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PR_CNS_art83am

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. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w kwestii zawarcia umowy odnawiającej 
Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą 
Europejską a Rządem Republiki Indii
(16681/2007 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2007)0576),

– uwzględniając projekt decyzji Rady (16681/2007),

– uwzględniając art. 170 ust. 2 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy traktatu WE,

– uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0073/2008),

– uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A6-0000/2008),

1. zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie 
umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi 
Republiki Indii.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji Rady
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

... (3a) Odpowiedzialność za koordynację 
i ułatwianie wspólnych działań w ramach 
niniejszej Umowy spoczywa na Komitecie 
Sterującym ds. Współpracy Naukowo-
Technologicznej WE–Indie, zatem zaleca 
się, aby regulamin Komitetu opierał się na 
zasadach przejrzystości 
i odpowiedzialności.
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Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie oceny wpływu przeprowadzonej przez niezależnego eksperta stwierdzono, że 
rola Komitetu Sterującego, jak również działania w następstwie podjętych decyzji powinny 
zostać wzmocnione, co jest celem tej poprawki.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji Rady
Punkt 3b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

... (3b) Porównywalność informacji 
pochodzących ze wspólnych badań 
prowadzonych w ramach niniejszej 
Umowy powinna stanowić cel 
priorytetowy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka opiera się na zaleceniach oceny wpływu przeprowadzonej przez 
niezależnego eksperta i ma na celu wyznaczenie priorytetu względem porównywalnych 
statystyk.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji Rady
Punkt 3c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

... (3c) Przy realizacji niniejszej Umowy 
należy podjąć starania w kierunku 
poprawy mobilności naukowców.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka również opiera się na zaleceniach oceny wpływu przeprowadzonej przez 
niezależnego eksperta, zawierającej stwierdzenie: „Należy wprowadzić program mobilności 
naukowców, np. «India window» wzorowany na Erasmus Mundus”.



PE402.687v01-00 8/9 PR\710341PL.doc

PL

UZASADNIENIE

Wprowadzenie 

Niniejszy wniosek dotyczący decyzji Rady odnośnie zawarcia umowy odnawiającej Umowę 
z roku 2002 w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między WE a Republiką Indii 
opiera się na podwójnej podstawie prawnej. Podstawowym artykułem Traktatu WE 
odnoszącym się do współpracy międzynarodowej jest art. 170, natomiast współpraca między 
WE a państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi regulowana jest przepisami art. 
300, zarówno przy otwarciu negocjacji, jak i przy zatwierdzeniu uzgodnionej wersji 
dokumentu.

Komisja w tym przypadku, podobnie jak przy Umowie z roku 2002, proponuje Parlamentowi 
Europejskiemu zastosowanie procedury konsultacji, przewidzianej w akapicie pierwszym art. 
300 ust. 3.

Ponieważ jednak wersja umowy dołączonej do niniejszego wniosku jest jednakowa 
z zasadniczą treścią Umowy z roku 2002, a obie Strony wyraziły chęć odnowienia umowy, 
Komisja proponuje zastosowanie procedury jednoetapowej, co należy rozumieć jako jedną 
procedurę i jeden akt dotyczący podpisania i zawarcia umowy.

Zasadnicza treść nowej umowy

Odnośny wniosek opiera się na logice opisanej poniżej. Rozszerzenie i uproszczenie 
wspólnych starań w sferze badań naukowych i technicznych w dziedzinach wspólnego 
zainteresowania WE i Indii umocniłoby współpracę i sprzyjałoby wykorzystaniu efektów 
tejże współpracy dla obu Stron umowy i w rezultacie zaistniałaby sytuacja korzystna dla 
wszystkich. W tych okolicznościach sytuację można uznać za obopólnie korzystną również 
z innego powodu. Efektem końcowym jest tu powiązanie dynamiki gospodarczej ze 
społeczną przynoszące wynik, na którym zyskałyby obie Strony.

Analogiczne podejście zastosowano przy Umowie z roku 2002. Ponadto ocena wpływu 
przeprowadzona przez niezależnego eksperta w październiku 2006 r. była również pozytywna 
i we wniosku końcowym zalecono odnowienie Umowy z roku 2002 na okres kolejnych 5 lat.

Podstawę odnowienia umowy stanowią 4 zasady: równowaga wspólnych korzyści, wzajemny 
dostęp do wszelkiej działalności badawczej, wymiana informacji oraz ochrona praw 
własności intelektualnej.

Sukces wspólnego podejścia do działalności w ramach współpracy na obszarze badań 
i rozwoju technologii uzależniony jest od struktury instytucjonalnej. Komisja proponuje, aby 
utworzony przy Umowie z roku 2002 Komitet Sterujący ds. Współpracy Naukowo-
Technologicznej, w którego skład wchodzi jednakowa liczba urzędników każdej ze Stron, 
został odpowiedzialny za zarządzanie wykonaniem umowy.

Jednak jak wynika z doświadczenia z tego rodzaju komitetami sterującymi, dwie zasady 
regulujące prawidłowe zarządzanie, tj. przejrzystość i odpowiedzialność, nie są przestrzegane 
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należycie. Stąd też sprawozdawca proponuje wprowadzenie poprawki do odpowiedniego
punktu preambuły wniosku celem wyraźnego sformułowania przepisu w tym zakresie, co 
należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu regulaminu wewnętrznego Komitetu Sterującego.

Dwie kolejne poprawki, w kwestii porównywalnych statystyk oraz mobilności naukowców, 
również opierają się na ocenie wpływu przeprowadzonej przez niezależnego eksperta.

Koszty tego wspólnego przedsięwzięcia będą podzielone równo między WE a Indie. Zgodnie 
z treścią zestawienia finansowego dołączonego do wniosku budżet WE na okres 2007-2011 
obciążony zostanie indykatywnym kosztem interwencji (wydatki operacyjne i 
administracyjne) w wysokości 0,8425 milionów euro.

Rozpowszechnienie i wykorzystanie informacji stanowią istotny element umowy. Załącznik 
dotyczący prawa własności intelektualnej (PWI) jest integralną częścią umowy. Zawiera on 
standardowe przepisy odnoszące się do prawa własności, przydziału i wykonywania praw, jak 
również szczegółowe zasady dotyczące praw autorskich i naukowych dzieł literackich oraz 
kryteria dla „informacji niejawnej”.

Podsumowując, sprawozdawca proponuje zatwierdzenie wniosku wraz z wprowadzonymi 
poprawkami.
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