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Poprawka 1
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Odniesienie 2 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając decyzję Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. dotyczącą siódmego programu 
ramowego Wspólnoty Europejskiej 
(zastąpionej na mocy Traktatu z Lizbony 
Unią Europejską) w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji 
(2007-2013)1,

– uwzględniając decyzję Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. dotyczącą siódmego programu 
ramowego Wspólnoty Europejskiej 
(zastąpionej na mocy Traktatu z Lizbony 
Unią Europejską) w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji 
(2007-2013)1 (7PR),

Or. fr

Poprawka 2
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Odniesienie 3 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając w szczególności art. 7 
wspomnianej decyzji, dotyczący 
monitorowania, oceny i przeglądu 7. PR,

– uwzględniając w szczególności art. 7 
wspomnianej decyzji, dotyczący 
monitorowania, oceny i przeglądu 7. PR,

Or. fr

Poprawka 3
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Odniesienie 5 a (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje w sprawie 
oceny okresowej siódmego programu 
ramowego w zakresie badań (7PR), w tym 
w sprawie mechanizmu finansowania 
opartego na podziale ryzyka, z 3074 
posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności 
(Rynek Wewnętrznegy, Przemysł, Badania 
i Przestrzeń Kosmiczna) Rady Unii 
Europejskiej z dnia 9 marca 2011 r.,

Or. fr

Poprawka 4
Antonio Cancian, Patrizia Toia, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Odniesienie 10 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
Europejskiej w sprawie projektu 
przewodniego „Unia innowacji” z dnia 6 
października 2010 r. i powiązane cele,

Or. it

Poprawka 5
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Projekt rezolucji
Odniesienie 14 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 
maja 2010 r. w sprawie wdrażania 
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synergii funduszy przeznaczonych na 
badania naukowe i innowacje w 
rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz siódmego 
programu ramowego w dziedzinie badań i 
rozwoju w miastach i regionach, jak 
również w państwach członkowskich i 
Unii1,
1 Teksty przyjęte w tym terminie, 
P7_TA(2010)0189.

Or. en

Poprawka 6
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Odniesienie 19 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Wspólne działanie Rady 
2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w 
sprawie ustanowienia Europejskiej 
Agencji Obrony, w którego art. 5 ust. 3.4.1 
powierzono Agencji „promowanie, w 
powiązaniu odpowiednio z działaniami 
badawczymi Wspólnoty, badań 
nakierowanych na spełnianie przyszłych 
potrzeb w zakresie zdolności obronnych i 
bezpieczeństwa, a tym samym 
wzmacnianie przemysłowego i 
technologicznego potencjału Europy w tej 
dziedzinie”,

Or. fr

Poprawka 7
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Odniesienie 19 b (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w 
sprawie komunikatu Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
dotyczącego uproszczeń w realizacji 
programów ramowych w zakresie badań 
naukowych z dnia 15 września 2010 r.,

Or. fr

Poprawka 8
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

(Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej).

Or. el

Poprawka 9
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że badania są 
podstawowym elementem trójkąta wiedzy 
(edukacja – badania – innowacje), w 
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związku z czym każda próba ich 
wzmocnienia nieuchronnie pobudza 
również inne elementy, co wymaga 
spójnej i zrównoważonej polityki na rzecz 
utworzenia europejskiego społeczeństwa 
opartego na wiedzy,

Or. el

Poprawka 10
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że badanie jest 
procesem przekształcania siły 
gospodarczej na wiedzę, podczas gdy 
innowacja jest odwrotnym procesem 
przekształcania wiedzy na siłę 
gospodarczą,

Or. el

Poprawka 11
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze konieczność 
śródokresowego przeglądu 7PR ze 
względu na liczne zmiany, które nastąpiły 
od czasu jego wynegocjowania i przyjęcia 
w 2006 r. (nowe instytucje, nowe organy 
polityczne, kryzys gospodarczy), jak 
również znaczenie kwot finansowych 
dostępnych do czasu ukończenia programu,

B. mając na uwadze konieczność 
uwzględnienia zmian wprowadzonych w 
wyniku śródokresowego przeglądu 7PR ze 
względu na liczne zmiany, które nastąpiły 
od czasu jego wynegocjowania i przyjęcia 
w 2006 r. (nowe instytucje, nowe organy 
polityczne, kryzys gospodarczy), jak 
również znaczenie kwot finansowych 
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dostępnych do czasu ukończenia programu,

Or. es

Poprawka 12
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w Traktacie z 
Lizbony uczyniono z utworzenia
europejskiej przestrzeni badawczej 
szczególny cel polityki europejskiej,

C. mając na uwadze, że w Traktacie z 
Lizbony wprowadzono utworzenie 
europejskiej przestrzeni badawczej jako 
szczególny środek polityki europejskiej,

Or. fr

Poprawka 13
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że 7PR, a zwłaszcza 
centra doskonałości i badania 
„pionierskie”, mają kluczowe znaczenie 
dla stymulowania wzrostu gospodarczego, 
zwiększenia konkurencyjności Europy 
oraz przyspieszenia przekształcenia 
Europy na społeczeństwo oparte wiedzy,

Or. en
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Poprawka 14
Amalia Sartori, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że projekt „Unia 
innowacji” posłuży jako strategiczne ramy 
odniesienia dla badań i programów 
finansowania począwszy od roku 2011,

Or. it

Poprawka 15

Lena Ek w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że wydatki powinny 
być w miarę możliwości dostosowane do 
realizacji nadrzędnych celów politycznych 
określonych w strategii „Europa 2020”,

Or. en

Poprawka 16
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że w „Unii 
innowacji” stwierdzono konieczność 
rozwijania europejskiej polityki innowacji,
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Or. fr

Poprawka 17
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że UE i państwa 
członkowskie powinny zapewnić sobie 
środki umożliwiające znalezienie 
wspólnych rozwiązań najważniejszych 
problemów społecznych, z jakimi borykają 
się społeczeństwa europejskie,

E. mając na uwadze, że UE i państwa 
członkowskie powinny zapewnić sobie 
środki umożliwiające znalezienie 
wspólnych rozwiązań najważniejszych 
problemów społecznych, z jakimi borykają 
się społeczeństwa europejskie, takich jak 
starzenie się społeczeństwa i służba 
zdrowia, zaopatrzenie, zrównoważony 
rozwój, wielkie wyzwania ekologiczne itp.,

Or. fr

Poprawka 18
Arturs Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że UE i państwa 
członkowskie powinny zapewnić sobie 
środki umożliwiające znalezienie 
wspólnych rozwiązań najważniejszych 
problemów społecznych, z jakimi borykają 
się społeczeństwa europejskie,

E. mając na uwadze, że UE i państwa 
członkowskie powinny zapewnić sobie 
środki umożliwiające znalezienie 
wspólnych rozwiązań najważniejszych 
problemów społecznych, z jakimi borykają 
się społeczeństwa europejskie, oraz mając 
na uwadze, że takie rozwiązania muszą 
zachęcać osoby indywidualne do 
ponoszenia większej odpowiedzialności za 
swoje działania,



AM\861447PL.doc 11/87 PE460.952v01-00

PL

Or. lv

Poprawka 19
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że UE i państwa 
członkowskie powinny zapewnić sobie 
środki umożliwiające znalezienie 
wspólnych rozwiązań najważniejszych 
problemów społecznych, z jakimi borykają 
się społeczeństwa europejskie,

E. mając na uwadze, że UE i państwa 
członkowskie powinny zapewnić sobie 
środki umożliwiające znalezienie 
wspólnych rozwiązań najważniejszych 
problemów społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych, demograficznych i 
etycznych, z jakimi borykają się 
społeczeństwa europejskie,

Or. el

Poprawka 20
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że inwestycje w BRI
stanowią możliwie najlepszą 
długoterminową odpowiedź na obecny 
kryzys gospodarczy i finansowy, 
umożliwiając UE stworzenie 
konkurencyjnego w skali światowej 
społeczeństwa opartego na wiedzy,

Or. fr
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Poprawka 21
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze głębokie różnice, 
które nadal występują pomiędzy 
państwami członkowskimi, jeśli chodzi o 
dostęp do finansowania w ramach 7PR, 
instrument ten należy traktować jako 
kluczowe narzędzie na rzecz spójności 
społecznej w UE,

Or. en

Poprawka 22
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Europa konkuruje z 
państwami-kontynentami (Chiny, Indie, 
Brazylia, Australia, Stany Zjednoczone, 
Rosja), a jednocześnie nie jest narodem, 
lecz unią państw oraz że konkurencyjność 
gospodarki europejskiej, a tym samym 
możliwość finansowania ambitnych 
zamierzeń socjalnych i przestrzeganie 
zobowiązań w zakresie ochrony 
środowiska, jest w dużym stopniu 
uzależniona od zdolności do połączenia i 
skoordynowania wysiłków 
podejmowanych przez Unię Europejską i 
państwa członkowskie, w szczególności 
w dziedzinie badań,

F. mając na uwadze, że Europa konkuruje z 
potęgami gospodarczymi, takimi jak 
Chiny, Indie, Brazylia, Australia, Stany 
Zjednoczone czy Rosja, oraz mając na 
uwadze, że konkurencyjność gospodarki 
europejskiej, a tym samym możliwość 
finansowania ambitnych zamierzeń 
socjalnych i przestrzeganie zobowiązań w 
zakresie ochrony środowiska, jest w dużym 
stopniu uzależniona od zdolności do 
połączenia i skoordynowania wysiłków 
podejmowanych przez Unię Europejską i 
państwa członkowskie, w szczególności 
w dziedzinie badań,

Or. en
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Poprawka 23
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Europa konkuruje z 
państwami-kontynentami (Chiny, Indie, 
Brazylia, Australia, Stany Zjednoczone, 
Rosja), a jednocześnie nie jest narodem, 
lecz unią państw oraz że konkurencyjność 
gospodarki europejskiej, a tym samym 
możliwość finansowania ambitnych 
zamierzeń socjalnych i przestrzeganie 
zobowiązań w zakresie ochrony 
środowiska, jest w dużym stopniu 
uzależniona od zdolności do połączenia i 
skoordynowania wysiłków 
podejmowanych przez Unię Europejską i 
państwa członkowskie, w szczególności 
w dziedzinie badań,

F. mając na uwadze, że Europa konkuruje z 
państwami-kontynentami (Chiny, Indie, 
Brazylia, Australia, Stany Zjednoczone, 
Rosja), a jednocześnie nie jest narodem, 
lecz unią państw oraz że konkurencyjność 
gospodarki europejskiej, a tym samym 
możliwość finansowania ambitnych 
zamierzeń socjalnych i przestrzeganie 
zobowiązań dotyczących dobrobytu 
obywateli europejskich i ochrony 
środowiska, jest w dużym stopniu 
uzależniona od zdolności do połączenia i 
skoordynowania wysiłków 
podejmowanych przez Unię Europejską i 
państwa członkowskie, w szczególności 
w dziedzinie badań, 

Or. ro

Poprawka 24
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że opóźnienie w 
inwestycjach w Europie w porównaniu z 
innymi światowymi potęgami jest 
związane głównie z niedostatkiem 
inwestycji prywatnych oraz że 
atrakcyjność 7PR dla sektora przemysłu
nie została tym samym w pełni wykazana; 
mając jednak na uwadze również to, że –
niezależnie od kwot – wyraźnie widoczna 

G. mając na uwadze, że opóźnienie w 
inwestycjach w Europie w porównaniu z 
innymi światowymi potęgami jest 
związane głównie z brakiem prawdziwych 
zachęt społeczno-gospodarczych, co 
skutkuje niedostatkiem inwestycji 
prywatnych oraz że atrakcyjność 7PR dla 
sektora przemysłu oraz wykorzystanie 
badań na korzyść gospodarki nie zostały
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jest potrzeba lepszej koordynacji między 
państwami członkowskimi a Unią,

tym samym w pełni wykazane; mając 
jednak na uwadze również to, że –
niezależnie od kwot – wyraźnie widoczna 
jest potrzeba lepszej koordynacji między 
państwami członkowskimi a Unią,

Or. el

Poprawka 25
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że opóźnienie w 
inwestycjach w Europie w porównaniu z 
innymi światowymi potęgami jest 
związane głównie z niedostatkiem 
inwestycji prywatnych oraz że 
atrakcyjność 7PR dla sektora przemysłu 
nie została tym samym w pełni wykazana; 
mając jednak na uwadze również to, że A–
niezależnie od kwot – wyraźnie widoczna 
jest potrzeba lepszej koordynacji między 
państwami członkowskimi a Unią,

G. mając na uwadze, że opóźnienie w 
inwestycjach w Europie w porównaniu z 
innymi światowymi potęgami jest 
związane między innymi z niedostatkiem 
inwestycji prywatnych i bodźców do 
innowacji dostarczanych w państwach 
członkowskich oraz że atrakcyjność 7PR 
dla sektora przemysłu nie została tym 
samym w pełni wykazana; mając jednak na 
uwadze również to, że – niezależnie od 
kwot – wyraźnie widoczna jest potrzeba 
lepszej koordynacji między państwami 
członkowskimi a Unią,

Or. de

Poprawka 26
Konrad Szymański, Vicky Ford

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że opóźnienie w 
inwestycjach w Europie w porównaniu z 

G. mając na uwadze, że opóźnienie w 
inwestycjach w Europie w porównaniu z 
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innymi światowymi potęgami jest 
związane głównie z niedostatkiem 
inwestycji prywatnych oraz że 
atrakcyjność 7PR dla sektora przemysłu 
nie została tym samym w pełni wykazana; 
mając jednak na uwadze również to, że –
niezależnie od kwot – wyraźnie widoczna 
jest potrzeba lepszej koordynacji między 
państwami członkowskimi a Unią,

innymi światowymi potęgami jest 
związane głównie z niedostatkiem 
inwestycji prywatnych oraz że 
atrakcyjność 7PR dla sektora przemysłu 
nie została tym samym w pełni wykazana; 
mając jednak na uwadze również to, że –
niezależnie od kwot – wyraźnie widoczna 
jest potrzeba lepszej koordynacji między 
państwami członkowskimi a Unią przy 
pełnym poszanowaniu specyfiki i wyborów 
etycznych państw członkowskich,

Or. en

Poprawka 27
Henri Weber

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że opóźnienie w 
inwestycjach w Europie w porównaniu z 
innymi światowymi potęgami jest 
związane głównie z niedostatkiem 
inwestycji prywatnych oraz że 
atrakcyjność 7PR dla sektora przemysłu 
nie została tym samym w pełni wykazana; 
mając jednak na uwadze również to, że –
niezależnie od kwot – wyraźnie widoczna 
jest potrzeba lepszej koordynacji między 
państwami członkowskimi a Unią,

G. mając na uwadze, że opóźnienie w 
inwestycjach w badania i rozwój w 
Europie w porównaniu z innymi 
światowymi potęgami jest związane 
głównie z niedostatkiem inwestycji 
prywatnych oraz że atrakcyjność 7PR dla 
sektora przemysłu nie została tym samym 
w pełni wykazana; mając jednak na 
uwadze również to, że – niezależnie od 
kwot – wyraźnie widoczna jest potrzeba 
lepszej koordynacji między państwami 
członkowskimi a Unią,

Or. fr

Poprawka 28
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że opóźnienie w 
inwestycjach w Europie w porównaniu z 
innymi światowymi potęgami jest 
związane głównie z niedostatkiem 
inwestycji prywatnych oraz że 
atrakcyjność 7PR dla sektora przemysłu 
nie została tym samym w pełni wykazana; 
mając jednak na uwadze również to, że –
niezależnie od kwot – wyraźnie widoczna 
jest potrzeba lepszej koordynacji między 
państwami członkowskimi a Unią,

G. mając na uwadze, że opóźnienie w 
inwestycjach w Europie w porównaniu z 
innymi światowymi potęgami jest 
związane głównie z niedostatkiem 
inwestycji prywatnych oraz że 
atrakcyjność 7PR dla sektora przemysłu 
nie została tym samym w pełni wykazana; 
mając jednak na uwadze również to, że –
niezależnie od kwot – wyraźnie widoczna 
jest potrzeba lepszej koordynacji między 
Unią, państwami członkowskimi a 
regionami,

Or. en

Poprawka 29
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że opóźnienie w 
inwestycjach w Europie w porównaniu z 
innymi światowymi potęgami jest 
związane głównie z niedostatkiem 
inwestycji prywatnych oraz że 
atrakcyjność 7PR dla sektora przemysłu 
nie została tym samym w pełni wykazana; 
mając jednak na uwadze również to, że –
niezależnie od kwot – wyraźnie widoczna 
jest potrzeba lepszej koordynacji między 
państwami członkowskimi a Unią,

G. mając na uwadze, że opóźnienie w 
inwestycjach w Europie w porównaniu z 
innymi światowymi potęgami jest 
związane głównie z niedostatkiem 
inwestycji prywatnych oraz że 
atrakcyjność 7PR dla sektora przemysłu 
nie została tym samym w pełni wykazana; 
mając jednak na uwadze również to, że –
niezależnie od kwot – wyraźnie widoczna 
jest potrzeba lepszej koordynacji i 
współfinansowania między państwami 
członkowskimi a Unią,

Or. es
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Poprawka 30
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że współpraca 
europejska dotyczy jedynie dość niskiego 
poziomu inwestycji publicznych w BRI,

Or. fr

Poprawka 31
Antonio Cancian, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że niezbędny jest 
lepszy kontakt między środowiskami 
naukowymi a przemysłem, aby umożliwić 
przekształcenie wyników badań w 
produkty i usługi wspomagające wzrost 
gospodarczy,

H. mając na uwadze, że niezbędny jest 
lepszy kontakt między środowiskiem 
naukowym, publicznymi podmiotami 
badawczymi a sektorem przemysłowym, 
aby umożliwić przekształcenie wyników 
badań w produkty i usługi wspomagające 
wzrost gospodarczy,

Or. it

Poprawka 32
Henri Weber

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że niezbędny jest H. mając na uwadze, że niezbędna jest 
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lepszy kontakt między środowiskami 
naukowymi a przemysłem, aby umożliwić 
przekształcenie wyników badań w 
produkty i usługi wspomagające wzrost 
gospodarczy,

lepsza interakcja między środowiskami 
naukowymi, badawczymi a przemysłem, 
aby umożliwić skuteczniejsze 
przekształcenie wyników badań w 
produkty i usługi wspomagające wzrost 
gospodarczy,

Or. fr

Poprawka 33

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że niezbędny jest 
lepszy kontakt między środowiskami 
naukowymi a przemysłem, aby umożliwić 
przekształcenie wyników badań w 
produkty i usługi wspomagające wzrost 
gospodarczy,

H. mając na uwadze, że niezbędny jest 
lepszy kontakt między środowiskami 
naukowymi a sektorem prywatnym, aby 
umożliwić przekształcenie wyników badań 
w produkty i usługi wspomagające 
osiągnięcie korzyści na rzecz 
społeczeństwa jako całości,

Or. en

Poprawka 34
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że niezbędny jest 
lepszy kontakt między środowiskami 
naukowymi a przemysłem, aby umożliwić 
przekształcenie wyników badań w 
produkty i usługi wspomagające wzrost 
gospodarczy,

H. mając na uwadze, że niezbędny jest 
lepszy kontakt między środowiskami 
naukowymi i badawczymi a przemysłem, 
aby umożliwić przekształcenie wyników 
badań w produkty i usługi wspomagające 
wzrost gospodarczy,



AM\861447PL.doc 19/87 PE460.952v01-00

PL

Or. el

Poprawka 35
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że badania i rozwój 
lepszych i skuteczniejszych modeli, metod 
i narzędzi na rzecz innowacji i 
komercjalizacji są potrzebne oraz muszą 
być częścią 7PR,

Or. en

Poprawka 36

Lena Ek w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że 7PR powinien 
opierać się na tych samych zasadach 
ogólnych co EPB,

Or. en

Poprawka 37
Henri Weber

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że lata 2011–2013 to 
okres niepewny, wymagający szczególnej 

J. mając na uwadze, że lata 2011–2013 to 
okres niepewny, wymagający szczególnej 
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i bezpośredniej uwagi, gdy chodzi o 
czynniki wpływające na konkurencyjność, 
do których należą badania i innowacje,

i bezpośredniej uwagi, gdy chodzi o 
czynniki wpływające na konkurencyjność, 
wśród których najważniejszą rolę 
odgrywają badania i innowacje,

Or. fr

Poprawka 38
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że lata 2011–2013 to 
okres niepewny, wymagający szczególnej 
i bezpośredniej uwagi, gdy chodzi o 
czynniki wpływające na konkurencyjność, 
do których należą badania i innowacje,

J. mając na uwadze, że lata 2011–2013 to 
okres niepewny, wymagający szczególnej 
i bezpośredniej uwagi, gdy chodzi o 
czynniki wpływające na konkurencyjność i 
spójność społeczną, do których należą 
badania i innowacje,

Or. en

Poprawka 39
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że złożoność 
zarządzania administracyjnego jest 
głównym utrudnieniem w realizacji 7PR, 
do tego stopnia, że jego uproszczenie 
stanowi najważniejsze wyzwanie dla 
przyszłości programu,

K. mając na uwadze, że złożoność 
zarządzania administracyjnego, znaczna 
biurokracja, nieskuteczność i 
nieusprawiedliwione opóźnienia nadal są 
głównymi utrudnieniami w realizacji 7PR, 
co w żaden sposób nie zachęca środowiska 
naukowego, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego lub środowiska biznesu 
oraz przedstawicieli przemysłu do udziału 
w programie, do tego stopnia, że 
uproszczenie programu musi pozostać 
najważniejszym wyzwaniem dla jego
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przyszłości,

Or. lt

Poprawka 40
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że złożoność 
zarządzania administracyjnego jest 
głównym utrudnieniem w realizacji 7PR, 
do tego stopnia, że jego uproszczenie 
stanowi najważniejsze wyzwanie dla 
przyszłości programu,

K. mając na uwadze, że złożoność 
zarządzania administracyjnego jest 
głównym utrudnieniem w realizacji 7PR, 
do tego stopnia, że jego uproszczenie 
stanowi najważniejsze wyzwanie dla 
przyszłości programu; mając też na 
uwadze, że w ramach przeglądu 
śródokresowego 7PR możliwe jest 
wprowadzenie wielu usprawnień 
niewymagających zmiany uregulowań, w 
poszanowaniu stabilności, ogólnej 
spójności i pewności prawa, stanowiących 
podstawę wzajemnego zaufania 
zainteresowanych stron,

Or. fr

Poprawka 41
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że złożoność 
zarządzania administracyjnego jest 
głównym utrudnieniem w realizacji 7PR, 
do tego stopnia, że jego uproszczenie 
stanowi najważniejsze wyzwanie dla 

K. mając na uwadze, że złożoność 
zarządzania administracyjnego, 
biurokracja oraz brak przejrzystości nadal 
są głównymi utrudnieniami w realizacji 
7PR, do tego stopnia, że jego uproszczenie 
stanowi najważniejsze wyzwanie dla 
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przyszłości programu, przyszłości programu,

Or. el

Poprawka 42

Eva-Britt Svensson w imieniu komisji FEMM
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt K a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że cel, który 
zakłada udział 40% kobiet w 7PR, jest 
ambitny i słuszny; mając na uwadze, że 
obecny udział kobiet w projektach 
badawczych w ramach 7PR utrzymuje się 
na niezadowalającym poziomie 25,5%,

Or. en

Poprawka 43
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt K a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że beneficjenci 
programów badawczych korzystają z 
wielorakich źródeł finansowania ze strony 
państw członkowskich i Wspólnoty, które 
posiadają własne konkretne kryteria i 
procedury oceny,

Or. ro
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Poprawka 44
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Punkt K a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że ułatwienie 
procedur administracyjnych powinno być 
jednym z najważniejszych celów 
przeglądu,

Or. en

Poprawka 45

Eva-Britt Svensson w imieniu komisji FEMM
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt K b preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że kobiety 
naukowcy na ogół w większym stopniu niż 
mężczyźni wykonują zadania 
administracyjne i pracują nad mniejszymi, 
mniej ważnymi projektami badawczymi,

Or. en

Poprawka 46

Eva-Britt Svensson w imieniu komisji FEMM
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt K c preambuły (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

Kc. mając na uwadze, że wysoce 
problematyczny „szklany sufit” wydaje się 
dotyczyć kobiet naukowców, co oznacza, 
że wraz ze stażem pracy udział kobiet 
naukowców zmniejsza się; mając na 
uwadze, że niska liczba kobiet naukowców 
zakwalifikowanych do otrzymania grantu 
ERBN dla doświadczonych naukowców 
świadczy o istnieniu tego typu „szklanego 
sufitu”,

Or. en

Poprawka 47
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża zadowolenie z jakości 
sprawozdań ekspertów w sprawie oceny 
okresowej 7PR pomimo ogólnego 
charakteru mandatu udzielonego grupom 
ekspertów; z żalem zauważa jednak, że 
ocena nie dotyczyła całego obszaru, 
obejmującego działania państw 
członkowskich i działania Unii;

1. wyraża zadowolenie z jakości 
sprawozdań ekspertów w sprawie oceny 
okresowej 7PR i mechanizmu 
finansowania opartego na podziale 
ryzyka, poświęconych jakości działań, 
wdrażaniu i odnotowanym wynikom,
pomimo ogólnego charakteru mandatu 
udzielonego grupom ekspertów; z żalem 
zauważa jednak, że ocena nie dotyczyła 
całego obszaru, obejmującego działania 
państw członkowskich i działania Unii;

Or. fr

Poprawka 48
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 1 



AM\861447PL.doc 25/87 PE460.952v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

1. 1. wyraża zadowolenie z jakości 
sprawozdań ekspertów w sprawie oceny 
okresowej 7PR pomimo ogólnego 
charakteru mandatu udzielonego grupom 
ekspertów; z żalem zauważa jednak, że 
ocena nie dotyczyła całego obszaru, 
obejmującego działania państw 
członkowskich i działania Unii;

1. 1. wyraża zadowolenie z jakości 
sprawozdań ekspertów w sprawie oceny 
okresowej 7PR pomimo ogólnego 
charakteru mandatu udzielonego grupom 
ekspertów; zwraca jednak uwagę, że ocena 
nie dotyczyła całego obszaru, 
obejmującego działania państw 
członkowskich i działania Unii;

Or. en

Poprawka 49
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. nie znajduje wyjaśnienia dla opóźnienia 
Komisji, która opublikowała komunikat 
dnia 9 lutego 2011 r., podczas gdy miała 
obowiązek zrobić to nie później niż w 
2010 r., i ubolewa nad słabością 
komunikatu Komisji w świetle obecnych 
wyzwań;

2. nie znajduje wyjaśnienia dla opóźnienia 
Komisji, która opublikowała komunikat 
dnia 9 lutego 2011 r., podczas gdy miała 
obowiązek zrobić to nie później niż w 
2010 r., i ubolewa nad słabością 
komunikatu Komisji w świetle obecnych 
wyzwań, a zwłaszcza obecnego kryzysu 
gospodarczego, kwot pozostających do 
wykorzystania w ramach 7PR itp.;

Or. fr

Poprawka 50

Lena Ek w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. w szczególności podkreśla dziesięć 
szczegółowych zaleceń wydanych przez 
grupę ekspertów oraz wzywa do 
natychmiastowego wdrożenia rzeczonych 
wniosków;

Or. en

Poprawka 51
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
bardziej szczegółowego monitorowania w 
odniesieniu do dziesięciu zaleceń 
zawartych w sprawozdaniach ekspertów;

Or. fr

Poprawka 52
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla, że wnioski wyciągnięte z 
oceny okresowej są względne, ponieważ 
większość środków 7PR nie została jeszcze 
przyznana, rozpoczęte projekty jeszcze 
trwają, a inne, finansowane ze środków 
7PR, będą realizowane po jego 
zakończeniu;

Or. fr
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Poprawka 53
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzmocnienia metod 
komunikacji dotyczącej programów 
ramowych, celem ułatwienia dostępu do 
informacji niezbędnych do zapewnienia 
udziału poszczególnych podmiotów;

Or. fr

Poprawka 54
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że wyniki osiągnięte w 
ramach 7PR nie wykazują wystarczającej 
wartości dodanej działań UE w zakresie 
BRI;

skreślony

Or. es

Poprawka 55
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 3 
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Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że wyniki osiągnięte w 
ramach 7PR nie wykazują wystarczającej 
wartości dodanej działań UE w zakresie 
BRI;

skreślony

Or. en

Poprawka 56
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że wyniki osiągnięte w 
ramach 7PR nie wykazują wystarczającej 
wartości dodanej działań UE w zakresie 
BRI;

3. jest zdania, że wyniki osiągnięte w 
ramach 7PR nie wykazują wystarczającej 
wartości dodanej działań UE w zakresie 
BRI; z zadowoleniem przyjmuje ostatnie 
opracowanie tabeli wskaźników 
innowacji; niemniej jednak wzywa 
Komisję do położenia większego nacisku 
na ocenę skuteczności i efektywności 
finansowania badań i innowacji w 
kontekście europejskiej wartości dodanej;

Or. en

Poprawka 57
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że wyniki osiągnięte w 
ramach 7PR nie wykazują wystarczającej 
wartości dodanej działań UE w zakresie 
BRI;

3. jest zdania, że wyniki osiągnięte w 
ramach 7PR zdają się wskazywać na 
wartość dodaną działań UE w zakresie 
BRI; ubolewa jednak nad niezdolnością 
Komisji do przekazywania informacji o 
osiągnięciach państwom członkowskim, 
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społecznościom naukowym i ogólniej 
obywatelom europejskim;

Or. fr

Poprawka 58
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że wyniki osiągnięte w 
ramach 7PR nie wykazują wystarczającej 
wartości dodanej działań UE w zakresie 
BRI;

3. jest zdania, że wyniki osiągnięte w 
ramach 7PR nie wykazują wystarczającej 
wartości dodanej działań UE w zakresie 
BRI, ponieważ Europa nadal pozostaje w 
tyle za Stanami Zjednoczonymi i traci 
przewagę, jaką miała nad gospodarkami 
wschodzącymi;

Or. el

Poprawka 59

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że wyniki osiągnięte w 
ramach 7PR nie wykazują wystarczającej 
wartości dodanej działań UE w zakresie 
BRI;

3. jest zdania, że Komisja powinna 
zwiększyć swoje wysiłki zmierzające do 
poprawy udostępniania informacji na 
temat europejskiej wartości dodanej 
europejskich programów w zakresie BRI;

Or. en
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Poprawka 60
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że wyniki osiągnięte w 
ramach 7PR nie wykazują wystarczającej 
wartości dodanej działań UE w zakresie 
BRI;

3. jest zdania, że wyniki osiągnięte w 
ramach 7PR można by polepszyć w celu 
osiągnięcia ich pełnego potencjału
wartości dodanej w zakresie BRI w 
Europie;

Or. en

Poprawka 61
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że wyniki osiągnięte w 
ramach 7PR nie wykazują wystarczającej 
wartości dodanej działań UE w zakresie 
BRI;

3. jest zdania, że wyniki osiągnięte w 
ramach 7PR nie wykazują wystarczającej 
wartości dodanej działań UE w zakresie 
BRI, gdyż wskaźniki powodzenia są 
niskie;

Or. en

Poprawka 62
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że wyniki osiągnięte w 
ramach 7PR nie wykazują wystarczającej 
wartości dodanej działań UE w zakresie 
BRI;

3. jest zdania, że wyniki osiągnięte na 
niektórych obszarach w ramach 7PR 
wykazują wystarczającą wartość dodaną
działań UE w zakresie BRI;
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Or. en

Poprawka 63
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że przydział finansowy w 
całej Europie jest wysoce 
niezrównoważony oraz że wyniki 
pokazują, iż stare państwa członkowskie 
przejmują większość środków 
finansowych; uznaje, że taka sytuacja jest 
sprzeczna z celem spójności terytorialnej 
na rzecz zrównoważonego rozwoju w 
Europie, dodanym w Traktacie z Lizbony;

Or. en

Poprawka 64
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest zdania, że struktura i wdrożenie 
7PR, a także przyszły program ramowy 
muszą opierać się na zasadach prostoty, 
stabilności, spójności, przejrzystości i 
pewności prawnej;

Or. lt

Poprawka 65
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. ubolewa nad brakiem metody oceny 
stanu wiedzy naukowej osiągniętego 
dzięki realizacji projektów finansowanych 
ze środków 7PR;

Or. fr

Poprawka 66
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3b. zachęca do pogłębienia współpracy 
pomiędzy naukowcami europejskimi i 
środowiskiem sprzyjającym ich 
mobilności;

Or. lt

Poprawka 67
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. 4. wyraża zadowolenie z poziomu 
uczestnictwa i doskonałego wyboru 
projektów; z żalem zauważa jednak, że 
wskaźnik powodzenia programu jest 
ogólnie niski i zniechęcający, zwłaszcza w 
przypadku MŚP;

4. wyraża zadowolenie z poziomu 
uczestnictwa i doskonałego wyboru 
projektów; z żalem zauważa jednak, że 
wskaźnik powodzenia programu jest 
ogólnie niski i zniechęcający, zwłaszcza w 
przypadku MŚP; podkreśla, że czas 
trwania projektów często uniemożliwia
wzięcie w nich udziału MŚP; zaleca, aby 
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MŚP zostały aktywniej zaangażowane w 
proces wykorzystywania osiągniętych 
wyników; zaleca, aby zwłaszcza 
beneficjentom wśród MŚP zaoferować 
dwa razy w roku możliwość łatwego 
dostępu do funduszy ukierunkowanych na 
innowacje i działania związane z 
transferem technologii;

Or. en

Poprawka 68
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zadowolenie z poziomu 
uczestnictwa i doskonałego wyboru
projektów; z żalem zauważa jednak, że 
wskaźnik powodzenia programu jest 
ogólnie niski i zniechęcający, zwłaszcza w 
przypadku MŚP;

4. wyraża zadowolenie ze wskaźnika 
odpowiedzi na zaproszenia do składania 
wniosków i z doskonałości wybranych
projektów; z żalem zauważa jednak, że 
wskaźnik powodzenia programu jest 
ogólnie niski i zniechęcający, zwłaszcza w 
przypadku MŚP; jest zdania, że efektywne 
uproszczenie aspektów administracyjnych 
i finansowych mogłoby temu zaradzić;

Or. fr

Poprawka 69
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. 4. wyraża zadowolenie z poziomu 
uczestnictwa i doskonałego wyboru 
projektów; z żalem zauważa jednak, że 
wskaźnik powodzenia programu jest 
ogólnie niski i zniechęcający, zwłaszcza w 

4. wyraża zadowolenie z poziomu 
uczestnictwa i doskonałego wyboru 
projektów; z żalem zauważa jednak, że 
wskaźnik powodzenia programu jest 
ogólnie niski i zniechęcający, zwłaszcza w 
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przypadku MŚP; przypadku MŚP, co odgrywa szczególnie 
ważną rolę w finansowaniu postępów w 
dziedzinie badań i innowacji w ramach 
programu ramowego; 

Or. en

Poprawka 70
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zadowolenie z poziomu 
uczestnictwa i doskonałego wyboru
projektów; z żalem zauważa jednak, że 
wskaźnik powodzenia programu jest 
ogólnie niski i zniechęcający, zwłaszcza w 
przypadku MŚP;

4. wyraża zadowolenie z zastosowania 
zasady doskonałości przy wyborze
projektów; z żalem zauważa jednak, że 
wskaźnik powodzenia programu w 
przypadku niektórych państw 
członkowskich i MŚP jest ogólnie niski i 
zniechęcający;

Or. en

Poprawka 71
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zwraca uwagę, że złożoność procedur 
administracyjnych i technicznych 
utrudnia, zwłaszcza dla MŚP oraz małych 
instytucji badawczych, udział w 
projektach badawczych i 
ukierunkowanych na innowacje;

Or. lt
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Poprawka 72
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. jest zdania, że zarówno 7PR, jak i 
przyszły 8PR powinny w większym stopniu 
przyczynić się do rozwoju przemysłu w 
Europie oraz wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzmocnienia badań 
stosowanych;

Or. ro

Poprawka 73
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że zwiększenie zasobów 
finansowych i ludzkich, pomnożenie 
celów i tematów objętych programem oraz 
zróżnicowanie instrumentów 
spowodowały spadek potencjału 
programu, służącego ważnemu 
konkretnemu celowi europejskiemu;

skreślony

Or. ro

Poprawka 74
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 5 
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Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że zwiększenie zasobów 
finansowych i ludzkich, pomnożenie celów 
i tematów objętych programem oraz 
zróżnicowanie instrumentów spowodowały 
spadek potencjału programu, służącego 
ważnemu konkretnemu celowi 
europejskiemu;

5. stwierdza, że zwiększenie zasobów 
finansowych i ludzkich, pomnożenie celów 
i tematów objętych programem oraz 
zróżnicowanie instrumentów spowodowały 
spadek potencjału programu, służącego 
ważnemu konkretnemu celowi 
europejskiemu; podkreśla, że obecny 
program współpracy jest zbyt wąski, a 
poruszane w nim zagadnienia są często 
zbyt szczegółowe, aby zająć się poważnymi 
wyzwaniami społecznymi; zaleca, aby
następny program ramowy obejmował 
szerszy zakres tematyczny;

Or. en

Poprawka 75
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że zwiększenie zasobów 
finansowych i ludzkich, pomnożenie celów 
i tematów objętych programem oraz 
zróżnicowanie instrumentów spowodowały 
spadek potencjału programu, służącego 
ważnemu konkretnemu celowi 
europejskiemu;

5. stwierdza, że zwiększenie zasobów 
finansowych i ludzkich, pomnożenie celów 
i tematów objętych programem oraz 
zróżnicowanie instrumentów spowodowały 
spadek potencjału programu, służącego 
ważnemu konkretnemu celowi 
europejskiemu; w odniesieniu do 8PR 
wzywa Komisję do ocenienia możliwości 
przeznaczenia połowy budżetu programu 
ramowego na dwa obszerne zagadnienia, 
takie jak starzenie się w dobrym zdrowiu i 
magazynowanie energii;

Or. en
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Poprawka 76
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że zwiększenie zasobów 
finansowych i ludzkich, pomnożenie 
celów i tematów objętych programem oraz 
zróżnicowanie instrumentów spowodowały
spadek potencjału programu, służącego 
ważnemu konkretnemu celowi 
europejskiemu;

5. stwierdza, że zróżnicowanie 
instrumentów spowodowało spadek 
potencjału programu, służącego ważnemu 
konkretnemu celowi europejskiemu;

Or. en

Poprawka 77
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że zwiększenie zasobów 
finansowych i ludzkich, pomnożenie 
celów i tematów objętych programem oraz 
zróżnicowanie instrumentów spowodowały
spadek potencjału programu, służącego 
ważnemu konkretnemu celowi 
europejskiemu;

5. stwierdza, że pomnożenie celów i 
tematów objętych programem oraz 
zróżnicowanie instrumentów spowodowały
rozszerzenie zakresu programu;

Or. en

Poprawka 78
Hermann Winkler, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że zwiększenie zasobów 5. stwierdza, że pomnożenie celów i 
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finansowych i ludzkich, pomnożenie 
celów i tematów objętych programem oraz 
zróżnicowanie instrumentów spowodowały 
spadek potencjału programu, służącego 
ważnemu konkretnemu celowi
europejskiemu;

tematów objętych programem oraz 
zróżnicowanie instrumentów spowodowały 
spadek potencjału programu, służącego 
ważnemu konkretnemu celowi 
europejskiemu;

Or. de

Poprawka 79
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że zwiększenie zasobów 
finansowych i ludzkich, pomnożenie 
celów i tematów objętych programem oraz 
zróżnicowanie instrumentów spowodowały 
spadek potencjału programu, służącego 
ważnemu konkretnemu celowi 
europejskiemu;

5. stwierdza, że pomnożenie celów i 
tematów objętych programem oraz 
zróżnicowanie instrumentów spowodowały 
spadek potencjału programu, służącego 
ważnemu konkretnemu celowi 
europejskiemu;

Or. en

Poprawka 80
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. stwierdza, że zwiększenie zasobów 
finansowych i ludzkich, pomnożenie celów 
i tematów objętych programem oraz 
zróżnicowanie instrumentów spowodowały 
spadek potencjału programu, służącego 
ważnemu konkretnemu celowi 
europejskiemu;

5. stwierdza, że brak koordynacji 
zwiększania zasobów finansowych i 
ludzkich, pomnożenie celów i tematów 
objętych programem oraz zróżnicowanie 
instrumentów spowodowały spadek 
potencjału programu, służącego ważnemu 
konkretnemu celowi europejskiemu;
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Or. de

Poprawka 81
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. jest zdania, że w celu zwiększenia 
zasobów ludzkich na rzecz badań i 
innowacji w Europie konieczne jest 
zwiększenie atrakcyjności kariery 
zawodowej w tej dziedzinie poprzez 
wyeliminowanie przeszkód 
administracyjnych, uznanie zasług, czasu 
szkolenia i pracy we wszystkich ośrodkach
badań naukowych; w tym celu wzywa 
instytucje europejskie do ustanowienia 
kryteriów umożliwiających uniwersytetom 
lub centrom prowadzących działalność 
badawczą wdrożenie systemu oceny 
doskonałości i kariery naukowców;

Or. en

Poprawka 82
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. ubolewa nad tym, że dziedzina badań 
nadal wykazuje znaczne rozdrobnienie 
oraz zwraca uwagę, że programy 
badawcze (publiczne i prywatne) powinny 
zachować ciągłość europejskich 
programów badawczych, a także powinny 
określać spójniejsze cele, tak aby uniknąć 
powielania i możliwości popełnienia
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błędu;

Or. el

Poprawka 83

Lena Ek w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. proponuje, by koszty ogólne na rzecz 
projektów w ramach 7PR zostały 
ograniczone do 10%; uważa, że poziom 
ogólnych wydatków wynoszący przed 
przeglądem 25% jest nie do przyjęcia,
biorąc pod uwagę ogólne ograniczenia 
budżetowe;

Or. en

Poprawka 84
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. pochwala wzmocnienie programu 
„Współpraca”, który jest wciąż istotny w 
świetle obecnych wyzwań naukowych i 
technologicznych; podkreśla rolę 
współpracy w rozwijaniu masy krytycznej 
BRI, niemożliwej do osiągnięcia w taki 
sposób na szczeblu krajowym czy 
regionalnym, co dowodzi europejskiej 
wartości dodanej; zaleca rozwijanie 
działania „przyszłe i powstające 
technologie” i rozciągnięcie planów 
działania na wszystkie tematy; domaga się 

6. pochwala wzmocnienie programu 
„Współpraca”, który jest wciąż istotny w 
świetle obecnych wyzwań naukowych i 
technologicznych; podkreśla rolę 
współpracy w rozwijaniu masy krytycznej 
BRI, niemożliwej do osiągnięcia w taki 
sposób na szczeblu krajowym czy 
regionalnym, umożliwiającej 
zgromadzenie umiejętności i 
specjalistycznej wiedzy, co przyczynia się 
do kształtowania społeczności naukowych 
i dowodzi europejskiej wartości dodanej; 
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większej elastyczności w ustalaniu 
tematów zaproszeń, progów i pułapów 
finansowania odróżniających duże 
projekty od małych;

jest zdania, że międzynarodowa
współpraca w zakresie badań musi w 
związku z tym pozostać priorytetem, 
wnosząc efektywny wkład w 
interdyscyplinarność, partnerstwo 
międzysektorowe, postęp wiedzy; jest 
zdania, że oprócz priorytetowych obszarów 
tematycznych możliwe byłoby 
wprowadzenie otwartego programu, w 
ramach którego zaproszenia miałyby 
całkowicie oddolny charakter, oraz że 
należałoby wzmocnić programy w rodzaju 
FET (przyszłe i powstające technologie) 
czy COST (europejska współpraca 
naukowo-techniczna);

Or. fr

Poprawka 85
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. pochwala wzmocnienie programu 
„Współpraca”, który jest wciąż istotny w 
świetle obecnych wyzwań naukowych i 
technologicznych; podkreśla rolę 
współpracy w rozwijaniu masy krytycznej 
BRI, niemożliwej do osiągnięcia w taki 
sposób na szczeblu krajowym czy 
regionalnym, co dowodzi europejskiej 
wartości dodanej; zaleca rozwijanie 
działania „przyszłe i powstające 
technologie” i rozciągnięcie planów 
działania na wszystkie tematy; domaga się 
większej elastyczności w ustalaniu 
tematów zaproszeń, progów i pułapów 
finansowania odróżniających duże projekty 
od małych;

6. pochwala wzmocnienie programu 
„Współpraca”, który jest wciąż istotny w 
świetle obecnych wyzwań naukowych i 
technologicznych; podkreśla rolę 
współpracy w rozwijaniu masy krytycznej 
BRI, niemożliwej do osiągnięcia w taki 
sposób na szczeblu krajowym czy 
regionalnym, co dowodzi europejskiej 
wartości dodanej; zaleca rozwijanie 
działania „przyszłe i powstające 
technologie” i rozciągnięcie planów 
działania na wszystkie tematy; domaga się 
większej elastyczności w ustalaniu 
tematów zaproszeń, progów i pułapów 
finansowania odróżniających duże projekty 
od małych, podkreśla wagę utworzenia 
europejskiej przestrzeni badawczej, także 
w wersji on-line;
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Or. fr

Poprawka 86
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. pochwala wzmocnienie programu 
„Współpraca”, który jest wciąż istotny w 
świetle obecnych wyzwań naukowych i 
technologicznych; podkreśla rolę 
współpracy w rozwijaniu masy krytycznej 
BRI, niemożliwej do osiągnięcia w taki 
sposób na szczeblu krajowym czy 
regionalnym, co dowodzi europejskiej 
wartości dodanej; zaleca rozwijanie 
działania „przyszłe i powstające 
technologie” i rozciągnięcie planów 
działania na wszystkie tematy; domaga się 
większej elastyczności w ustalaniu 
tematów zaproszeń, progów i pułapów 
finansowania odróżniających duże projekty 
od małych;

6. pochwala wzmocnienie programu 
„Współpraca”, który jest wciąż istotny w 
świetle obecnych wyzwań naukowych i 
technologicznych; podkreśla rolę 
współpracy w rozwijaniu masy krytycznej 
BRI, niemożliwej do osiągnięcia w taki 
sposób na szczeblu krajowym czy 
regionalnym, co dowodzi europejskiej 
wartości dodanej; zaleca rozwijanie 
działania „przyszłe i powstające 
technologie” i rozciągnięcie planów 
działania na wszystkie tematy; domaga się 
większej elastyczności w ustalaniu 
tematów zaproszeń, progów i pułapów 
finansowania odróżniających duże projekty 
od małych; zaleca unikanie zbyt 
szczegółowych zaproszeń;

Or. en

Poprawka 87
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. pochwala wzmocnienie programu 
„Współpraca”, który jest wciąż istotny w 
świetle obecnych wyzwań naukowych i 
technologicznych; podkreśla rolę 
współpracy w rozwijaniu masy krytycznej 
BRI, niemożliwej do osiągnięcia w taki 

6. pochwala wzmocnienie programu 
„Współpraca”, w którym proponuje się 
konkretne działania i który jest wciąż 
istotny w świetle obecnych wyzwań 
naukowych i technologicznych; podkreśla 
rolę współpracy w rozwijaniu masy 
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sposób na szczeblu krajowym czy 
regionalnym, co dowodzi europejskiej 
wartości dodanej; zaleca rozwijanie 
działania „przyszłe i powstające 
technologie” i rozciągnięcie planów 
działania na wszystkie tematy; domaga się 
większej elastyczności w ustalaniu 
tematów zaproszeń, progów i pułapów 
finansowania odróżniających duże projekty 
od małych;

krytycznej BRI, niemożliwej do 
osiągnięcia w taki sposób na szczeblu 
krajowym czy regionalnym, co dowodzi 
europejskiej wartości dodanej; zaleca 
rozwijanie działania „przyszłe i powstające 
technologie” i rozciągnięcie planów 
działania na wszystkie tematy; domaga się 
większej elastyczności w ustalaniu 
tematów zaproszeń, progów i pułapów 
finansowania odróżniających duże projekty 
od małych;

Or. es

Poprawka 88
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca uwagę, że wraz z oparciem 
7PR o zasady „nauka dla nauki”, „nauka 
dla konkurencji” oraz „nauka dla 
społeczeństwa” będzie można nie dostrzec 
stopniowego przejścia pomiędzy 
badaniami podstawowymi, badaniami 
stosowanymi i innowacjami; podkreśla, że 
należy dopilnować, aby skuteczna 
realizacja zintegrowanych projektów nie 
została zablokowana poprzez 
nieelastyczne struktury;

Or. de

Poprawka 89
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 7 
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Projekt rezolucji Poprawka

7. proponuje przyspieszenie badań w 
sektorach określonych w programie 
„Współpraca” 7PR, takich jak: zdrowie, 
produkty lecznicze, sektor rolno-
spożywczy, biotechnologia, TIK, 
nanonauki i nanotechnologie, materiały, 
zanieczyszczenie, energia, środowisko 
(w tym zmiana klimatu, sektor drzewny, 
lasy), technologie środowiskowe, 
wychwytywanie CO2, transport, nauki 
społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, 
przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo;

skreślony

Or. de

Poprawka 90
Patrizia Toia, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. proponuje przyspieszenie badań w 
sektorach określonych w programie 
„Współpraca” 7PR, takich jak: zdrowie, 
produkty lecznicze, sektor rolno-
spożywczy, biotechnologia, TIK, 
nanonauki i nanotechnologie, materiały, 
zanieczyszczenie, energia, środowisko 
(w tym zmiana klimatu, sektor drzewny, 
lasy), technologie środowiskowe, 
wychwytywanie CO2, transport, nauki 
społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, 
przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo; 
pierwszeństwo należałoby przyznać także 
badaniom dotyczącym wody;

7. proponuje przeprowadzenie niezbędnej 
oceny w celu dalszego prowadzenia badań 
w sektorach określonych w programie 
„Współpraca” 7PR, takich jak: zdrowie, 
produkty lecznicze, sektor rolno-
spożywczy, biotechnologia, TIK, 
nanonauki i nanotechnologie, materiały, 
zanieczyszczenie, energia, środowisko 
(w tym zmiana klimatu, sektor drzewny, 
lasy), technologie środowiskowe, 
wychwytywanie CO2, transport, nauki 
społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, 
przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo; 
pierwszeństwo należałoby przyznać także 
badaniom dotyczącym wody; 
podejmowane działania muszą być zgodne 
z przepisami państw członkowskich, mając 
na uwadze aspekty etyczne powyższych 
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zagadnień. Powyższe opcje nie powinny 
powodować bezpośredniej lub pośredniej 
dyskryminacji między państwami 
członkowskimi w odniesieniu do 
przyznawania finansowania UE (na 
większym lub mniejszym poziomie);

Or. it

Poprawka 91

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. proponuje przyspieszenie badań w 
sektorach określonych w programie 
„Współpraca” 7PR, takich jak: zdrowie, 
produkty lecznicze, sektor rolno-
spożywczy, biotechnologia, TIK, 
nanonauki i nanotechnologie, materiały, 
zanieczyszczenie, energia, środowisko 
(w tym zmiana klimatu, sektor drzewny, 
lasy), technologie środowiskowe,
wychwytywanie CO2, transport, nauki 
społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, 
przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo; 
pierwszeństwo należałoby przyznać także 
badaniom dotyczącym wody;

7. proponuje, że aby osiągnąć cele w 
ramach strategii UE 2020, badania 
powinny skupiać się w latach 2011–2013 
na podejmowaniu najpilniejszych wyzwań 
unijnych w sektorach określonych w 
programie „Współpraca” 7PR, takich jak: 
zdrowie, bezpieczeństwo żywności i 
żywienie, wydajność zasobów, zwalczanie 
zanieczyszczenia, osiągnięcie efektywności 
energetycznej i propagowanie 
odnawialnych źródeł energii, ochrona i
regeneracja środowiska (w tym zmiana 
klimatu, woda, gleba, sektor drzewny, 
lasy), rozwój technologii środowiskowych, 
promowanie zrównoważonego transportu, 
wspieranie nauk społeczno-
ekonomicznych i humanistycznych;

Or. en

Poprawka 92
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 7 
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Projekt rezolucji Poprawka

7. proponuje przyspieszenie badań w 
sektorach określonych w programie 
„Współpraca” 7PR, takich jak: zdrowie, 
produkty lecznicze, sektor rolno-
spożywczy, biotechnologia, TIK, 
nanonauki i nanotechnologie, materiały, 
zanieczyszczenie, energia, środowisko 
(w tym zmiana klimatu, sektor drzewny,
lasy), technologie środowiskowe, 
wychwytywanie CO2, transport, nauki 
społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, 
przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo; 
pierwszeństwo należałoby przyznać także 
badaniom dotyczącym wody;

7. proponuje przyspieszenie, w związku z 
priorytetami strategii „Europa 2020”, 
badań w sektorach określonych w 
programie „Współpraca” 7PR, takich jak: 
zdrowie, produkty lecznicze, sektor rolno-
spożywczy, biotechnologia, TIK, 
nanonauki i nanotechnologie, materiały, 
zanieczyszczenie, energia (zwłaszcza 
inteligentne sieci), środowisko (w tym 
zmiana klimatu, sektor drzewny, lasy), 
technologie środowiskowe, 
wychwytywanie CO2, transport, nauki 
społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, 
przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo; 
pierwszeństwo należałoby przyznać także 
badaniom dotyczącym wody;

Or. fr

Poprawka 93
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. proponuje przyspieszenie badań w 
sektorach określonych w programie 
„Współpraca” 7PR, takich jak: zdrowie, 
produkty lecznicze, sektor rolno-
spożywczy, biotechnologia, TIK, 
nanonauki i nanotechnologie, materiały, 
zanieczyszczenie, energia, środowisko 
(w tym zmiana klimatu, sektor drzewny, 
lasy), technologie środowiskowe, 
wychwytywanie CO2, transport, nauki 
społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, 
przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo; 
pierwszeństwo należałoby przyznać także 

7. proponuje przyspieszenie badań w 
sektorach określonych w programie 
„Współpraca” 7PR, takich jak: zdrowie, 
produkty lecznicze, sektor rolno-
spożywczy, biotechnologia, TIK, 
nanonauki i nanotechnologie, materiały, 
zanieczyszczenie, energia (ze szczególnym 
odniesieniem do inicjatyw SET-PLAN), 
środowisko i zmiana klimatu, technologie 
środowiskowe, wychwytywanie CO2, 
transport, nauki społeczno-ekonomiczne i 
humanistyczne, dobra kultury, przestrzeń 
kosmiczna i bezpieczeństwo; 
pierwszeństwo należałoby przyznać także 
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badaniom dotyczącym wody; badaniom dotyczącym wody;

Or. it

Poprawka 94
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. proponuje przyspieszenie badań w 
sektorach określonych w programie 
„Współpraca” 7PR, takich jak: zdrowie, 
produkty lecznicze, sektor rolno-
spożywczy, biotechnologia, TIK, 
nanonauki i nanotechnologie, materiały, 
zanieczyszczenie, energia, środowisko 
(w tym zmiana klimatu, sektor drzewny, 
lasy), technologie środowiskowe, 
wychwytywanie CO2, transport, nauki 
społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, 
przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo; 
pierwszeństwo należałoby przyznać także 
badaniom dotyczącym wody;

7. proponuje przyspieszenie badań w 
sektorach określonych w programie 
„Współpraca” 7PR, takich jak: zdrowie, 
produkty lecznicze (w tym badania 
kliniczne i profilaktyczne) i technologie 
medyczne, sektor rolno-spożywczy, 
biotechnologia, TIK, nanonauki i 
nanotechnologie, materiały, 
zanieczyszczenie, energia, środowisko 
(w tym zmiana klimatu, sektor drzewny, 
lasy), technologie środowiskowe, 
wychwytywanie CO2, transport, nauki 
społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, 
przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo; 
pierwszeństwo należałoby przyznać także 
badaniom dotyczącym wody;

Or. en

Poprawka 95
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. proponuje przyspieszenie badań w 
sektorach określonych w programie 
„Współpraca” 7PR, takich jak: zdrowie, 
produkty lecznicze, sektor rolno-

7. proponuje pobudzenie badań w 
sektorach określonych w programie 
„Współpraca” 7PR, takich jak: zdrowie, 
produkty lecznicze, sektor rolno-
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spożywczy, biotechnologia, TIK, 
nanonauki i nanotechnologie, materiały, 
zanieczyszczenie, energia, środowisko 
(w tym zmiana klimatu, sektor drzewny, 
lasy), technologie środowiskowe, 
wychwytywanie CO2, transport, nauki 
społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, 
przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo; 
pierwszeństwo należałoby przyznać także 
badaniom dotyczącym wody;

spożywczy, biotechnologia, TIK, 
nanonauki i nanotechnologie, materiały, 
zanieczyszczenie, energia, środowisko 
(w tym zmiana klimatu, sektor drzewny, 
lasy), technologie środowiskowe, 
wychwytywanie CO2, transport, nauki 
społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, 
przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo; 
pierwszeństwo należałoby przyznać także 
badaniom dotyczącym wody;

Or. en

Poprawka 96
Patrizia Toia, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. mając na uwadze zwłaszcza strategię 
„Europa 2020” i cel „inteligentnego 
wzrostu”, należy wyszczególnić wspólne 
obszary badań spośród tych najbardziej 
obiecujących pod względem konkretnych 
zastosowań, umożliwiających szerszy 
kompromis z punktu widzenia etycznego. 
Obszary te mogłyby stanowić przedmiot 
wspólnej platformy badań finansowanych 
przez UE, opartej na wspólnej sieci 
wymiany danych oraz uznanych za 
znaczące i priorytetowe;

Or. it

Poprawka 97
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. proponuje wzmocnienie badań 
opartych na współpracy, takich jak 
działania finansowane w ramach 
specjalnego programu „Współpraca”; 
apeluje o umożliwienie tworzenia 
mniejszych i średnich projektów oraz 
konsorcjów partnerskich, co oprócz 
zwiększenia poziomu nauki umożliwi 
skuteczną koordynację; podkreśla, że 
podejście obejmujące badania oparte na 
współpracy musi pozostać głównym 
elementem programu ramowego;

Or. en

Poprawka 98
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. ubolewa, że badania w dziedzinie 
edukacji i nauczania nie są traktowane 
bardziej priorytetowo, biorąc pod uwagę 
fakt, że edukacja i nauczanie mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 99
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7b. ubolewa, że bardzo szczegółowe i 
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zawężone tematycznie zaproszenia w 
ramach programu „Współpraca” 
poświęconemu naukom społeczno-
gospodarczym i humanistycznym znacznie 
utrudniają planowanie nowych i 
innowacyjnych badań w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 100
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża zadowolenie z obiecujących 
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskich instytucji badawczych; 
podkreśla konieczność przekształcenia 
ERBN w niezależny podmiot prawny 
mający moc decyzyjną i bezpośrednio 
odpowiedzialny za swoją strategię 
naukową i swoje zarządzanie 
administracyjne;

8. wyraża zadowolenie z obiecujących 
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskich instytucji badawczych;

Or. de

Poprawka 101
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża zadowolenie z obiecujących 
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 

8. wyraża zadowolenie z obiecujących 
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
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ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskich instytucji badawczych; 
podkreśla konieczność przekształcenia 
ERBN w niezależny podmiot prawny 
mający moc decyzyjną i bezpośrednio 
odpowiedzialny za swoją strategię 
naukową i swoje zarządzanie 
administracyjne;

ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskich instytucji badawczych; 
podkreśla konieczność przekształcenia 
ERBN w niezależny podmiot prawny 
mający moc decyzyjną i bezpośrednio 
odpowiedzialny za swoją strategię 
naukową i swoje zarządzanie 
administracyjne, a także potrzebę 
zwiększenia środków finansowych na 
rzecz ERBN; popiera zwiększenie 
przejrzystości procesu wyznaczania Rady 
Naukowej i składu zespołów ds. 
przeglądu;

Or. en

Poprawka 102
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża zadowolenie z obiecujących 
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskich instytucji badawczych; 
podkreśla konieczność przekształcenia 
ERBN w niezależny podmiot prawny 
mający moc decyzyjną i bezpośrednio 
odpowiedzialny za swoją strategię 
naukową i swoje zarządzanie 
administracyjne;

8. wyraża zadowolenie z obiecujących 
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskich instytucji badawczych; 
podkreśla jednak, że ERBN nie może 
samodzielnie zaspokoić wszystkich potrzeb
w zakresie badań eksperymentalnych; 
ubolewa nad brakiem przedstawicieli 
przemysłu w ERBN; podkreśla
konieczność przekształcenia ERBN w 
niezależny podmiot prawny mający moc 
decyzyjną i bezpośrednio odpowiedzialny 
za swoją strategię naukową i swoje 
zarządzanie administracyjne;

Or. fr
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Poprawka 103
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża zadowolenie z obiecujących 
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskich instytucji badawczych; 
podkreśla konieczność przekształcenia 
ERBN w niezależny podmiot prawny 
mający moc decyzyjną i bezpośrednio 
odpowiedzialny za swoją strategię 
naukową i swoje zarządzanie 
administracyjne;

8. wyraża zadowolenie z obiecujących 
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskich instytucji badawczych. 
Oczekuje zatem potwierdzenia obecnego 
statusu prawnego ERBN, z 
uwzględnieniem pełnej przejrzystości 
procedur i zarządzania 
administracyjnego;

Or. it

Poprawka 104
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża zadowolenie z obiecujących 
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskich instytucji badawczych; 
podkreśla konieczność przekształcenia 
ERBN w niezależny podmiot prawny 

8. wyraża zadowolenie z obiecujących 
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskich instytucji badawczych; 
podkreśla konieczność przekształcenia 
ERBN w niezależny podmiot prawny 
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mający moc decyzyjną i bezpośrednio 
odpowiedzialny za swoją strategię 
naukową i swoje zarządzanie 
administracyjne;

mający moc decyzyjną i bezpośrednio 
odpowiedzialny za swoją strategię 
naukową i swoje zarządzanie 
administracyjne; wzywa Komisję do 
traktowania ERBN jako pełniącą rolę 
pilotażową w dążeniu do większej 
niezależności agencji finansujących B&R 
i innowacje;

Or. en

Poprawka 105

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża zadowolenie z obiecujących 
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskich instytucji badawczych; 
podkreśla konieczność przekształcenia 
ERBN w niezależny podmiot prawny 
mający moc decyzyjną i bezpośrednio 
odpowiedzialny za swoją strategię 
naukową i swoje zarządzanie 
administracyjne;

8. wyraża zadowolenie z obiecujących 
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskich instytucji badawczych; wzywa 
Komisję do ocenienia możliwości dalszej 
poprawy struktur i mechanizmów ERBN, 
w tym przekształcenia ERBN w niezależny 
podmiot prawny mający moc decyzyjną i 
bezpośrednio odpowiedzialny za swoje 
zarządzanie administracyjne;

Or. en

Poprawka 106
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 8 
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Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża zadowolenie z obiecujących 
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskich instytucji badawczych; 
podkreśla konieczność przekształcenia 
ERBN w niezależny podmiot prawny 
mający moc decyzyjną i bezpośrednio 
odpowiedzialny za swoją strategię 
naukową i swoje zarządzanie 
administracyjne;

8. wyraża zadowolenie z obiecujących 
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskich instytucji badawczych; 
podkreśla konieczność oceny 
przekształcenia ERBN w niezależny 
podmiot prawny mający moc decyzyjną i 
bezpośrednio odpowiedzialny za swoją 
strategię naukową i swoje zarządzanie 
administracyjne;

Or. es

Poprawka 107
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. wyraża zadowolenie z obiecujących 
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskich instytucji badawczych; 
podkreśla konieczność przekształcenia 
ERBN w niezależny podmiot prawny 
mający moc decyzyjną i bezpośrednio 
odpowiedzialny za swoją strategię 
naukową i swoje zarządzanie 
administracyjne;

8. wyraża zadowolenie z obiecujących
wyników uzyskanych przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
ramach programu „Pomysły” oraz z 
odgrywanej przez nią roli służącej 
zwiększeniu widoczności i atrakcyjności 
europejskiego sektora badawczego; 
podkreśla konieczność przekształcenia 
ERBN w niezależny podmiot prawny 
mający moc decyzyjną i bezpośrednio 
odpowiedzialny za swoją strategię 
naukową i swoje zarządzanie 
administracyjne;

Or. fr
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Poprawka 108
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zaleca, aby ERBN kontynuowała silne 
wsparcie pojedynczych znakomitych 
naukowców; wzywa ERBN do 
umożliwienia wspierania projektów 
opierających się na pracy zespołowej, pod 
warunkiem, że tego typu projekty zawsze 
są opracowywane za pomocą procesów 
oddolnych, w przypadku których 
doskonałość jest jedynym kryterium, a 
także do przekazania dotacji na 
potwierdzenie słuszności koncepcji 
systemu w celu umożliwienia 
wykorzystania uzyskanych wyników, przy 
czym dotacje powinny być dostępne 
wyłącznie dla byłych stypendystów ERBN; 
uważa, że ERBN powinna wspierać 
tworzenie międzynarodowych uczelni 
wyższych w celu ustanowienia silnych 
powiązań pomiędzy znakomitymi 
społecznościami badawczymi w Europie;

Or. en

Poprawka 109
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca uwagę, że wskaźnik 
zatwierdzania projektów przez ERBN 
wynosi zaledwie 12%, co często zniechęca 
potencjalnie znakomitych kandydatów do 
składania wniosków wymagających 
znacznego nakładu czasu i kosztów. 
Poprzez podwyższenie wskaźnika 
powodzenia przedłożonych projektów do 
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25% ERBN mogłaby w większym stopniu 
przyczynić się do pilnie potrzebnego 
wsparcia doskonałości w UE;

Or. de

Poprawka 110
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w ramach programu „Ludzie” popiera 
działania „Marie Curie”, cenne z punktu 
widzenia kariery naukowców;

9. w ramach programu „Ludzie” popiera 
działania „Marie Curie”, cenne z punktu 
widzenia kariery naukowców i mobilności, 
zwłaszcza w przypadku kobiet, ponieważ 
działania te propagują równe szanse w 
dziedzinie badań za pośrednictwem 
środków zapewniających najlepsze 
połączenie życia zawodowego z życiem 
prywatnym oraz ułatwiających powrót na 
ścieżkę kariery naukowej/badawczej po 
przerwie; wzywa do wsparcia działań, 
które pomogą w propagowaniu 
mobilności naukowców europejskich, 
położą kres „drenażowi mózgów”, 
przyciągną bardzo obiecujących młodych 
naukowców z państw trzecich oraz 
zwiększą atrakcyjność perspektyw na 
robienie kariery naukowej w UE;

Or. el

Poprawka 111
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 9 
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Projekt rezolucji Poprawka

9. w ramach programu „Ludzie” popiera 
działania „Marie Curie”, cenne z punktu 
widzenia kariery naukowców;

9. w ramach programu „Ludzie” popiera 
działania „Marie Curie”, cenne z punktu 
widzenia kariery naukowców; uważa 
jednak, że w ramach działań „Marie 
Curie” istnieje jeszcze możliwość 
uproszczenia, jeśli chodzi o liczbę działań; 
wyraża ubolewanie w związku z 
przeniesieniem działań „Marie Curie” z 
DG ds. Badań Naukowych i Innowacji do 
DG ds. Edukacji i Kultury, ponieważ staż 
doktorancki i podoktorancki można 
traktować bardziej w kategoriach edukacji 
aniżeli działalności zawodowej, co 
utrudnia osiągnięcie celu polegającego na 
zwiększeniu atrakcyjności kariery 
naukowej na rzecz młodych naukowców;

Or. en

Poprawka 112
Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w ramach programu „Ludzie” popiera 
działania „Marie Curie”, cenne z punktu 
widzenia kariery naukowców;

9. w ramach programu „Ludzie” popiera 
działania „Marie Curie”, cenne z punktu 
widzenia kariery naukowców. Ma 
nadzieję, że w ramach tych działań 
szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
propozycje dotyczące współpracy 
badawczej między sektorem publicznym 
(uniwersytetami i publicznymi 
instytucjami badawczymi) a sektorem 
przemysłowym, a także na dostęp do 
rozbudowanej infrastruktury badawczej. 
Zachęca również do wspierania 
programów w zakresie studiów 
doktoranckich i podoktoranckich 
realizowanych w zakładach 
przemysłowych;
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Or. it

Poprawka 113
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w ramach programu „Ludzie” popiera 
działania „Marie Curie”, cenne z punktu 
widzenia kariery naukowców;

9. w ramach programu „Ludzie” popiera 
działania „Marie Curie”, które są cenne z 
punktu widzenia kariery naukowców i 
zapewniają bardzo szeroki zakres 
tematyczny zindywidualizowanych badań 
oddolnych; zaleca kontynuację programu 
mobilności „Marie Curie” oraz 
poszerzenie go o dalsze możliwości w 
zakresie mobilności studentów studiów 
doktoranckich;

Or. en

Poprawka 114
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w ramach programu „Ludzie” popiera 
działania „Marie Curie”, cenne z punktu 
widzenia kariery naukowców;

9. w ramach programu „Ludzie” popiera 
działania „Marie Curie”, cenne z punktu 
widzenia kariery naukowców, mimo że 
ubolewa w związku z tym, że większość 
pracy naukowej nadal odbywa się w UE w 
niepewnych warunkach pracy;

Or. en
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Poprawka 115
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. w ramach programu „Ludzie” popiera 
działania „Marie Curie”, cenne z punktu 
widzenia kariery naukowców;

9. w ramach programu „Ludzie” popiera 
działania „Marie Curie”, cenne z punktu 
widzenia kariery naukowców i wzywa do 
zwiększenia środków finansowych 
przeznaczonych na te działania z uwagi 
na wysoki wskaźnik powodzenia;

Or. fr

Poprawka 116
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że organizacje przemysłowe i 
naukowe powinny zachęcać młodych 
naukowców do udziału w zespołach 
projektowych w kontekście działalności 
badawczej opartej na współpracy; wzywa 
Komisję do wykorzystania 
śródokresowego przeglądu siódmego 
programu ramowego do wspierania 
zatrudnienia młodych naukowców poprzez 
ustanowienie zasad i form uczestnictwa w 
taki sposób, aby znaczna część środków 
finansowych była przeznaczona na 
zatrudnianie młodych naukowców;

Or. en
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Poprawka 117
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. przypomina, że 7PR powinien 
promować współpracę i zwiększoną 
mobilność pomiędzy naukowcami 
europejskimi na przykład poprzez
wprowadzenie programu bonów na 
badania, za pośrednictwem którego 
finansowane by były badania prowadzone 
przez naukowców, którzy przenieśli się na 
uniwersytety w innych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 118
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża sceptycyzm w odniesieniu do 
różnorodności celów programu 
„Możliwości” i wynikających z niej 
trudności, zwłaszcza w zakresie 
współpracy międzynarodowej i działań na 
rzecz MŚP i innowacyjnych MŚP; jest 
jednak zdania, że projekty ERA-NET, 
ERA-NET PLUS i inicjatywy oparte na 
art. 185 spełniają swoją funkcję, jaką jest 
kształtowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB);

10. wyraża sceptycyzm w odniesieniu do 
różnorodności celów programu 
„Możliwości” i wynikających z niej 
trudności, zwłaszcza w zakresie 
współpracy międzynarodowej; jest zdania, 
że działania na rzecz MŚP i 
innowacyjnych MŚP odpowiadają 
rzeczywistej potrzebie i wzywa Komisję do 
utrzymania tych działań i przeznaczonego 
na nie budżetu, przy jednoczesnym 
podjęciu środków służących zwiększeniu 
efektywności ich wdrażania; jest zdania, 
że projekty dotyczące infrastruktury, 
ERA-NET, ERA-NET PLUS i inicjatywy 
oparte na art. 185 spełniają swoją funkcję, 
jaką jest kształtowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej (EPB);
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Or. fr

Poprawka 119
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża sceptycyzm w odniesieniu do 
różnorodności celów programu 
„Możliwości” i wynikających z niej 
trudności, zwłaszcza w zakresie 
współpracy międzynarodowej i działań na 
rzecz MŚP i innowacyjnych MŚP; jest 
jednak zdania, że projekty ERA-NET, 
ERA-NET PLUS i inicjatywy oparte na 
art. 185 spełniają swoją funkcję, jaką jest 
kształtowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB);

10. wyraża sceptycyzm w odniesieniu do 
różnorodności celów programu 
„Możliwości” i wynikających z niej 
trudności, zwłaszcza w zakresie 
współpracy międzynarodowej i postępów 
w dziedzinie najważniejszych 
infrastruktur badawczych (ESFRI); 
uważa, że istnieje wyraźna potrzeba 
podjęcia działań na rzecz MŚP i 
innowacyjnych MŚP oraz wzywa Komisję 
co najmniej do utrzymania poziomu 
finansowania tych środków przy 
jednoczesnym rozwiązaniu problemów 
związanych z ich wdrożeniem; jest zdania, 
że projekty ERA-NET, ERA-NET PLUS i 
inicjatywy oparte na art. 185 spełniają 
swoją funkcję, jaką jest kształtowanie 
europejskiej przestrzeni badawczej (EPB);

Or. en

Poprawka 120
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. jest zdania, że należy wzmocnić 
program ERA-Net jako narządzie służące 
wspieraniu doskonałości i opracowywaniu 
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kryteriów dotyczących wskaźników 
jakości, co stanowi podstawę koordynacji 
pomiędzy programami lub wspólnymi 
przedsięwzięciami; w związku z tym 
uważa, że należy wspierać programy i 
wspólne przedsięwzięcia, w przypadku 
których stosuje się kryteria wyboru 
opierające się na zasługach naukowców i 
jakości ich wyników naukowych;

Or. en

Poprawka 121
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. ze sceptycyzmem podchodzi do 
skuteczności przeznaczania środków na 
tworzenie naukowych sieci doskonałości 
oraz organizację konferencji i innych 
wydarzeń, a także wzywa do wzmocnienia 
tworzenia sieci elektronicznych i 
współpracy pomiędzy naukowcami oraz 
do szerszego wykorzystywania nowych 
technologii w ramach opracowywania i 
rozpowszechniania wyników badań;

Or. el

Poprawka 122

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
Komisji w ramach 7PR, które promują 
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otwarty dostęp do wyników badań 
finansowanych ze środków publicznych; 
wzywa do ustanowienia otwartego dostępu 
ogólną zasadą mającą zastosowanie do 
projektów finansowanych w ramach 
unijnych programów ramowych, tak aby 
objąć tą strategią również dane oraz 
wesprzeć rozwój inteligentnych usług w 
zakresie rozpowszechniania informacji 
badawczych;

Or. en

Poprawka 123
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa, że podczas kolejnych etapów 
7PR należy wzmocnić otwarty i oparty na 
doskonałości dostęp do infrastruktur 
badawczych, opierając się na europejskiej 
wartości dodanej;

Or. en

Poprawka 124
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. stwierdza, że wspólne inicjatywy 
technologiczne (WIT) przyczyniają się do 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego; ubolewa jednak nad 
przeszkodami natury prawnej i 
administracyjnej (osobowość prawna, 

11. stwierdza, że wspólne inicjatywy 
technologiczne (WIT) przyczyniają się do 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego; ubolewa jednak nad 
przeszkodami natury prawnej i 
administracyjnej (osobowość prawna, 
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własność intelektualna, zasady 
finansowania) oraz wysokimi kosztami 
operacyjnymi związanymi z 
uruchomieniem WIT; domaga się 
szerszego uczestnictwa w nadzorze 
politycznym nad tymi instrumentami;

zasady finansowania i w niektórych 
przypadkach także własność 
intelektualna), które mogą zniechęcić do 
uczestnictwa wiele kluczowych podmiotów 
badawczych oraz MŚP; ubolewa ponadto 
nad wysokimi kosztami operacyjnymi 
związanymi z uruchomieniem WIT; wzywa 
państwa członkowskie do spełnienia 
swoich zobowiązań po tym, jak zgodziły 
się współfinansować WIT; wzywa Komisję 
do zapewnienia harmonizacji zasad i 
stawek dofinansowywania dla podobnych 
kategorii uczestników wszystkich WIT na 
podstawie modelu 7PR, w tym w 
odniesieniu do współfinansowania 
krajowego; domaga się szerszego 
uczestnictwa w nadzorze politycznym nad 
tymi instrumentami;

Or. en

Poprawka 125

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. stwierdza, że wspólne inicjatywy 
technologiczne (WIT) przyczyniają się do 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego; ubolewa jednak nad 
przeszkodami natury prawnej i 
administracyjnej (osobowość prawna, 
własność intelektualna, zasady 
finansowania) oraz wysokimi kosztami 
operacyjnymi związanymi z 
uruchomieniem WIT; domaga się 
szerszego uczestnictwa w nadzorze 
politycznym nad tymi instrumentami;

11. stwierdza, że podczas gdy wspólne 
inicjatywy technologiczne (WIT) mogą 
przyczynić się do konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, nie powinny one 
wychodzić poza granice pomocy państwa 
oraz powinny dotyczyć kwestii 
przedkonkurencyjnych; ubolewa nad 
trudnościami natury prawnej i 
administracyjnej (osobowość prawna, 
własność intelektualna, zasady 
finansowania) oraz wysokimi kosztami 
operacyjnymi związanymi z 
uruchomieniem WIT; domaga się 
szerszego uczestnictwa w nadzorze 
politycznym nad tymi instrumentami, 
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przede wszystkim w celu zapewnienia 
właściwej równowagi pomiędzy badaniami 
i demonstracjami oraz odpowiedniego 
uczestnictwa publicznych instytutów 
badawczych, MŚP i mniejszych instytucji 
badawczych;

Or. en

Poprawka 126
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. stwierdza, że wspólne inicjatywy 
technologiczne (WIT) przyczyniają się do 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego; ubolewa jednak nad 
przeszkodami natury prawnej i 
administracyjnej (osobowość prawna, 
własność intelektualna, zasady 
finansowania) oraz wysokimi kosztami 
operacyjnymi związanymi z 
uruchomieniem WIT; domaga się 
szerszego uczestnictwa w nadzorze 
politycznym nad tymi instrumentami;

11. stwierdza, że wspólne inicjatywy 
technologiczne (WIT) przyczyniają się do 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego; ubolewa jednak nad 
przeszkodami natury prawnej i 
administracyjnej (osobowość prawna,
własność intelektualna, zasady 
finansowania), które mogą zniechęcać 
wiele najważniejszych podmiotów sektora 
badań i wiele MŚP; ubolewa nad 
wysokimi kosztami operacyjnymi 
związanymi z uruchomieniem WIT; wzywa 
państwa członkowskie do przestrzegania 
zobowiązań budżetowych dotyczących 
WIT korzystających z współfinansowania 
krajowego; domaga się szerszego 
uczestnictwa w nadzorze politycznym nad 
tymi instrumentami;

Or. fr

Poprawka 127
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 11 
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Projekt rezolucji Poprawka

11. stwierdza, że wspólne inicjatywy 
technologiczne (WIT) przyczyniają się do 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego; ubolewa jednak nad 
przeszkodami natury prawnej i 
administracyjnej (osobowość prawna, 
własność intelektualna, zasady 
finansowania) oraz wysokimi kosztami 
operacyjnymi związanymi z 
uruchomieniem WIT; domaga się 
szerszego uczestnictwa w nadzorze 
politycznym nad tymi instrumentami;

11. stwierdza, że wspólne inicjatywy 
technologiczne (WIT) przyczyniają się do 
konkurencyjności przemysłu europejskiego 
oraz podkreśla, że działania w zakresie 
badań przemysłowych wybrane za 
pośrednictwem PPP nie powinny 
prowadzić do outsourcingu finansowania 
publicznego; ubolewa nad przeszkodami 
natury prawnej i administracyjnej 
(osobowość prawna, własność 
intelektualna, zasady finansowania) oraz 
wysokimi kosztami operacyjnymi 
związanymi z uruchomieniem WIT; 
podkreśla potrzebę przeglądu statusu WIT 
jako organów specjalnych zgodnie ze 
zmienionym rozporządzeniem 
finansowym; domaga się szerszego 
uczestnictwa w nadzorze politycznym nad 
tymi instrumentami;

Or. en

Poprawka 128
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. stwierdza, że wspólne inicjatywy 
technologiczne (WIT) przyczyniają się do 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego; ubolewa jednak nad 
przeszkodami natury prawnej i 
administracyjnej (osobowość prawna, 
własność intelektualna, zasady 
finansowania) oraz wysokimi kosztami 
operacyjnymi związanymi z 
uruchomieniem WIT; domaga się 
szerszego uczestnictwa w nadzorze 
politycznym nad tymi instrumentami;

11. stwierdza, że wspólne inicjatywy 
technologiczne (WIT) przyczyniają się do 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego; ubolewa jednak nad 
przeszkodami natury prawnej i 
administracyjnej (osobowość prawna, 
własność intelektualna, zasady 
finansowania), heterogenicznym 
zarządzeniem, strukturami prawnymi 
pomiędzy WIT oraz wysokimi kosztami 
operacyjnymi związanymi z 
uruchomieniem WIT; domaga się 
szerszego uczestnictwa w nadzorze 
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politycznym nad tymi instrumentami;

Or. en

Poprawka 129
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża zastrzeżenia wobec bardziej 
systematycznego wykorzystywania zbyt 
otwartych zaproszeń do składania 
wniosków (podejście wstępujące), 
opowiadając się za utrzymaniem 
równowagi między oboma podejściami 
(wstępującym i zstępującym), 
odpowiadającymi odrębnym potrzebom;

skreślony

Or. es

Poprawka 130
Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża zastrzeżenia wobec bardziej
systematycznego wykorzystywania zbyt
otwartych zaproszeń do składania 
wniosków (podejście wstępujące), 
opowiadając się za utrzymaniem 
równowagi między oboma podejściami 
(wstępującym i zstępującym), 
odpowiadającymi odrębnym potrzebom;

12. opowiada się za bardziej 
systematycznym wykorzystywaniem 
otwartych zaproszeń do składania
wniosków (podejście wstępujące), biorąc 
pod uwagę fakt, że naukowcy dysponują 
najlepszą i najaktualniejszą wiedzą na 
temat kluczowych kwestii badawczych, 
oraz utrzymuje, że zbyt zawężone kryteria 
stosowania mogłyby utrudnić 
innowacyjność oraz doprowadzić do 
marnotrawstwa zasobów;
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Or. fi

Poprawka 131
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża zastrzeżenia wobec bardziej 
systematycznego wykorzystywania zbyt 
otwartych zaproszeń do składania 
wniosków (podejście wstępujące), 
opowiadając się za utrzymaniem
równowagi między oboma podejściami 
(wstępującym i zstępującym), 
odpowiadającymi odrębnym potrzebom;

12. uznaje bardziej systematyczne 
wykorzystywanie zbyt otwartych zaproszeń 
do składania wniosków (podejście 
wstępujące); mimo to sugeruje utrzymanie
równowagi między oboma podejściami 
(wstępującym i zstępującym), 
odpowiadającymi odrębnym potrzebom; 
podkreśla potrzebę konsultowania 
naukowców, podmiotów przemysłowych i 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
oraz współpracowania z nimi w celu 
opracowania programów badawczych;

Or. en

Poprawka 132
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża zastrzeżenia wobec bardziej 
systematycznego wykorzystywania zbyt 
otwartych zaproszeń do składania 
wniosków (podejście wstępujące), 
opowiadając się za utrzymaniem
równowagi między oboma podejściami 
(wstępującym i zstępującym), 
odpowiadającymi odrębnym potrzebom;

12. uważa, że szersze zastosowanie 
podejścia oddolnego ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia 
długoterminowej wydajności bazy 
naukowej oraz stawienia czoła przyszłym, 
jeszcze nieznanym, poważnym 
wyzwaniom; wzywa do zwiększenia
równowagi między oboma podejściami 
(oddolnym i zstępującym);
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Or. en

Poprawka 133
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża zastrzeżenia wobec bardziej 
systematycznego wykorzystywania zbyt 
otwartych zaproszeń do składania 
wniosków (podejście wstępujące), 
opowiadając się za utrzymaniem 
równowagi między oboma podejściami 
(wstępującym i zstępującym), 
odpowiadającymi odrębnym potrzebom;

12. wyraża zastrzeżenia wobec bardziej 
systematycznego wykorzystywania zbyt 
otwartych zaproszeń do składania 
wniosków (podejście wstępujące), 
opowiadając się za utrzymaniem 
równowagi między oboma podejściami 
(wstępującym i zstępującym), 
odpowiadającymi odrębnym potrzebom; w 
tym kontekście zwraca się do Komisji o 
rozważenie systemu finansowego 
opierającego się na nagradzaniu udanych 
innowacji w celu uzupełnienia obecnego 
finansowania odgórnego;

Or. en

Poprawka 134
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża zastrzeżenia wobec bardziej 
systematycznego wykorzystywania zbyt 
otwartych zaproszeń do składania 
wniosków (podejście wstępujące), 
opowiadając się za utrzymaniem
równowagi między oboma podejściami 
(wstępującym i zstępującym), 
odpowiadającymi odrębnym potrzebom;

12. podkreśla potrzebę utrzymania
równowagi między podejściami oddolnym
i zstępującym, odpowiadającymi odrębnym 
potrzebom; 

Or. en
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Poprawka 135
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża zastrzeżenia wobec bardziej 
systematycznego wykorzystywania zbyt
otwartych zaproszeń do składania 
wniosków (podejście wstępujące), 
opowiadając się za utrzymaniem
równowagi między oboma podejściami 
(wstępującym i zstępującym), 
odpowiadającymi odrębnym potrzebom;

12. podkreśla znaczenie otwartych 
zaproszeń do składania wniosków 
(podejście oddolne) przy jednoczesnym 
uznaniu znaczenia równowagi między 
podejściami wstępującym i zstępującym, 
odpowiadającymi odrębnym potrzebom;

Or. en

Poprawka 136
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża zastrzeżenia wobec bardziej 
systematycznego wykorzystywania zbyt 
otwartych zaproszeń do składania 
wniosków (podejście wstępujące), 
opowiadając się za utrzymaniem 
równowagi między oboma podejściami 
(wstępującym i zstępującym), 
odpowiadającymi odrębnym potrzebom;

12. wyraża zastrzeżenia wobec bardziej 
systematycznego wykorzystywania zbyt 
otwartych zaproszeń do składania 
wniosków (podejście wstępujące), 
opowiadając się za utrzymaniem 
równowagi między oboma podejściami 
(wstępującym i zstępującym), 
odpowiadającymi odrębnym potrzebom, 
zwracając uwagę na przedstawianie 
zaproszeń łatwiej dostępnych dla MŚP;

Or. it
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Poprawka 137
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12α. jest zaniepokojony niską liczbą 
kontroli oraz wysoką liczbą błędów i 
modyfikacji w projektach 7PR – w 
porównaniu do projektów 6PR – oraz 
apeluje o bardziej regularne udzielanie 
informacji oraz przeprowadzanie kontroli, 
nie tylko na podstawie losowego doboru 
próby, lecz także przy użyciu 
realistycznych kryteriów, takich jak 
doświadczenia uczestników oraz historia
popełnionych błędów i sposoby ich 
naprawienia;

Or. el

Poprawka 138
Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy celem lepszego powiązania działań 
europejskich i krajowych; domaga się, aby 
zaproszenia do składania wniosków, w tym 
zaproszenia z lipca 2011 r., były 
wydawane w porozumieniu z państwami 
członkowskimi, aby uniknąć dublowania 
inicjatyw krajowych i konkurowania z 
nimi, ale je uzupełniać; sugeruje, że w 
ramach 7PR należy zapewnić 
wystarczającą liczbę podmiotów 
zarządzających programami krajowymi 
zaangażowanych we wspólne planowanie, 
aby programy ramowe w zakresie badań i 
rozwoju technologicznego ewoluowały od 

13. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy celem lepszego powiązania działań 
europejskich i krajowych; domaga się, aby 
zaproszenia do składania wniosków, w tym 
zaproszenia z lipca 2011 r., były 
wydawane w porozumieniu z państwami 
członkowskimi, aby uniknąć dublowania 
inicjatyw krajowych i konkurowania z 
nimi, ale je uzupełniać; sugeruje, że w 
ramach 7PR należy zapewnić 
wystarczającą liczbę podmiotów 
zarządzających programami krajowymi 
zaangażowanych we wspólne planowanie, 
aby programy ramowe w zakresie badań i 
rozwoju technologicznego ewoluowały od 
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zarządzania projektami do zarządzania 
programami; domaga się, aby trzy ostatnie 
lata 7PR były poświęcone wkładowi w 
kształtowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej;

zarządzania projektami do zarządzania 
programami;

Or. fi

Poprawka 139
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy celem lepszego powiązania działań 
europejskich i krajowych; domaga się, aby 
zaproszenia do składania wniosków, w tym 
zaproszenia z lipca 2011 r., były 
wydawane w porozumieniu z państwami 
członkowskimi, aby uniknąć dublowania 
inicjatyw krajowych i konkurowania z 
nimi, ale je uzupełniać; sugeruje, że w 
ramach 7PR należy zapewnić 
wystarczającą liczbę podmiotów 
zarządzających programami krajowymi 
zaangażowanych we wspólne planowanie, 
aby programy ramowe w zakresie badań i 
rozwoju technologicznego ewoluowały od 
zarządzania projektami do zarządzania 
programami; domaga się, aby trzy ostatnie 
lata 7PR były poświęcone wkładowi w 
kształtowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej;

13. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy celem lepszego powiązania działań 
europejskich i krajowych; domaga się, aby 
zaproszenia do składania wniosków, w tym 
zaproszenia z lipca 2011 r., były 
wydawane w porozumieniu z państwami 
członkowskimi, aby uniknąć dublowania 
inicjatyw krajowych i konkurowania z 
nimi, ale je uzupełniać; sugeruje, że w 
ramach 7PR należy zapewnić 
wystarczającą liczbę podmiotów 
zarządzających programami krajowymi 
zaangażowanych we wspólne planowanie, 
aby programy ramowe w zakresie badań i 
rozwoju technologicznego ewoluowały od 
zarządzania projektami do zarządzania 
programami; domaga się, aby trzy ostatnie 
lata 7PR były poświęcone wkładowi w 
kształtowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej oraz realizacji celów projektu 
„Unia innowacji”, ze szczególnym 
uwzględnieniem priorytetów określonych 
wspólnie z partnerstwami na rzecz 
innowacji;

Or. it
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Poprawka 140
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy celem lepszego powiązania działań 
europejskich i krajowych; domaga się, aby 
zaproszenia do składania wniosków, w tym 
zaproszenia z lipca 2011 r., były 
wydawane w porozumieniu z państwami 
członkowskimi, aby uniknąć dublowania 
inicjatyw krajowych i konkurowania z 
nimi, ale je uzupełniać; sugeruje, że w 
ramach 7PR należy zapewnić 
wystarczającą liczbę podmiotów 
zarządzających programami krajowymi 
zaangażowanych we wspólne planowanie, 
aby programy ramowe w zakresie badań i 
rozwoju technologicznego ewoluowały od 
zarządzania projektami do zarządzania 
programami; domaga się, aby trzy ostatnie 
lata 7PR były poświęcone wkładowi w 
kształtowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej;

13. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy celem lepszego powiązania działań 
europejskich i krajowych, zarówno gdy 
chodzi o formułowanie zaproszeń, jak i 
ocenę projektów; domaga się, aby 
zaproszenia do składania wniosków, w tym 
zaproszenia z lipca 2011 r., były 
wydawane w porozumieniu z państwami 
członkowskimi, aby uniknąć dublowania 
inicjatyw krajowych i konkurowania z 
nimi, ale je uzupełniać; sugeruje, że w 
ramach 7PR należy zapewnić 
wystarczającą liczbę podmiotów 
zarządzających programami krajowymi 
zaangażowanych we wspólne planowanie, 
aby programy ramowe w zakresie badań i 
rozwoju technologicznego ewoluowały od 
zarządzania projektami do zarządzania 
programami, nie zaniedbując jednak 
zarządzania drobnymi projektami; domaga 
się, aby trzy ostatnie lata 7PR były
poświęcone wkładowi w kształtowanie 
europejskiej przestrzeni badawczej;

Or. fr

Poprawka 141
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy celem lepszego powiązania działań 

13. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy celem lepszego powiązania działań 



PE460.952v01-00 74/87 AM\861447PL.doc

PL

europejskich i krajowych; domaga się, aby 
zaproszenia do składania wniosków, w tym 
zaproszenia z lipca 2011 r., były 
wydawane w porozumieniu z państwami 
członkowskimi, aby uniknąć dublowania 
inicjatyw krajowych i konkurowania z 
nimi, ale je uzupełniać; sugeruje, że w 
ramach 7PR należy zapewnić 
wystarczającą liczbę podmiotów 
zarządzających programami krajowymi 
zaangażowanych we wspólne planowanie, 
aby programy ramowe w zakresie badań i 
rozwoju technologicznego ewoluowały od 
zarządzania projektami do zarządzania 
programami; domaga się, aby trzy ostatnie
lata 7PR były poświęcone wkładowi w 
kształtowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej;

europejskich i krajowych; domaga się, aby 
zaproszenia do składania wniosków, w tym 
zaproszenia z lipca 2011 r., były 
wydawane w porozumieniu z państwami 
członkowskimi, aby uniknąć dublowania 
inicjatyw krajowych i konkurowania z 
nimi, ale je uzupełniać; sugeruje, że w 
ramach 7PR należy zapewnić 
wystarczającą liczbę podmiotów 
zarządzających programami krajowymi 
zaangażowanych we wspólne planowanie, 
aby programy ramowe w zakresie badań i 
rozwoju technologicznego ewoluowały od 
zarządzania projektami do zarządzania 
programami, bez zaniedbywania małych 
projektów; domaga się, aby trzy ostatnie 
lata 7PR były poświęcone wkładowi w 
kształtowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej;

Or. en

Poprawka 142
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy celem lepszego powiązania działań 
europejskich i krajowych; domaga się, aby 
zaproszenia do składania wniosków, w tym 
zaproszenia z lipca 2011 r., były 
wydawane w porozumieniu z państwami 
członkowskimi, aby uniknąć dublowania 
inicjatyw krajowych i konkurowania z 
nimi, ale je uzupełniać; sugeruje, że w 
ramach 7PR należy zapewnić 
wystarczającą liczbę podmiotów 
zarządzających programami krajowymi 
zaangażowanych we wspólne planowanie, 
aby programy ramowe w zakresie badań i 
rozwoju technologicznego ewoluowały od 
zarządzania projektami do zarządzania 

13. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy celem lepszego powiązania, 
aktualizacji i koordynacji działań 
europejskich i krajowych; domaga się, aby 
zaproszenia do składania wniosków, w tym 
zaproszenia z lipca 2011 r., były 
wydawane w porozumieniu z państwami 
członkowskimi, aby uniknąć dublowania 
inicjatyw krajowych i konkurowania z 
nimi, ale je uzupełniać; sugeruje, że w 
ramach 7PR należy zapewnić 
wystarczającą liczbę podmiotów 
zarządzających programami krajowymi 
zaangażowanych we wspólne planowanie, 
aby programy ramowe w zakresie badań i 
rozwoju technologicznego ewoluowały od 
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programami; domaga się, aby trzy ostatnie 
lata 7PR były poświęcone wkładowi w 
kształtowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej;

zarządzania projektami do zarządzania 
programami; domaga się, aby trzy ostatnie 
lata 7PR były poświęcone wkładowi w 
kształtowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej;

Or. el

Poprawka 143
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13a. ze sceptycyzmem podchodzi do faktu, 
że często możliwe jest sfinansowanie 
zaledwie jednego wniosku w ramach 
danego zaproszenia, co prowadzi do 
marnotrawstwa środków 
zainwestowanych w przygotowanie i ocenę 
znakomitych wniosków oraz 
niesfinansowania niektórych znakomitych 
pomysłów; wzywa Komisję do zbadania
możliwości finansowania znakomitych, 
niewybranych propozycji badawczych 
poprzez ustanowienie dodatkowego 
budżetu na badania (połączenie funduszy 
badawczych), do którego swój wkład 
wnosiłyby państwa członkowskie, a także 
fundusze regionalne i strukturalne oraz 
sektor prywatny;

Or. el

Poprawka 144
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że w celu wsparcia 
zrównoważonego rozwoju wspólnego 
planowania instytucje europejskie 
powinny zaakceptować kryteria 
doskonałości dotyczące wyboru projektów 
oraz opracować wnioski dotyczące oceny 
wyników dostosowanych do specyfiki 
poszczególnych sektorów;

Or. en

Poprawka 145
Jean-Pierre Audy, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13a. domaga się, aby wszystkie oficjalne 
dokumenty w sprawie europejskiej polityki 
badań i innowacji były powiązane, 
zgodnie z całościowym podejściem 
postulowanym w strategii „Europa 2020”;

Or. fr

Poprawka 146
Lena Ek w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa do opracowania nowych 
zaproszeń do składania wniosków 
dotyczących sposobu optymalizacji 
wykorzystania biogazu, na przykład 
gazyfikacji, i nowych biomateriałów oraz 
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optymalizacji produkcji biogazu;

Or. en

Poprawka 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13b. uważa, że po tym, jak instytucje i 
grupy badawcze zapoznały się i 
zintegrowały oraz stały się częścią 
programów badawczych, nie powinno się 
zbytnio zmieniać ósmego programu 
ramowego, tak aby był on dobrze znany 
wszystkim zaangażowanym podmiotom 
oraz przez nie dobrze rozumiany;

Or. en

Poprawka 148
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla znaczenie bezpośrednich 
działań Wspólnego Centrum Badawczego 
i ich wkład w zrównoważony rozwój, 
konkurencyjność, bezpieczeństwo i 
bezpieczeństwo jądrowe;

Or. fr
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Poprawka 149
Cristina Gutiérrez-Cortines, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

13c. podkreśla, że zgodnie z art. 185 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) w celu uniknięcia 
powielania badań i innowacji oraz 
osiągnięcia większego rozproszenia 
wyników należałoby wzmocnić zadania 
Komisji w zakresie koordynacji wspólnego 
programowania;

Or. en

Poprawka 150
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. proponuje przyjęcie przez Unię i 
państwa członkowskie ambitnego 
europejskiego planu badawczego w 
zakresie technologii i obrony, który 
otrzymałby od początku znaczące 
finansowanie ze strony 7PR i Europejskiej 
Agencji Obrony na podstawie art. 45 
ust. 1 lit. d) Traktatu UE w perspektywie 
wzmocnienia bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego przy 
jednoczesnym zwiększeniu efektywności 
wydatków publicznych na cele wojskowe;

skreślony

Or. de
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Poprawka 151
Lena Ek w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. proponuje przyjęcie przez Unię i 
państwa członkowskie ambitnego 
europejskiego planu badawczego w 
zakresie technologii i obrony, który 
otrzymałby od początku znaczące 
finansowanie ze strony 7PR i Europejskiej 
Agencji Obrony na podstawie art. 45 
ust. 1 lit. d) Traktatu UE w perspektywie 
wzmocnienia bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego przy 
jednoczesnym zwiększeniu efektywności 
wydatków publicznych na cele wojskowe;

skreślony

Or. en

Poprawka 152
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. proponuje przyjęcie przez Unię i 
państwa członkowskie ambitnego 
europejskiego planu badawczego w 
zakresie technologii i obrony, który 
otrzymałby od początku znaczące 
finansowanie ze strony 7PR i Europejskiej 
Agencji Obrony na podstawie art. 45 
ust. 1 lit. d) Traktatu UE w perspektywie 
wzmocnienia bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego przy 
jednoczesnym zwiększeniu efektywności 
wydatków publicznych na cele wojskowe;

skreślony

Or. en
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Poprawka 153
Hannu Takkula

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. proponuje przyjęcie przez Unię i 
państwa członkowskie ambitnego 
europejskiego planu badawczego w 
zakresie technologii i obrony, który 
otrzymałby od początku znaczące 
finansowanie ze strony 7PR i Europejskiej 
Agencji Obrony na podstawie art. 45 
ust. 1 lit. d) Traktatu UE w perspektywie 
wzmocnienia bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego przy 
jednoczesnym zwiększeniu efektywności 
wydatków publicznych na cele wojskowe;

skreślony

Or. fi

Poprawka 154
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. proponuje przyjęcie przez Unię i 
państwa członkowskie ambitnego 
europejskiego planu badawczego w 
zakresie technologii i obrony, który 
otrzymałby od początku znaczące 
finansowanie ze strony 7PR i Europejskiej 
Agencji Obrony na podstawie art. 45 
ust. 1 lit. d) Traktatu UE w perspektywie 
wzmocnienia bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego przy 
jednoczesnym zwiększeniu efektywności 
wydatków publicznych na cele wojskowe;

skreślony
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Or. en

Poprawka 155
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. proponuje przyjęcie przez Unię i 
państwa członkowskie ambitnego 
europejskiego planu badawczego w 
zakresie technologii i obrony, który 
otrzymałby od początku znaczące 
finansowanie ze strony 7PR i Europejskiej 
Agencji Obrony na podstawie art. 45 
ust. 1 lit. d) Traktatu UE w perspektywie 
wzmocnienia bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego przy 
jednoczesnym zwiększeniu efektywności 
wydatków publicznych na cele wojskowe;

14. podkreśla znaczenie, jakie w ramach 
7PR nadaje się BRI w zakresie 
bezpieczeństwa, nie tylko w celu poprawy 
zdolności obronnych, ale także w celu 
promowania rozwoju nauki i techniki; 
proponuje, aby Unia, we współpracy z 
państwami członkowskimi i Europejską 
Agencją Obrony, ustaliła priorytety w 
dziedzinie BRI w tym zakresie w celu 
zapewnienia lepszej koordynacji i bardziej 
racjonalnego wykorzystania środków 
przekazywanych w ramach 7PR;

Or. es

Poprawka 156

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. proponuje przyjęcie przez Unię i 
państwa członkowskie ambitnego 
europejskiego planu badawczego w 
zakresie technologii i obrony, który 
otrzymałby od początku znaczące 
finansowanie ze strony 7PR i Europejskiej 
Agencji Obrony na podstawie art. 45 
ust. 1 lit. d) Traktatu UE w perspektywie 
wzmocnienia bazy technologiczno-

14. proponuje, aby każdy europejski plan 
badawczy w zakresie technologii i obrony, 
który zostałby przyjęty przez Unię i 
państwa członkowskie, był finansowany ze 
środków z budżetów obronnych państw 
członkowskich ;
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przemysłowej sektora obronnego przy 
jednoczesnym zwiększeniu efektywności 
wydatków publicznych na cele wojskowe;

Or. en

Poprawka 157
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. proponuje przyjęcie przez Unię i 
państwa członkowskie ambitnego 
europejskiego planu badawczego w 
zakresie technologii i obrony, który 
otrzymałby od początku znaczące 
finansowanie ze strony 7PR i Europejskiej 
Agencji Obrony na podstawie art. 45 ust. 1 
lit. d) Traktatu UE w perspektywie 
wzmocnienia bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego przy 
jednoczesnym zwiększeniu efektywności 
wydatków publicznych na cele wojskowe;

14. mając na uwadze to, że łączne wydatki 
UE27 na badania i technologie w sektorze 
obronnym przekraczają 10 mld euro, 
podczas gdy zaledwie 10% tej kwoty jest 
przeznaczana na współpracę na poziomie 
europejskim, proponuje przyjęcie przez 
Unię i państwa członkowskie ambitnego 
europejskiego planu badawczego w 
zakresie technologii i obrony, który 
otrzymałby od początku znaczące 
finansowanie ze strony 7PR i Europejskiej 
Agencji Obrony na podstawie art. 45 ust. 1 
lit. d) Traktatu UE w perspektywie 
wzmocnienia bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego przy 
jednoczesnym zwiększeniu efektywności 
wydatków publicznych na cele wojskowe;

Or. el

Poprawka 158
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. proponuje przyjęcie przez Unię i 14. proponuje dokonanie przez Unię i 
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państwa członkowskie ambitnego 
europejskiego planu badawczego w 
zakresie technologii i obrony, który 
otrzymałby od początku znaczące 
finansowanie ze strony 7PR i Europejskiej 
Agencji Obrony na podstawie art. 45 ust. 1 
lit. d) Traktatu UE w perspektywie 
wzmocnienia bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego przy
jednoczesnym zwiększeniu efektywności 
wydatków publicznych na cele wojskowe;

państwa członkowskie szczegółowej oceny 
przygotowania przyszłego europejskiego 
planu badawczego w zakresie technologii i 
obrony, aby otrzymał od początku 
znaczące finansowanie ze strony 8PR i 
Europejskiej Agencji Obrony na podstawie 
art. 45 ust. 1 lit. d) Traktatu UE w 
perspektywie wzmocnienia bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego przy jednoczesnym zwiększeniu 
efektywności wydatków publicznych na 
cele wojskowe; wnosi tymczasem o 
promowanie technologii podwójnego 
zastosowania z dodatkowych zasobów 
przeznaczonych na projekty realizowane 
w ramach 7PR;

Or. es

Poprawka 159
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. proponuje przyjęcie przez Unię i
państwa członkowskie ambitnego 
europejskiego planu badawczego w 
zakresie technologii i obrony, który 
otrzymałby od początku znaczące 
finansowanie ze strony 7PR i Europejskiej 
Agencji Obrony na podstawie art. 45 ust. 1 
lit. d) Traktatu UE w perspektywie 
wzmocnienia bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego przy 
jednoczesnym zwiększeniu efektywności 
wydatków publicznych na cele wojskowe;

14. proponuje przyjęcie przez Unię, 
państwa członkowskie i Europejską 
Agencję Obrony ambitnego europejskiego 
planu badawczego w zakresie technologii i 
obrony na podstawie art. 45 ust. 1 lit. d) 
Traktatu UE w perspektywie wzmocnienia 
bazy technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego przy jednoczesnym zwiększeniu 
efektywności wydatków publicznych na 
cele wojskowe;

Or. fr
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Poprawka 160
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. proponuje przyjęcie przez Unię i
państwa członkowskie ambitnego 
europejskiego planu badawczego w 
zakresie technologii i obrony, który 
otrzymałby od początku znaczące 
finansowanie ze strony 7PR i Europejskiej 
Agencji Obrony na podstawie art. 45 
ust. 1 lit. d) Traktatu UE w perspektywie 
wzmocnienia bazy technologiczno-
przemysłowej sektora obronnego przy 
jednoczesnym zwiększeniu efektywności 
wydatków publicznych na cele wojskowe;

14. proponuje przyjęcie przez Unię,
państwa członkowskie i Europejską 
Agencję Obrony na podstawie art. 45 
ust. 1 lit. d) Traktatu UE ambitnego 
europejskiego planu badawczego w 
zakresie technologii i obrony w 
perspektywie wzmocnienia bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego przy jednoczesnym zwiększeniu 
efektywności wydatków publicznych na 
cele wojskowe;

Or. en

Poprawka 161
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. z zadowoleniem przyjmuje stały 
postęp w kierunku bardziej 
zrównoważonego uczestnictwa kobiet i 
mężczyzn w programach ramowych;
zgadza się, że środki mające na celu 
zwiększenie udziału kobiet należy 
wzmocnić w trakcie cykli życia projektów 
oraz że Komisja powinna wzmocnić swoje 
podejście do wspierania kobiet 
naukowców oraz pobudzić państwa 
członkowskie do zajęcia się różnicami w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn; podkreśla, 
że cel dotyczący zapewnienia udziału 
kobiet w komitetach ds. programów i 
komitetach doradczych na poziomie 40% 
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należy wdrożyć sposób subtelny, 
aczkolwiek rygorystyczny;

Or. en

Poprawka 162
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uznaje znaczenie projektu Black Sea 
Interconnection (BSI) w kontekście 
tworzenia regionalnej sieci badawczej i 
szkoleniowej w szerszym regionie Morza 
Czarnego oraz połączenia jej z siecią 
GÉANT oraz wzywa Komisję do 
kontynuowania wspierania projektów 
badawczych w regionie Morza Czarnego, 
takich jak HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, 
CAREN czy BSRN;

Or. ro

Poprawka 163
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uważa, że w celu zwiększenia wpływu 
7PM należy przedłużyć o 6 do 12 miesięcy 
czas składania, za pomocą przetargu o 
ograniczonym zasięgu, projektów, które 
zostały wdrożone i pozytywnie ocenione 
pod względem technicznym, w celu 
promowania integracji technologii i 
zdobytej wiedzy;
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Or. es

Poprawka 164
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że w celu skutecznego 
stawienia czoła rosnącym wyzwaniom 
społecznym konieczne będą także szersze 
perspektywy interdyscyplinarne; 
podkreśla, że nauki społeczne i 
humanistyczne odgrywają istotną rolę w 
reagowaniu na poważne wyzwania, wobec 
których stoi UE;

Or. en

Poprawka 165
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. stwierdza, że odnotowano niewielki 
postęp, jeżeli chodzi o udział kobiet w 
7PR; wyraża zadowolenie z 
proponowanych przez Komisję środków 
monitorowania i wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia konkretnych 
środków w tej dziedzinie;

Or. fr
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Poprawka 166
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa Komisję do zapewnienia w 
kontekście 7PR oraz przyszłych ram 
finansowych odpowiedniego poziomu 
finansowania B&R na rzecz zastosowań i 
usług GNSS;

Or. ro

Poprawka 167
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14b. domaga się, aby Komisja i państwa 
członkowskie podjęły konkretne środki 
mające na celu zwiększenie udziału 
młodych badaczy w programach 
ramowych;

Or. fr


