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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przeglądu śródokresowego siódmego programu ramowego w zakresie badań
(2011/2043(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (Traktat UE) i Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), a zwłaszcza artykuły dotyczące badań,

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

– uwzględniając art. 182 ust. 2 TFUE dotyczący dostosowywania programu ramowego 
w zależności od rozwoju sytuacji,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 9 lutego 2011 r. 
zatytułowany „Odpowiedź na sprawozdania grup ekspertów ds. oceny śródokresowej 
siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji oraz ds. oceny śródokresowej mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka” (COM(2011)0052),

– uwzględniając sprawozdanie końcowe grupy ekspertów w sprawie oceny śródokresowej 
siódmego programu ramowego z dnia 12 listopada 2010 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie uproszczeń 
w realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych2,

– uwzględniając sprawozdanie grupy ekspertów w sprawie oceny ex post 6. programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju technicznego (2002–2006) z lutego 2009 r.,

– uwzględniając sprawozdanie komitetu ekspertów „W kierunku światowej klasy 
organizacji na rzecz pionierskich badań naukowych: przegląd struktur i mechanizmów 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych” z dnia 23 lipca 2009 r.,

– uwzględniając sprawozdanie grupy niezależnych ekspertów „Ocena śródokresowa 
mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka” z dnia 31 lipca 2010 r.,

– uwzględniając sprawozdanie komitetu ekspertów „Pierwsza ocena okresowa wspólnego 
przedsięwzięcia na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych” z dnia 20 grudnia 
2010 r.,

                                               
1Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.
2Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0401.
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– uwzględniając sprawozdanie komitetu ekspertów „Pierwsza ocena okresowa wspólnych 
inicjatyw technologicznych ARTEMIS i ENIAC” z dnia 30 lipca 2010 r.,

– uwzględniając sprawozdanie komitetu niezależnych ekspertów „Ocena okresowa 
wspólnego programu „Nowoczesne technologie w służbie osobom starszym” z grudnia 
2010 r.,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów przyjętą na sesji plenarnej w dniach 27–28 
stycznia 2011 r. dotyczącą uproszczeń w realizacji programów ramowych w zakresie 
badań naukowych,

– uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 9/2007 Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego z dnia 22 listopada 2007 r. dotyczące oceny realizowanych przez Unię 
Europejską programów ramowych badań i rozwoju technologicznego (BRT) oraz kwestii, 
czy można ulepszyć podejście przyjęte przez Komisję,

– uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 8/2009 Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego pt. „Sieci doskonałości oraz projekty zintegrowane w ramach 
wspólnotowej polityki w zakresie badań naukowych”,

– uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 2/2010 Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego w sprawie skuteczności programów wsparcia projektów infrastruktur 
i rozwoju nowych infrastruktur w ramach szóstego programu ramowego w dziedzinie 
badań naukowych,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że 7. program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji (7PR) jest najszerszym instrumentem wsparcia 
na rzecz badań w skali światowej i stanowi główne narzędzie polityki badań naukowych 
Unii Europejskiej,

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,

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

D. mając na uwadze, że w strategii „Europa 2020” potraktowano badania i innowacje jako 
główny element inteligentnego, trwałego i solidarnego wzrostu gospodarczego,

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,
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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,

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,

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,

I. mając na uwadze, że z 54,6 mld euro przeznaczonych na program 25,8 mld wykorzystano 
w ciągu pierwszych 4 lat (2007–2010), co daje średnio 6,5 mld rocznie, i że na 3 ostatnie 
lata (2011–2013) pozostało do wykorzystania 28,8 mld, co daje średnio 9,6 mld rocznie,

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,

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,

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;

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;

Wyniki 7PR

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

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;

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

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;

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;

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;

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

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);

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;

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;

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, 
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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;

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;

Uczestnictwo w 7PR

15. podkreśla, że nie wydaje się, aby wskaźniki uczestnictwa podmiotów przemysłowych 
były wyższe w porównaniu z poprzednimi PR, zwłaszcza w przypadku programu 
„Współpraca”; wzywa w związku z tym Komisję do przeprowadzenia szczegółowej 
analizy dotyczącej zdolności PR do przyciągnięcia inwestycji sektora prywatnego;

16. wyraża zadowolenie z osiągnięć 7PR na rzecz MŚP, zarówno gdy chodzi o cel dotyczący 
15% środków finansowych w ramach programu „Współpraca”, jak i o program Eurostars; 
jest zdania, że lepsze skoordynowanie 7PR z funduszami strukturalnymi mogłoby ułatwić 
udział państw członkowskich, które nie są należycie reprezentowane;

17. proponuje nadanie wymiaru terytorialnego strategiom w dziedzinie badań i rozwoju;

18. jest zdania, że należałoby potwierdzić priorytety 7PR w zakresie współpracy 
międzynarodowej; jest zdania, że wybór konkretnych krajów i tematów działań w zakresie 
współpracy międzynarodowej powinien być dokonywany w porozumieniu z państwami 
członkowskimi, aby sprawdzić, na ile działania te są dla nich istotne i interesujące;

Finansowanie

19. jest zdania, że poziom finansowania 7PR powinien zostać utrzymany; przypomina, że 
inwestycje w BRI to inwestycje długoterminowe, które stanowią decydujący element 
umożliwiający osiągnięcie celów strategii „Europa 2020”;

20. podkreśla, że w celu finansowania infrastruktury badawczej należałoby zapewnić lepszą 
koordynację między 7PR, instrumentami EBI, funduszami strukturalnymi oraz polityką 
krajową i regionalną;

21. wzywa państwa członkowskie i UE do przestrzegania zobowiązań finansowych podjętych 
przez nie w ramach umów międzynarodowych w dziedzinie badań;

Rola innowacji

22. jest zdania, że wśród parametrów przyszłych zaproszeń do składania wniosków w sprawie 
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projektów w dziedzinie innowacji w ramach 7PR należałoby uwzględnić wprowadzanie 
do obrotu;

23. stwierdza, że europejskie platformy technologiczne, WIT i PPP przyczyniają się do 
zwiększenia udziału sektora przemysłowego;

Monitorowanie środków upraszczających

24. wyraża zaniepokojenie nadmiernym obciążeniem administracyjnym 7PR; popiera 
propozycję przeglądu rozporządzenia finansowego w celu uproszczenia procedur;

25. ponownie podkreśla znaczenie bezzwłocznego wprowadzenia proceduralnych, 
administracyjnych i finansowych środków upraszczających, wskazanych w rezolucji 
Parlamentu z dnia 11 listopada 2010 r., w ramach obecnego zarządzania 7PR; wzywa 
Komisję, aby przedstawiła propozycje wspomnianych środków upraszczających 
w kontekście obecnego 7PR, jako uzupełnienie swoich początkowych propozycji; 
ponawia życzenie, aby spory dotyczące wszystkich programów ramowych, trwające 
obecnie między Komisją a beneficjentami, zostały szybko rozstrzygnięte w poszanowaniu 
zasady rozważnego gospodarowania pieniędzmi publicznymi;

26. przyjmuje z aprobatą zalecenia, aby przyspieszyć procedurę automatycznego udzielania 
zamówień i ustanowić moratorium na tworzenie nowych instrumentów w ramach 7PR;

Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka

27. jest zdania, że mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka odegrał dominującą 
rolę siły napędowej inwestycji w BRI w momencie kryzysu, gdy sektor bankowy nie był 
już w stanie pełnić swojej funkcji, co przyniosło w pierwszych latach 8 mld euro 
pożyczek, które wygenerowały ponad 20 mld euro inwestycji;

28. zaleca kontynuowanie i wzmocnienie stosowania tego innowacyjnego instrumentu 
finansowego w ramach 8PR, ponieważ ma on pozytywny wpływ a poprawę dostępu do 
finansowania i na wspieranie inwestycji prywatnych;

29. wyraża jednak zaniepokojenie symbolicznymi kwotami przeznaczonymi na infrastrukturę 
badawczą, uczelnie i instytucje badawcze oraz MŚP, a zwłaszcza innowacyjne MŚP, jak 
również notorycznym brakiem równowagi między obszarami geograficznymi i sektorami 
korzystającymi z przyznanych pożyczek; popiera w konsekwencji konkretne zalecenia 
grupy ekspertów służące zwiększeniu udziału niektórych grup docelowych, które nie są 
należycie reprezentowane;

Wniosek ogólny

30. domaga się uwzględnienia w ramach korzystania z 7PR skutków kryzysu gospodarczego 
odnoszących się do ostatnich lat programu (2011–2013), z uwagi na znaczne kwoty, które 
pozostają do wykorzystania (28,8 mld euro na 3 lata), cele strategii „Europa 2020” 
i przygotowywanie europejskiej przestrzeni badawczej oraz Unii innowacji;

31. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
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Komisji oraz państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

Pojednanie obywateli z nauką

„W XXI wieku mamy do czynienia z ciekawym paradoksem – podczas gdy jest to wiek 
wielkich wyzwań naukowych, a wpływ nauki i techniki jest wszechobecny w naszym 
codziennym życiu, nauki nigdy nie wydawały się tak odległe, niedostępne i niepokojące”. 
Claudie Haigneré, przewodnicząca UNIVERSCIENCE, była minister badań (2002–2004) 
i była minister spraw europejskich (2004–2005) Republiki Francuskiej, lekarka i astronautka.

W dniach 23 i 24 marca 2000 r. na posiedzeniu w Lizbonie Rada Europejska ustaliła ambitny 
cel strategiczny dla Unii Europejskiej (UE) – stworzenie do 2010 r. najbardziej 
konkurencyjnej i dynamicznej na świecie gospodarki opartej na wiedzy. W ramach tej 
strategii uznano zasadniczą rolę badań. W ramach tej strategii uznano zasadniczą rolę badań.
Wspomniany cel wydawał się możliwy do osiągnięcia przez 15 cieszących się prestiżem 
państw członkowskich Unii; część z nich, odczuwając nostalgię za utraconym imperium, 
widziała w UE nadzieję na nowe społeczeństwo.
Strategia ta – tzw. strategia lizbońska – zakończyła się porażką, której przyczyny nie zostały 
tak naprawdę zanalizowane w Unii.
Czy była to wina państw, które nie przestrzegały podjętych przez siebie zobowiązań 
europejskich?
Czy była to wina społeczeństw, które nie czuły się w wystarczającym stopniu zaangażowane, 
za co elity musiały zapłacić wysoką cenę?
Czy była to wina elit, które nie zrozumiały występującej w społeczeństwie potrzeby 
zrozumienia przedstawianych mu propozycji?
Czy była to siła niekorzystnych wydarzeń politycznych, która okazała się większa niż siła 
Unii i jej państw członkowskich?
Historycy będą musieli rozwikłać, co się zdarzyło w ciągu tego trudnego dziesięciolecia 
2000–2010, które prawdopodobnie przyniosło zakończenie okresu pokoju, dobrobytu 
i braterstwa między narodami europejskimi, rozpoczętego po drugiej wojnie światowej 
i zwieńczonego upadkiem muru berlińskiego i konsekwencjami tego zdarzenia.
Dziesięciolecie to rozpoczęło się wprowadzeniem euro, które z wielkiej nadziei na stabilność 
walutową przekształciło się w gigantyczne fiasko budżetowe, ponieważ zapomniano, że unia 
walutowa nie jest możliwa bez unii gospodarczej, a państwa członkowskie nie przestrzegały 
podpisanego przez siebie paktu stabilności.
Kolejnym wydarzeniem dziesięciolecia było podpisanie traktatu nicejskiego, który wszedł 
w życie 1 lutego 2003 r. i był na tyle niefortunny i złożony, że sygnatariusze bezzwłocznie 
rozpoczęli debatę na temat przyszłości Unii, mającą doprowadzić do przyjęcia nowego 
traktatu.
Wielką radość przyniosło zjednoczenie kontynentu w 2004 i 2007 r., kiedy do Unii 
przystąpiło 12 państw, w tym 10 państw postkomunistycznych. Nadejście kryzysu podsyciło 
jednak antagonizmy narodowe, które miały w niektórych przypadkach wpływ na opinię 
publiczną.
W ciągu tego dziesięciolecia byliśmy świadkami zamętu w społeczeństwach, które – jak 
Francja i Holandia w 2005 r. – wyrażały pragnienie zrozumienia i sprzeciw wobec bycia 
zapomnianymi przez niezrozumiałą już dla nich strukturę europejską. Francja i Holandia nie 
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powinny mieć poczucia winy – gdyby w 2005 r. zorganizowano 27 referendów, więcej niż 
dwa państwa zagłosowałoby przeciw.
U schyłku dziesięciolecia, w 2008 r., nastąpił kryzys finansowy i gospodarczy.
Dziesięciolecie zakończyło się zmianą składu instytucji – w 2009 r. pojawiła się nowa 
Komisja Europejska (KE) i nowy Parlament Europejski (PE).
W tym czasie Unia zaangażowała się w dwa ważne projekty, GALILEO i ITER, w przypadku 
których nauka i badania stanowią najważniejsze czynniki powodzenia, a trudności 
w realizacji są przejawem twardej rzeczywistości europejskiej.
Wobec wymienionych wydarzeń politycznych trudno wyobrazić sobie, aby można było liczyć 
na stworzenie pierwszej w świecie, najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
Po zakończeniu dziesięciolecia UE i państwa członkowskie stanęły przed ogromnym 
wyzwaniem, jakim jest zapewnienie społeczeństwom dobrobytu i rozwoju społecznego 
w warunkach szybko zmieniającego się i coraz bardziej złożonego świata.
Gdy minęła już nostalgia za czasami imperium, państwa potrzebowały czasu na zrozumienie, 
że stały się zbyt małe i powinny się zjednoczyć.
Europa potrzebuje czasu na zrozumienie, że nie jest już dużym kontynentem.
Europa musi zrozumieć, że jej konkurenci – Chiny, Rosja, Indie, Brazylia, nie zapominając 
o Stanach Zjednoczonych i Australii – sami są państwami-kontynentami. 
Nie jesteśmy jednak narodem – jesteśmy unią państw.
Musimy zjednoczyć się, aby ustalić nasze priorytety.
W tym kontekście nauka jest prawdopodobnie dziedziną spajającą, jeżeli jest uprawiana 
świadomie i, naturalnie, niezależnie od interesów zewnętrznych wobec Unii.
Niniejsze sprawozdanie ma w związku z tym na celu zbadanie, czy przegląd 7. programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego nie stanowi okazji do wzmocnienia 
złotego trójkąta – wiedzy, edukacji, badań – który jest kluczem do przyszłości 
Europejczyków.
Dlaczego propozycja ta dotyczy przeglądu 7PR, a nie przyszłego 8PR?
Ponieważ od 2006 r., kiedy PE i Rada podjęły ostateczną decyzję w sprawie 7PR, pojawiły 
się cztery nowe elementy mające wpływ na badania i naukę:

 wraz z Traktatem z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., pojawiły się 
nowe instytucje;

 mamy nową KE i nowy PE;
 mamy nowy plan działania „Europa 2020”;
 przeżywamy bardzo poważny kryzys finansowy i gospodarczy, który rozpoczął się po 

wynegocjowaniu 7PR pod koniec 2007 r. i w 2008 r., w związku z tym ostatnie lata 
programu (2011–2013) są niepewne, gdy chodzi o wzrost i wyjście z kryzysu – nie 
należy zatem pozostawiać niczego przypadkowi.

7PR stanowi dla UE okazję do stworzenia polityki badań naukowych na miarę jej ambicji 
gospodarczych i społecznych, m.in. poprzez skonsolidowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB). 7PR, dysponujący budżetem rzędu 54 mld euro na lata 2007–2013, stał się 
z biegiem lat jednym z najważniejszych na świecie programów wspierania badań i stanowi 
główne narzędzie polityki badań naukowych UE. Określono w nim cztery główne cele 
odpowiadające czterem konkretnym programom – program „Współpraca”, program 
„Pomysły”, program „Ludzie” i program „Możliwości” – które powinny nadać strukturę 
europejskim działaniom w dziedzinie badań: Ostatecznym celem jest umożliwienie UE 
znalezienia rozwiązań ważnych problemów społecznych, które dotyczą wszystkich państw 
członkowskich i którym państwa te nie mogą sprostać samodzielnie (starzenie się 
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społeczeństwa i zdrowie, dostawy energii, wody i żywności, zrównoważony rozwój, 
przeciwdziałanie zmianie klimatu itp.), jak również rozwijanie wiedzy, umożliwiającej 
zwiększenie innowacyjności i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich.

W celu zapewnienia, aby 7PR stale odpowiadał potrzebom polityki europejskiej, w art. 7 
ust. 2 decyzji nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
przewidziano przeprowadzenie przed końcem 2010 r. oceny śródokresowej opartej na 
konkretnych danych.
Sprawozdawca PE wyraża zadowolenie z należytej pracy wykonanej przez grupy ekspertów 
w zakresie oceny okresowej 7PR oraz z mechanizmu finansowania opartego na podziale 
ryzyka, pomimo że w związku z bardzo szerokimi uprawnieniami grup ekspertów ich 
podejście powinno być dużo bardziej techniczne. Sprawozdawca wyraża zatem nadzieję na 
przyjęcie takiego podejścia w przypadku przyszłych programów ramowych. Sprawozdawca 
ubolewa jednak nad opóźnieniem w opublikowaniu komunikatu KE w tej sprawie. 
Komunikatu oczekiwano bowiem pod koniec 2010 r., a ostatecznie został on opublikowany 
dopiero w lutym 2011 r.
Sprawozdawca ubolewa przede wszystkim nad tym, że we wspomnianej ocenie nie 
uwzględniono w wystarczającym stopniu aspektów całościowych związanych z badaniami, 
wiążących UE i państwa członkowskie.

Ocena ta umożliwia porównanie znacznych kwot, które pozostają do wykorzystania –
28,8 mld euro na 3 lata (2011–2013) – z kwotą 25,8 mld euro zaplanowaną na 4 pierwsze lata 
7PR (2007–2010) i kwotą 17 mld wykorzystaną w ramach 6PR (2002–2006). Chodzi o ponad 
8,5 mld euro w 2011 r., ponad 9,5 mld euro w 2012 r. i ponad 10,5 mld euro w 2013 r., które 
to kwoty powinny zostać przeznaczone na badania. Kwoty takie powinny zostać poddane 
ścisłej analizie, aby wesprzeć udział zainteresowanych podmiotów i uniknąć roztrwonienia 
środków na programy wykazujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub 
nieodpowiadające potrzebom. Sprawozdawca PE ocenia, że konieczne jest rozważne 
gospodarowanie pieniędzmi publicznymi niezależnie od tego, czy trwa kryzys; niemniej 
wszelkie zmiany, w tym zmiany przeznaczenia środków, będą musiały być dokonywane 
w poszanowaniu stabilności, ogólnej spójności i pewności prawa, które stanowią podstawę 
wzajemnego zaufania stron.

Kilka głównych wytycznych dotyczących przeglądu śródokresowego:
- uproszczenie: jak powiedziano już w rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie 
uproszczeń w realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych, konieczny jest 
powrót do tej kwestii, aby podjąć działania następcze w związku z wnioskami PE. Jedną 
z dostrzeżonych trudności jest złożoność procedur administracyjnych i wynikające z nich 
obciążenie, które prowadzą do tego, że badacze rezygnują z finansowania europejskiego na 
rzecz finansowania krajowego, a Europa traci na popularności, gdy chodzi o badania. 
Niedawna polityka kontroli finansowych prowadzona przez KE spowodowała zaostrzenie się 
tego problemu. Obecnie bardziej niż konieczne wydaje się rozwiązanie dawnych problemów, 
dotyczących zwłaszcza 6PR, i dopilnowanie, aby nie powtórzyły się one w ramach 7PR lub 
przyszłych programów ramowych. Rozstrzygnięcie dawnych sporów bez odwoływania się do 
Trybunału Sprawiedliwości oraz obecne i przyszłe uproszczenia w poszanowaniu zasady 
rozważnego gospodarowania pieniędzmi publicznymi stanowią zasadniczy warunek tego, by 
nauka, badania i innowacje mogły być omawiane na szczeblu europejskim, zwłaszcza 
w perspektywie negocjacji z państwami członkowskimi w sprawie 8PR, jeżeli chcemy nadać 
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badaniom naukowym bardziej europejskich wymiar i ostatecznie utworzyć europejską 
przestrzeń badawczą;
- udział MŚP: często uważany jest za jeden ze słabych punktów programów ramowych; 
należy wciąż jeszcze podejmować wysiłki, ale można zauważyć pewną poprawę, np. cel 
dotyczący piętnastoprocentowego udziału MŚP w programie „Współpraca” został prawie 
osiągnięty;
- innowacje: można obecnie zaobserwować wzmocnienie wymiaru innowacji, należy zatem 
ukierunkować ostatnie lata programu na ten rodzaj projektów. Sprawozdawca PE pragnie 
jednak podkreślić, że w Europie odmawia się powiązania badań i innowacji 
z wprowadzaniem do obrotu, podczas gdy potencjał rynkowy powinien być zawsze brany pod 
uwagę;
- mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka: wprowadzenie tego mechanizmu miało 
bardzo pozytywne skutki; powinien on być w dalszym ciągu i w większym stopniu 
wykorzystywany w ostatnich latach 7PR i w ramach przyszłych programów;
- sprawozdawca proponuje nadanie wymiaru terytorialnego strategiom w dziedzinie badań 
i rozwoju, aby badania zostały harmonijnie rozdzielone w stosunku do wszystkich uczelni. 
Powiązania z centrami doskonałości, obecnymi często w przestrzeni miejskiej, byłyby 
możliwe przy intensyfikacji stosunków wirtualnych, np. poprzez zorganizowanie stałych 
wideokonferencji oraz inteligentne połączenie ośrodków badawczych związanych 
z konkretnymi terytoriami i centrów doskonałości;
- sprawozdawca proponuje też przyjęcie przez Unię i państwa członkowskie ambitnego 
europejskiego planu badawczego w zakresie technologii obronnych 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. Plan ten powinien mieć na celu konsolidację europejskiego przemysłu obronnego.

Bardziej ogólnie i w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania wniosków w sprawie 
projektów sprawozdawca proponuje, aby służyły one konsolidacji EPB i wykazaniu, że może 
istnieć europejska wartość dodana; wszystko to w perspektywie planowanych w związku 
z przyszłą perspektywą finansową, rozpoczynającą się w 2014 r., negocjacji z państwami 
członkowskimi dotyczących nadania badaniom wymiaru europejskiego.


