Kwalifikowalność dużych europejskich 
działań w dziedzinie RTD. W sposób 
automatyczny kwalifikują się Wspólne
Inicjatywy Technologiczne i duże projekty 
realizowane w ramach współpracy 
finansowane przez Wspólnotę w ramach 
tematów i działań niniejszego programu 
szczegółowego wnoszącymi wkład w 
dotację. Pod uwagę mogą być brane 
również duże europejskie projekty 
realizowane w ramach współpracy takie 
jak EUREKA. 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. Działania zarządzane 
przez wspólne przedsiębiorstwa powstałe 
w wyniku Wspólnych Inicjatyw
Technologicznych i duże projekty 
realizowane w ramach współpracy,
finansowane przez Wspólnotę w ramach 
tematów i działań niniejszego programu 
szczegółowego będą działaniami 
priorytetowymi korzystającymi z tego 
instrumentu finansowego. Wkład 
wspólnotowy dla EBI powinien mieć jako 
rekompensatę strukturę zatrudnienia, 
która ułatwi wdrożenie projektów i/lub 
infrastruktur badawczych poprzez dostęp 
do rynku kapitału, czy to w formie 
kredytów czy też kapitału podwyższonego 
ryzyka. W tym celu EBI będzie mógł 
korzystać z innych instrumentów (EFI) i 
innych pośredników finansowych.

Uzasadnienie

Dotacje na EBI powinny funkcjonować w ramach celu ułatwiającego dostęp do finansowania 
ze środków prywatnych na B+R. EBI powinien tak zbudować swoją strukturę, aby otworzyć 
możliwość współuczestnictwa innym podmiotom i pośrednikom finansowym. Szczególny 
wysiłek zostanie podjęty, aby ten dostęp umożliwiono MŚP.

UZASADNIENIE

W stronę Europy innowacji i wiedzy
UE powinna dążyć do doskonałości, a do tego konieczne jest by zobowiązała się do wprowadzenia 
ambitnego systemu badawczego, rozwojowego i innowacyjnego
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Rada Europejska w Lizbonie przedstawiła strategie na rzecz nowego modelu wzrostu 
gospodarczego, uwzględniając postęp przyjazny dla środowiska, w którym badania naukowe, 
rozwój technologiczny i innowacyjność odgrywają kluczową rolę. Podczas kolejnego 
posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie przedstawiono projekt, zakładający wzrost 
ogólnych wydatków na B+R oraz na innowacyjność do 3% PKB Unii Europejskiej (2/3 
pochodzące z sektora prywatnego, 1/3 z sektora publicznego).

Biorąc za punkt odniesienia sprawozdanie Koka1, sprawozdanie Locatelliego2, określa 
wymagania, dzięki którym UE do roku 2010 może dążyć do wyznaczonych celów: 
stymulowanie prywatnych inwestycji w badania; zwiększanie liczby badaczy do 8 na każde 
1000 osób pracujących, co w konsekwencji da liczbę 700.000 nowych badaczy; wspieranie 
wysokiej jakości badań podstawowych; poprawę związków między światem nauki a 
przedsiębiorstwami, przede wszystkim MŚP; ulepszenie działań koordynujących między 
dziedzinami polityki badawczej na skalę europejską (w tym Europejski Bank Inwestycyjny), 
krajową, regionalną oraz ograniczenie biurokracji i uproszczenie procedur. 

W związku z powyższym Komisja Europejska przedstawiła w kwietniu 2005 r., wniosek w 
sprawie siódmego programu ramowego (7PR) przeznaczając na jego realizację budżet w 
wysokości 72,7 miliardów euro na lata 2007 -2013 (co odpowiada podwojonemu budżetowi 
7PR) w następstwie sprawozdania Bögego, które zyskało duże poparcie Parlamentu 
Europejskiego.

Jeśli chodzi o założenia zawarte w 7PR Parlament Europejski wyraził swoje poparcie dla 
wniosku Komisji i wyraźnie zaznaczył, że jedynie przy zachowaniu zaproponowanego przez 
Komisję i Parlament poziomu finansowania będzie można zagwarantować osiągnięcie 
omówionych celów.

Jednak porozumienie Rady Europejskiej z grudnia 2005 r. oraz porozumienie zawarte między 
Radą a Parlamentem w sprawie perspektywy finansowej na lata 2007 - 2013 przeznacza 
kwoty na 7PR prawie o 30% niższe niż te przewidziane przez Komisję Europejską we 
wniosku pierwotnym, mimo tego drugie z ww. porozumień przewiduje zasadniczą 
weryfikację budżetu wspólnotowego w roku 2009. Obecnie Komisja i Rada powinny 
porozumieć się z Parlamentem, aby umożliwić znaczny wzrost środków zgodnie z potrzebami 
7PR, a przede wszystkim programu szczegółowego tak by móc wypełnić założone cele.

Program szczegółowy „Współpraca” stanowi, w odniesieniu do pierwotnego wniosku 
Komisji, 61% budżetu całkowitego 7PR. Ma on na celu umożliwienie Unii Europejskiej 
objęcie wiodącej roli w kluczowych dziedzinach naukowych, technologicznych i 
strategicznych, poprzez wspieranie współpracy między uniwersytetami, ośrodkami 
badawczymi, przemysłem i innymi instytucjami zarówno w UE, jak i w państwach trzecich. 
Wniosek Komisji przewiduje dziewięć tematów priorytetowych, które w znacznym stopniu są 
kontynuacją założeń 6PR, oraz proponuje rozwiązania, które ułatwią grupom badawczym 
lepszy dostęp do programów.

Mówiąc ogólnie sprawozdawczyni akceptuje strukturę i treść wniosku Komisji, jednak 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Teksty przyjęte, P6_TA (2005) 0077
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uważa, że niezbędne jest znalezienie rozwiązań na następujące problemy:

Multidyscyplinarność i interdyscyplinarność. Tworzenie wspólnych przekrojowych 
podejść odnoszących się do tematów technologicznych i badawczych, mających zastosowanie 
dla więcej niż jednego tematu priorytetowego, a w przypadku interdyscyplinarności, 
podejście do konkretnych złożonych zagadnień z zakresu priorytetów tematycznych z 
perspektywy różnych dyscyplin jednocześnie, co jest niezwykle skuteczne dla osiągnięcia 
postępu badawczego.

Wzmocnienie roli przemysłu poprzez Platformy Technologiczne. Aby spróbować 
osiągnąć cele podjęte na posiedzeniu Rady Europejskiej w Barcelonie i zwiększyć 
konkurencyjność, niezbędne jest podjęcie dialogu i współpracy z przemysłem oraz między 
przemysłem a ośrodkami badawczymi.

Wspólne Inicjatywy Technologiczne. Przede wszystkim należy zapewnić ciągłość Platform 
Technologicznych, które w ograniczonych przypadkach mogą rozwijać się w stronę 
utworzenia partnerstw publiczno-prywatnych w oparciu o większy stopień integracji i 
zasięgu, na dłuższą metę zarządzanych przez wspólne przedsiębiorstwa, których wkład 
kapitałowy ze strony Komisji powinien być poparty opinią Parlamentu Europejskiego, jak to 
jest przewidziane w art. 171.

Biorąc pod uwagę, że Wspólne Inicjatywy Technologiczne są nowym instrumentem 
zarządzania technicznego i finansowego oraz udziału w programie szczegółowym
„Współpraca”, Komisja powinna tworzy mechanizmy zarządzania zapewniające spełnienie 
kryteriów i przejrzystość priorytetów, prawidłowe i skuteczne zarządzanie, a także regularnie 
informować o wszystkim Parlament Europejski. 

Udział MŚP. Konieczne jest określenie mechanizmów, które zapewnią skuteczny udział MŚP 
w działaniach i w projektach w ramach tematów priorytetowych programu „Współpraca”.
Wniosek Komisji powinien zostać sprecyzowany w następujących kwestiach:

a) ustanowienie konkretnych celów dla uczestnictwa, zarówno jeśli chodzi o uczestnictwo, jak 
i o budżet programu „Współpraca” (20%)

b) poszukiwanie jak największego zaangażowania wszystkich funduszy wspólnotowych, w 
tym EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego) oraz EFI (Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego) w finansowanie projektów obejmujących swym uczestnictwem MŚP

c) ustanowienie mechanizmów w celu utworzenia grup regionalnych, tematycznych czy 
terytorialnych, które pozwolą na zwiększenie możliwości ich uczestnictwa

d) ulepszenie i uproszczenie procedur administracyjnych.

W tym punkcie ważne jest, by ustanowić szczególne mechanizmy koordynacji z programem 
szczegółowym „Możliwości” oraz z programem na rzecz konkurencyjności i innowacji.

Komplementarność i synergia. Istotne jest wzmocnienie komplementarności i synergii 
między programem szczegółowym „Współpraca” a innymi programami i działaniami 
wspólnotowymi, jakimi są program na rzecze konkurencyjności i innowacji, fundusze 
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strukturalne oraz inne potencjalne źródła finansowania działań, infrastruktur czy projektów 
badawczych, rozwojowych lub innowacyjnych.

Kwestia ta w praktyce nie jest łatwa do wdrożenia ze względu na ograniczenia zawarte w 
przepisach, które ustaliliśmy sami, aby korzystać z tych funduszy i zarządzać tymi 
programami. Proponuje się zatem procedurę w celu przedstawienia projektów 
zintegrowanych, które połączyłyby wysiłki, a nie je powielały. Kwestia ta powinna zostać 
uwzględniona w zasadach uczestnictwa.

Korekta budżetu. W związku z faktem, że porozumienie osiągnięte przez Parlament 
Europejski i Radę w sprawie perspektywy finansowej na lata 2007-2013 nie zapewnia 
środków finansowych niezbędnych dla osiągnięcia celów 7PR, a w szczególności programu 
szczegółowego „Współpraca”, sprawozdawczyni wnioskuje, że należy przewidzieć 
przedłożenie nowej propozycji, zgodnej z aspiracjami Unii, w ramach zmiany perspektywy 
finansowej, która będzie miała miejsce w 2009 r. 

Odpowiedź na nowe potrzeby i możliwości Program szczegółowy „Współpraca” powinien 
być dostatecznie otwarty i elastyczny, zarówno aby odpowiedzieć na potrzeby tych dziedzin, 
w których postęp następuje szybciej, jest zmienny i trudny do przewidzenia na okres 
kolejnych 7 lat, jak również aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby polityczne wynikające z 
nieprzewidzianych zdarzeń, a które wymagają szybkiej reakcji, jak mogłoby mieć to miejsce 
na przykład podczas epidemii, etc. ...

Koordynacja w państwach członkowskich. Należy wzmocnić mechanizmy koordynacji 
programów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych państw członkowskich oraz 
regionów objętych programem ramowym, a w szczególności programem szczegółowym, aby 
jak najlepiej wykorzystać środki finansowe, połączyć wysiłki (a nie je powielać) i stworzyć 
prawdziwą europejską przestrzeń badawczą.

Europejska Przestrzeń Badawcza. Należy dać pierwszeństwo działaniom związanym z 
obszarem wspólnotowym przed działaniami o charakterze międzyrządowym, to znaczy 
wspierać współpracę międzyrządową, na przykład w kwestii ERA NET, ale tylko wtedy, gdy 
działania te są w zgodzie z założeniami ustanowionymi przez 7PR oraz gdy składający dany 
projekt ułatwią i zapewnią możliwość udziału na równych zasadach innym uczestnikom z 
pozostałych państw członkowskich. 

Uniwersytety jako podstawowa sieć ośrodków badawczych i szkoleniowych. W UE ponad 
60% badań jest prowadzona na uniwersytetach, gdzie również kształcona jest znaczna 
większość kadry badawczej. Jest to kolejny istotny element, który należy podkreślić w 
sprawozdaniu, a także mieć na uwadze ewentualne przyszłe decyzje, podjęte w związku z 
organizacją nauki i technologii na terenie UE oraz z możliwością stworzenia nowych 
ośrodków doskonałości, jak mogłoby mieć to miejsce z mającym powstać Instytucie 
Technologii Europejskiej.

Transfer technologii. Obustronne trudności, istniejące w relacjach między światem nauki, a 
przedsiębiorstwami są dobrze znane. 
Powinny zostać przewidziane i wzmocnione mechanizmy i zachęty, aby transfer wiedzy, 
możliwości oraz technologii prowadził do sytuacji, w której badania staną się znane, 
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przyswojone i stosowane przez przedsiębiorstwa, a przede wszystkim przez MŚP.

Współpraca międzynarodowa. Współpraca z państwami spoza UE, powinna być budowana 
w oparciu o tematy, dla których omawiana współpraca stanowi istotną wartość dodaną oraz 
powinna skoncentrować się na dwóch aspektach: z krajami uprzemysłowionymi na tematach 
szczegółowych wspólnego zainteresowania przede wszystkim w ramach tematyki tego 
programu, a z krajami rozwijającymi się na projektach mających na celu promowanie rozwoju 
gospodarczego, zdrowia, dobrobytu społecznego i zrównoważonej ochrony środowiska.

Zmniejszenie przepaści technologicznej. Dane statystyczne wskazują, że różnice w rozwoju 
technologicznym, luka technologiczna, między krajami i regionami UE są na ogół większe 
niż różnice gospodarcze lub związane z jakością życia. Dlatego program szczegółowy 
„Współpraca” powinien zwrócić szczególną uwagę na zwiększenie spójności między krajami 
i regionami UE w dziedzinie nauki i technologii, przez co pozwoli skutecznie zmniejszyć 
przepaść technologiczną między różnymi obszarami.

Popularyzacja naukowa. Program szczegółowy „Współpraca” powinien przyczynić się 
również do popularyzacji naukowej w celu przybliżenia nauki i technologii społeczeństwu, co 
powinno zostać uwzględnione zarówno w przygotowywaniu jak i wykonaniu projektów.

Rola Parlamentu. PE powinien odgrywać bardziej wyrazistą rolę w procesie wdrażania, 
kontroli i wykonania PR, a przede wszystkim omawianego programu szczegółowego. PE 
powinien znać oraz móc wydawać opinie na temat planu pracy zawartego w artykule 6, w 
sprawie jego korekty czy podziału środków budżetowych.

Wspólne instrumenty finansowania z EBI. Wniosek Komisji przewiduje dotacje 
pochodzące z EBI. Powinien uwzględniać udzielenie szerokiego wsparcia, aby umożliwić i 
zachęcić sektor prywatny do inwestowania w B+R. Mechanizm podziału ryzyka, może być 
ograniczony zasięgiem (tylko kredyty) oraz wielkością (tylko duże projekty), dlatego też 
powinno wykorzystać się wszelkie możliwości współpracy z EBI oraz EFI, w odpowiednich 
przypadkach, aby osiągnąć, proporcjonalnie do wysiłku publicznego, odzwierciedlonego w 
programie ramowym, cele ustanowione na szczycie w Barcelonie, mówiące, że 2/3 inwestycji 
będzie pochodziło z sektora prywatnego; należy podjąć wszelkie wysiłki, aby zapewnić, że 
oferta finansowa EBI, w tej nowej kwestii, odpowiada popytowi, który powinien być 
wspierany poprzez pracę z Platformami Technologicznymi oraz Wspólnymi Inicjatywami 
Technologicznymi.


