
P6_TA(2006)0520 

Program szczegółowy „Możliwości”(siódmy program ramowy WE w 

dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, 2007-2013) * 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji 

Rady w sprawie programu szczegółowego „Możliwości” wdrażającego siódmy program 

ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i 

demonstracji (2007-2013) (COM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS)) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

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

wniosek (COM(2005)0443/2)2, 

– uwzględniając art. 166 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 

Parlamentem (C6-0384/2005), 

– uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 

Komisji Budżetowej i Komisji Kultury i Edukacji (A6-0371/2006), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. uważa, że orientacyjna finansowa kwota referencyjna podana w projekcie legislacyjnym 

musi być zgodna z pułapem działu 1a nowych wieloletnich ram finansowych 2007-2013 i 

wskazuje na fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej zostanie podjęta w ramach rocznej 

procedury budżetowej zgodnie z postanowieniami punktu 38 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej zawartego przez Parlament, 

Radę i Komisję w dniu 17 maja 2006 r.3; 

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

WE; 

4. zwraca się do Rady o informację w sprawie w przypadku uznania przez nią za stosowne 

oddalenia się od tekstu przyjętego przez Parlament; 

5. zwraca się do Rady o ponowną konsultację z Parlamentem w przypadku uznania za 

stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji; 

6. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 

Komisji. 

                                                 
1 Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym. 
2  Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym. 
3  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1. 



Tekst proponowany przez Komisję 
 

Poprawki Parlamentu 

 

Poprawka 1 

Punkt 4 preambuły 

4. Program ramowy powinien uzupełniać 

działania prowadzone w Państwach 

Członkowskich oraz inne działania 

Wspólnoty, które są konieczne w ramach 

ogólnych strategicznych wysiłków na rzecz 

realizacji celów strategii lizbońskiej, oraz w 

szczególności działania dotyczące funduszy 

strukturalnych, rolnictwa, edukacji, 

kształcenia, konkurencyjności i innowacji, 

przemysłu, zdrowia, ochrony konsumentów, 

zatrudnienia, energii, transportu oraz 

środowiska. 

4. Program ramowy powinien uzupełniać 

działania prowadzone w państwach 

członkowskich i przez państwa 

członkowskie w ramach ich udziału w 

europejskich międzyrządowych 

organizacjach badawczych oraz inne 

działania Wspólnoty, które są konieczne w 

ramach ogólnych strategicznych wysiłków 

na rzecz realizacji celów strategii 

lizbońskiej, oraz w szczególności działania 

dotyczące funduszy strukturalnych, 

rolnictwa, edukacji, kształcenia, kultury, 

konkurencyjności i innowacji, przemysłu, 

zdrowia, ochrony konsumentów, 

zatrudnienia, energii, transportu oraz 

środowiska. 

Poprawka 2 

Punkt 9 preambuły 

(9) Działania badawcze prowadzone w 

ramach niniejszego programu powinny być 

zgodne z podstawowymi zasadami 

etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 

swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej. 

(9) Działania badawcze prowadzone w 

ramach niniejszego programu powinny być 

zgodne z podstawowymi zasadami 

etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 

swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej, oraz uwydatniać 

obywatelskie i humanistyczne wartości 

badań, w poszanowaniu różnorodności 

etycznej i kulturowej. 

 

Poprawka 3 

Punkt 10 preambuły 

(10) Program ramowy powinien przyczyniać 

się do promowania zrównoważonego 

rozwoju. 

(10) Program ramowy musi przyczyniać się 

do promowania zrównoważonego rozwoju.  

 



Poprawka 4 

Punkt 11 a preambuły (nowy) 

 (11a) W celu uproszczenia i obniżenia 

kosztów przetargów Komisja powinna 

stworzyć w banku danych możliwość 

informowania osób biorących udział w 

przetargach. 

Poprawka 5 

Artykuł 3 punkt a ustęp 1 (nowy) 

 Artykuł 3a 

1. Komisja podejmuje wszelkie niezbędne 

środki mające na celu sprawdzenie, czy 

finansowane działania są prowadzone 

skutecznie i zgodnie z rozporządzeniem 

Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002. 

 

Poprawka 6 

Artykuł 3 punkt a ustęp 2 (nowy) 

 2. Ogólne planowane wydatki 

administracyjne programu szczegółowego, 

w tym koszty wewnętrzne i zarządzania 

Agencji Wykonawczej, powinny być 

proporcjonalne do działań podejmowanych 

w ramach programu szczegółowego i 

podlegają decyzji władz budżetowych i 

legislacyjnych. 

 

Poprawka 7 

Artykuł 3 punkt a ustęp 3 (nowy) 

 3. Środki budżetowe wykorzystywane są 

zgodnie z zasadą należytego zarządzania 

finansowego, a mianowicie zgodnie z 

zasadą gospodarności, wydajności, 

skuteczności i proporcjonalności. 

 

Poprawka 8 

Artykuł 5 ustęp 3 

3. Załącznik IV do niniejszego programu 3. Załącznik IV do niniejszego programu 



szczegółowego określa inicjatywę na rzecz 

wspólnej realizacji krajowych programów 

badawczych, która byłaby przedmiotem 

odrębnej decyzji na podstawie art. 169 

Traktatu. 

szczegółowego określa ewentualną 

inicjatywę na rzecz wspólnej realizacji 

krajowych programów badawczych, która 

byłaby przedmiotem odrębnej decyzji na 

podstawie art. 169 traktatu. 

 

Poprawka 9 

Artykuł 5 a (nowy) 

 Artykuł 5a 

 Za każdym razem, gdy Komisja zamierza 

odejść od podziału środków budżetowych 

zawartego w uwagach i załączniku do 

ogólnego budżetu Unii Europejskiej 

informuje o tym uprzednio władzę 

budżetową. 

Poprawka 10 

Artykuł 6 ustęp 2 

2. Program prac uwzględnia działania 

badawcze istotne dla programu prowadzone 

przez Państwa Członkowskie, państwa 

stowarzyszone oraz europejskie i 

międzynarodowe organizacje. Program jest 

uaktualniany w miarę potrzeb. 

2. Program prac uwzględnia działania 

badawcze istotne dla programu prowadzone 

przez państwa członkowskie, państwa 

stowarzyszone oraz europejskie i 

międzynarodowe organizacje w celu 

zwiększenia synergii z tymi działaniami, 

osiągnięcia europejskiej wartości dodanej, 

wywierania wpływu na konkurencyjność 

przemysłu i utrzymanie znaczenia dla 

pozostałych polityk Wspólnoty. Program jest 

uaktualniany w miarę potrzeb. 

 

Poprawka 11 

Artykuł 7 ustęp 3 a (nowy) 

 3a. Komisja zapewnia ocenę wyników 

badań i informuje o wkładzie wniesionym 

na rzecz rozwoju dynamicznego 

społeczeństwa opartego na wiedzy w 

Europie.  

 

Poprawka 12 

Artykuł 8 ustęp 5 



5. Komisja regularnie informuje Komitet o 

ogólnych postępach w realizacji programu 

szczegółowego, a w szczególności 

przedstawia informacje na temat wszystkich 

działań w dziedzinie RTD finansowanych w 

ramach niniejszego programu. 

5. Komisja regularnie informuje Komitet 

oraz właściwą przedmiotowo komisję 

Parlamentu Europejskiego o ogólnych 

postępach w realizacji programu 

szczegółowego, a w szczególności 

przedstawia im informacje na temat 

wszystkich działań w dziedzinie RTD 

finansowanych w ramach niniejszego 

programu. 

 

Poprawka 13 

Artykuł 8 ustęp 5 a (nowy) 

x 5a. Sprawozdanie oceniające Komisji 

zawiera ocenę prawidłowości zarządzania 

finansowego oraz ocenę skuteczności i 

prawidłowości budżetowego i 

ekonomicznego zarządzania programem 

szczegółowym. 

 

Poprawka 14 

Artykuł 8 a (nowy) 

 Artykuł 8a 

Komisja przedkłada niniejszą decyzję oraz 

sprawozdanie z wykonania programu 

szczegółowego do ponownego rozpatrzenia 

właściwym organom na tyle wcześnie, by 

umożliwić zakończenie postępowania 

dotyczącego zmiany tego aktu do końca 

2010 r. 

 

Poprawka 15 

Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 1 tiret piąte 

- Zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu 

harmonijnego włączenia nauki i technologii 

do społeczeństwa europejskiego; oraz 

- Zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu 

harmonijnego włączenia nauki i technologii 

do społeczeństwa europejskiego; 

umożliwienie istniejącym unijnym, 

krajowym lub regionalnym ośrodkom 

informacyjnym dostarczenia MŚP, 

sektorowi przemysłowemu i instytucjom 

upowszechniającym wiedzę informacji na 

temat programu ramowego, programu 

ramowego na rzecz konkurencyjności i 



innowacji i funduszy strukturalnych; oraz 

 

Poprawka 16 

Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 1 tiret szóste 

- Działania horyzontalne i środki 

wspierające współpracę międzynarodową.  

- Działania horyzontalne i środki 

wspierające współpracę międzynarodową, w 

tym transgraniczną i międzyregionalną.  

 

Poprawka 17 

Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” ustęp 4 

W ramach niniejszego programu 

szczegółowego mogą być podejmowane 

działania na rzecz koordynacji 

pozawspólnotowych programów z 

wykorzystaniem systemu ERA-NET oraz 

uczestnictwa Wspólnoty we wspólnie 

realizowanych krajowych programach 

badawczych (art. 169 traktatu), zgodnie z 

opisem w programie szczegółowym 

„Współpraca”. 

W ramach niniejszego programu 

szczegółowego mogą być podejmowane 

działania na rzecz koordynacji 

pozawspólnotowych programów z 

wykorzystaniem systemu ERA-NET oraz 

uczestnictwa Wspólnoty we wspólnie 

realizowanych krajowych programach 

badawczych (art. 169 traktatu), zgodnie z 

opisem w programie szczegółowym 

„Współpraca”. Działanie będzie również 

stosowane do zwiększania 

komplementarności i synergii między 

programem ramowym i działaniami 

prowadzonymi w ramach struktur 

międzyrządowych. 
 

Poprawka 18 

Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” nagłówek „Spójne opracowywanie polityk w dziedzinie 

badań naukowych” ustęp 3 punktor pierwszy akapit pierwszy tiret drugie 

– Działanie monitorujące inwestycje 

przemysłu w badania naukowe, które będzie 

stanowiło niezależne i uzupełniające źródło 

informacji mające na celu wsparcie 

prowadzenia polityki publicznej i 

umożliwienie przedsiębiorstwom 

porównanie swoich strategii inwestycyjnych 

w dziedzinie R&D. Obejmie to okresowe 

tablice wyników przedstawiające inwestycje 

w dziedzinie R&D na poziomie 

przedsiębiorstw i sektorów, badanie 

tendencji w prywatnych inwestycjach w 

dziedzinie R&D, analizę czynników 

– Działanie monitorujące inwestycje 

przemysłu w badania naukowe, które będzie 

stanowiło wewnętrznie spójne i 

uzupełniające źródło informacji mające na 

celu wsparcie prowadzenia polityki 

publicznej i umożliwienie 

przedsiębiorstwom w branżach kluczowych 

dla gospodarki UE porównanie swoich 

strategii inwestycyjnych w dziedzinie R&D. 

Obejmie to okresowe tablice wyników 

przedstawiające inwestycje w dziedzinie 

R&D na poziomie przedsiębiorstw i 

sektorów, badanie tendencji w prywatnych 



wpływających na decyzje inwestycyjne w 

dziedzinie R&D i na praktyki 

przedsiębiorstw, analizę skutków 

gospodarczych i ocenę konsekwencji dla 

polityki. 

inwestycjach w dziedzinie R&D, analizę 

czynników wpływających na decyzje 

inwestycyjne w dziedzinie R&D i na 

praktyki przedsiębiorstw, analizę skutków 

gospodarczych i ocenę konsekwencji dla 

polityki. 

Poprawka 19 

Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” nagłówek „Spójne opracowywanie polityk w dziedzinie 

badań naukowych” ustęp 3 punktor drugi akapit pierwszy 

Celem jest wzmocnienie koordynacji polityk 

w dziedzinie badań naukowych poprzez 

działania wspierające (i) wdrażanie otwartej 

metody koordynacji (OMC) oraz (ii) 

inicjatywy o oddolnym charakterze 

podejmowane przez kilka państw i 

regionów, w których uczestniczą tam, gdzie 

jest to stosowne, inne zainteresowane strony 

(łącznie z przemysłem, organizacjami 

europejskimi i organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego).  

Celem jest wzmocnienie koordynacji polityk 

w dziedzinie badań naukowych – tam gdzie 

może to przyczynić się do powstania 

wartości dodanej w dziedzinie systemów 

badań i innowacji – poprzez działania 

wspierające (i) wdrażanie otwartej metody 

koordynacji (OMC) oraz (ii) inicjatywy o 

oddolnym charakterze podejmowane przez 

kilka państw i regionów, w których 

uczestniczą tam, gdzie jest to stosowne, inne 

zainteresowane strony (łącznie z 

przemysłem, organizacjami europejskimi i 

organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego).  

Poprawka 20 

Załącznik I podtytuł „Wprowadzenie” nagłówek „Spójne opracowywanie polityk w dziedzinie 

badań naukowych” ustęp 3 punktor drugi akapit trzeci a (nowy) 

 Szczególna uwaga zostanie poświęcona: 

- synergii w rozwoju potencjału 

badawczego w połączeniu z programami 

opartymi na innowacjach i programami w 

ramach funduszy strukturalnych; 

- zmniejszaniu administracyjnych i 

fizycznych przeszkód w skutecznej 

współpracy transgranicznej między 

regionami w różnych państwach 

członkowskich 

- rozwojowi połączonych możliwości 

badawczych i innowacyjnych. 

 

Poprawka 21 

Załącznik I część 1 podtytuł „Podejście” ustęp 1 



Aby Europa stała się najbardziej 

konkurencyjną i dynamiczną gospodarką 

opartą na wiedzy na świecie, do objęcia 

prowadzenia w nauce i technologii 

niezbędne są nowoczesne i skuteczne 

infrastruktury badawcze. Infrastruktury 

badawcze odgrywają kluczową rolę w 

tworzeniu, upowszechnianiu, zastosowaniu i 

wykorzystaniu wiedzy, sprzyjając w ten 

sposób innowacjom. Dostęp do nich staje się 

coraz bardziej niezbędny we wszystkich 

obszarach nauki i technologii. Wiele 

infrastruktur badawczych przekształciło się z 

wielkich instytucji poświęconych prawie 

wyłącznie jednej konkretnej dyscyplinie w 

instytucje świadczące usługi dla wielu 

różnych środowisk naukowych. Technologie 

teleinformatyczne umożliwiły opracowanie 

nowych, poszerzonych koncepcji 

infrastruktury wykorzystujących 

rozproszone systemy sprzętu, 

oprogramowania i zawartości posiadające 

ogromną łączną wartość jako kopalnie 

wiedzy z wielu różnorodnych dziedzin. 

Aby Europa stała się najbardziej 

konkurencyjną i dynamiczną gospodarką 

opartą na wiedzy na świecie, do objęcia 

prowadzenia w nauce i technologii 

niezbędne są nowoczesne i skuteczne 

infrastruktury badawcze. Infrastruktury 

badawcze odgrywają kluczową rolę w 

zdobywaniu, upowszechnianiu, 

zastosowaniu i wykorzystaniu wiedzy, 

sprzyjając w ten sposób innowacjom. Dostęp 

do nich staje się coraz bardziej niezbędny 

we wszystkich obszarach nauki, technologii 

i kształtowania polityk w oparciu o fakty. 

Wiele infrastruktur badawczych 

przekształciło się z wielkich instytucji 

poświęconych prawie wyłącznie jednej 

konkretnej dyscyplinie w instytucje 

świadczące usługi dla wielu różnych 

środowisk naukowych. Technologie 

teleinformatyczne umożliwiły opracowanie 

nowych, poszerzonych koncepcji 

infrastruktury wykorzystujących 

rozproszone systemy sprzętu, 

oprogramowania i zawartości posiadające 

ogromną łączną wartość jako kopalnie 

wiedzy z wielu różnorodnych dziedzin i dla 

wielu różnych grup użytkowników. 

Poprawka 22 

Załącznik I część 1 podtytuł „Podejście” ustęp 2 

Proponowane działanie przyczyni się w 

szczególności do rozwoju, wykorzystania i 

ochrony wiedzy poprzez wspieranie 

infrastruktur badawczych oparte na 

podejściu o oddolnym charakterze opartym 

na kryterium jakości oraz na podejściu 

ukierunkowanym. Strategiczne ulepszenie e-

infrastruktur opartych na technologiach 

teleinformatycznych jest również 

postrzegane jako motor zmian w sposobie 

prowadzenia badań naukowych. 

Proponowane działanie przyczyni się w 

szczególności do rozwoju, wykorzystania i 

ochrony wiedzy poprzez wspieranie 

infrastruktur badawczych oparte na 

podejściu oddolnym, opartym na kryterium 

jakości oraz na podejściu ukierunkowanym 

zgodnym z dostępnymi zasobami i 

kluczowymi priorytetami europejskimi. 

Strategiczne ulepszenie infrastruktur i e-

infrastruktur opartych na technologiach 

teleinformatycznych jest również 

postrzegane jako najważniejszy motor zmian 

w sposobie prowadzenia badań naukowych, 

oraz jest wspierane znaczącymi 

inwestycjami podmiotów publicznych i 

prywatnych we wszystkich częściach 

Europy. Koordynacja z państwami 

członkowskimi jest kluczowa dla rozwoju i 



finansowania infrastruktur. 

 

Poprawka 23 

Załącznik I część 1 podtytuł „Podejście” ustęp 3 część wprowadzająca 

W kontekście programu ramowego 

Wspólnoty w dziedzinie badań i rozwoju 

technologicznego termin „infrastruktury 

badawcze” oznacza obiekty, zasoby lub 

usługi, które są potrzebne środowisku 

naukowemu do prowadzenia badań we 

wszystkich obszarach naukowych i 

technologicznych. Definicja ta obejmuje, 

łącznie ze związanymi z nimi zasobami 

ludzkimi: 

W kontekście programu ramowego termin 

„infrastruktury badawcze” oznacza obiekty, 

zasoby lub usługi, które są potrzebne 

środowisku naukowemu w ramach 

publicznej, prywatnej i obywatelskiej sfery 

społecznej do prowadzenia badań we 

wszystkich obszarach naukowych i 

technologicznych. Definicja ta obejmuje, 

łącznie ze związanymi z nimi zasobami 

ludzkimi: 

 

Poprawka 24 

Załącznik I część 1 podtytuł „Podejście” ustęp 1 tiret pierwsze 

- optymalizację wykorzystania istniejących 

infrastruktur badawczych i poprawę ich 

osiągnięć; 

- jako priorytet optymalizację wykorzystania 

istniejących infrastruktur badawczych i 

poprawę ich osiągnięć;  

 

Poprawka 25 

Załącznik I część 1podtytuł „Podejście” ustęp 1 tiret drugie i trzecie 

 – sprzyjanie rozwojowi nowych 

infrastruktur badawczych o paneuropejskim 

znaczeniu (lub wprowadzaniu znacznych 

ulepszeń do istniejących struktur) w oparciu 

o pracę ESFRI (Europejskiego Forum 

Strategicznego Infrastruktur Badawczych); 

– sprzyjanie rozwojowi nowych infrastruktur 

badawczych o paneuropejskim znaczeniu 

(lub wprowadzaniu znacznych ulepszeń do 

istniejących struktur) w tym zwłaszcza prac 

ESFRI (Europejskiego Forum 

Strategicznego Infrastruktur Badawczych); 

– środki wsparcia łącznie ze wspieraniem 

nowych potrzeb. 

– środki wsparcia łącznie ze wspieraniem 

nowych potrzeb i możliwości rozwoju 

technologicznego w regionach 

konwergencji. 

Poprawka 26 

Załącznik I część 1podtytuł „Działania” punkt 1.1.1. 

Infrastruktury badawcze światowej rangi 

wymagają ogromnych i długoterminowych 

inwestycji w zasoby (ludzkie i finansowe). 

Powinny one być używane i 

wykorzystywane w skali Europy przez 

Infrastruktury badawcze światowej rangi 

wymagają ogromnych, długoterminowych 

inwestycji w zasoby (ludzkie i finansowe). 

Powinny one być używane i 

wykorzystywane w skali Europy przez 



możliwie największą liczbę naukowców i 

przedsiębiorstw. UE powinna przyczynić się 

do realizacji tego celu poprzez promowanie 

dostępu ponadnarodowego. Ma to na celu 

otworzenie nowych możliwości dla 

zespołów badawczych, również z regionów 

peryferyjnych i najbardziej oddalonych, 

uzyskania dostępu do najlepszych 

infrastruktur badawczych oraz zespołów 

badawczych. Dostęp ten może zostać 

zapewniony dla użytkowników z zewnątrz 

poprzez kontakt osobisty („hands-on”) lub 

poprzez stosowne narzędzia komunikacji 

elektronicznej. Może on również przyjąć 

formę dostarczania usług naukowych na 

odległość. Realizacja nastąpi poprzez 

zaproszenia do składania wniosków o 

oddolnym charakterze otwarte dla 

wszystkich obszarów nauki i technologii bez 

preferencyjnego traktowania żadnego z 

obszarów. 

możliwie największą liczbę naukowców i 

przedsiębiorstw. UE powinna przyczynić się 

do realizacji tego celu poprzez promowanie 

dostępu ponadnarodowego. Ma to na celu 

otworzenie nowych możliwości dla 

zespołów badawczych, również tych z 

regionów peryferyjnych i najbardziej 

oddalonych, uzyskania dostępu do 

najlepszych infrastruktur badawczych oraz 

zespołów badawczych. Dostęp ten może 

zostać zapewniony dla użytkowników z 

zewnątrz poprzez kontakt osobisty („hands-

on”) lub poprzez stosowne narzędzia 

komunikacji elektronicznej. Może on 

również przyjąć formę dostarczania usług 

naukowych na odległość. Realizacja nastąpi 

poprzez zaproszenia do składania wniosków 

o oddolnym charakterze otwarte dla 

wszystkich obszarów nauki i technologii bez 

preferencyjnego traktowania żadnego z 

obszarów. 

Poprawka 27 

Załącznik I część 1podtytuł „Działania” punkt 1.1.2. ustęp 2 tiret pierwsze 

– zaproszenia do składania wniosków „o 

oddolnym charakterze” nakierowane na 

pobudzenie wzajemnej koordynacji i 

łączenia zasobów pomiędzy operatorami 

infrastruktur w celu zbudowania kultury 

współpracy między nimi. Takie działania 

powinny mieć również na celu poprawę 

struktury pracy infrastruktur badawczych w 

skali europejskiej, sprzyjanie ich wspólnemu 

rozwojowi pod względem możliwości i 

osiągnięć, promowanie ich spójnego i 

interdyscyplinarnego użycia; 

– zaproszenia do składania wniosków „o 

oddolnym charakterze” nakierowane na 

pobudzenie wzajemnej koordynacji i 

łączenia zasobów pomiędzy operatorami 

infrastruktur w celu zbudowania kultury 

współpracy między nimi. Takie działania 

powinny mieć również na celu poprawę 

struktury pracy infrastruktur badawczych w 

skali europejskiej oraz przybliżenie 

potencjalnym użytkownikom ich sposobu 

działania i warunków dostępu, sprzyjanie 

ich wspólnemu rozwojowi pod względem 

możliwości i osiągnięć, promowanie ich 

spójnego i interdyscyplinarnego użycia; 

Poprawka 74 

Załącznik I podtytuł „Infrastruktury badawcze” nagłówek „Działania” punkt 1.1.2  ustęp 2 tiret 

drugie

– „zaproszenia ukierunkowane” w 

przypadku, gdy takie ukierunkowane 

działania są wyraźnie korzystne przy 

wspieraniu potencjalnie ważnych 

infrastruktur badawczych w ujęciu 

długoterminowym, i przyspieszanie 

„zaproszenia ukierunkowane” w przypadku, 

gdy takie ukierunkowane działania są 

wyraźnie korzystne przy wspieraniu 

potencjalnie ważnych infrastruktur 

badawczych w ujęciu długoterminowym, i 

przyspieszanie powstawania takich 



powstawania takich infrastruktur na 

poziomie UE. Będą one realizowane w 

ścisłym uzgodnieniu z działaniami 

podejmowanymi w ramach dziedzin 

tematycznych, w celu zagwarantowania, że 

wszystkie działania podejmowane na 

poziomie europejskim w ramach UE 

odpowiadają zapotrzebowaniu na 

infrastruktury badawcze w odpowiednich 

obszarach. Można już określić dziedziny 

pokrywające długoterminowe 

zapotrzebowanie strategiczne 

zainteresowanych stron z kręgów 

akademickich, publicznych i przemysłowych 

oraz całego społeczeństwa, w których 

należałoby zapewnić lepsze wykorzystanie i 

wzmocnienie istniejących infrastruktur 

europejskich. Należą do nich: nauki o życiu i 

ich zastosowania, technologie 

teleinformatyczne, rozwój badań 

przemysłowych łącznie z metrologią, 

wsparcie zrównoważonego rozwoju, w 

szczególności w dziedzinie środowiska oraz 

nauki społeczne i humanistyczne. 

infrastruktur na poziomie UE. Będą one 

realizowane w ścisłym uzgodnieniu z 

działaniami podejmowanymi w ramach 

dziedzin tematycznych, w celu 

zagwarantowania, że wszystkie działania 

podejmowane na poziomie europejskim w 

ramach UE odpowiadają zapotrzebowaniu 

na infrastruktury badawcze w odpowiednich 

obszarach.  Można już określić dziedziny 

pokrywające długoterminowe 

zapotrzebowanie strategiczne 

zainteresowanych stron z kręgów 

akademickich, publicznych i przemysłowych 

oraz całego społeczeństwa, w których 

należałoby zapewnić lepsze wykorzystanie i 

wzmocnienie istniejących infrastruktur 

europejskich. Należą do nich: nauki o życiu i 

ich zastosowania, w szczególności 

infrastruktury/sieci do badań klinicznych 

związanych z chorobami pediatrycznymi, 

technologie teleinformatyczne, rozwój badań 

przemysłowych łącznie z metrologią, 

wsparcie zrównoważonego rozwoju, w 

szczególności w dziedzinie środowiska oraz 

nauki społeczne i humanistyczne. 

 

 

Poprawka 28 

Załącznik I część 1podtytuł „Działania” punkt 1.1.3. ustęp 1 

Wprowadzenie e-infrastruktur zapewnia 

trwałe usługi dla środowisk naukowych 

oparte na kompleksowych procesach i 

skonstruowane tak, aby dostarczać 

wirtualnym społecznościom rozproszone 

zasoby informatyczne i komunikacyjne 

(obliczenia, łączność, oprzyrządowanie). 

Wzmocnienie podejścia europejskiego i 

związanych z nim działań europejskich w tej 

dziedzinie może w znaczącym stopniu 

przyczynić się do zwiększenia europejskiego 

potencjału badawczego i jego 

wykorzystania, konsolidując e-infrastruktury 

jako podstawę Europejskiej Przestrzeni 

Badawczej, zwiastuna innowacji 

interdyscyplinarnych i motor zmian w 

sposobie prowadzenia badań naukowych. 

Wprowadzenie e-infrastruktur zapewnia 

podstawowe usługi dla środowisk 

naukowych oparte na procesach i 

skonstruowane tak, aby dostarczać 

wirtualnym społecznościom rozproszone 

zasoby informatyczne i komunikacyjne 

(obliczenia, łączność, oprzyrządowanie). 

Wzmocnienie podejścia europejskiego i 

związanych z nim działań europejskich w tej 

dziedzinie może w znaczącym stopniu 

przyczynić się do zwiększenia europejskiego 

potencjału badawczego i jego 

wykorzystania, konsolidując e-infrastruktury 

jako podstawę Europejskiej Przestrzeni 

Badawczej, zwiastuna innowacji 

interdyscyplinarnych i motor zmian w 

sposobie prowadzenia badań naukowych. 



Może ono również przyczynić się do 

integracji zespołów badawczych z regionów 

peryferyjnych i najbardziej oddalonych. 

Należy również integrować zespoły 

badawcze z regionów peryferyjnych i 

najbardziej oddalonych wykorzystując ten 

proces. 

Poprawka 29 

Załącznik I część 1 podtytuł „Działania” punkt 1.1.3. ustęp 3 

Konieczne będzie skoordynowane i 

prowadzone na poziomie europejskim 

wspieranie bibliotek cyfrowych, archiwów, 

przechowywania i odzyskiwania danych i 

niezbędnego łączenia zasobów oraz 

zorganizowanie zbiorów danych dla 

środowiska naukowego oraz przyszłych 

pokoleń naukowców. Uwzględnione zostaną 

aspekty wzmocnienia zaufania i pewności e-

infrastruktur. Proponowane działania będą 

miały również na celu przewidywanie i 

integrację nowych wymogów oraz 

rozwiązań tak, aby ułatwić powstawanie 

systemów testujących na dużą skalę 

zaprojektowanych do prowadzenia badań 

nad nowymi, przełomowymi technologiami i 

tak, aby uwzględnić nowe wymagania 

użytkowników, w tym nauczanie drogą 

elektroniczną („e-learning”). Grupa 

analityczna ds. e-infrastruktury (eIRG) 

będzie regularnie służyła pomocą 

przygotowując strategiczne zalecenia. 

Konieczne będzie skoordynowane i 

prowadzone na poziomie europejskim 

wspieranie bibliotek cyfrowych (z myślą o 

utworzeniu europejskiej biblioteki 

cyfrowej), archiwów, przechowywania i 

odzyskiwania danych i niezbędnego łączenia 

zasobów oraz zorganizowanie zbiorów 

danych dla środowiska naukowego oraz 

przyszłych pokoleń naukowców. 

Uwzględnione zostaną aspekty wzmocnienia 

zaufania i pewności e-infrastruktur ze 

zwróceniem uwagi na fakt, iż przyszłe 

pokolenia będą musiały mieć dostęp do 

danych. Proponowane działania będą miały 

również na celu przewidywanie i integrację 

nowych wymogów oraz rozwiązań tak, aby 

ułatwić powstawanie systemów testujących 

na dużą skalę zaprojektowanych do 

prowadzenia badań nad nowymi, 

przełomowymi technologiami i tak, aby 

uwzględnić nowe wymagania 

użytkowników, w tym nauczanie drogą 

elektroniczną („e-learning”). Grupa 

analityczna ds. e-infrastruktury (eIRG) 

będzie regularnie służyła pomocą 

przygotowując strategiczne zalecenia. 

 

Poprawka 30 

Załącznik I część 1podtytuł „Działania” punkt 1.2 akapit pierwszy a (nowy) 

 ESFRI, jak również Platformy 

Technologiczne, Wspólne Inicjatywy 

Technologiczne oraz Europejska Rada ds. 

Badań Naukowych zostaną wezwane do 

wyraźnego określenia swojego 

zapotrzebowania na infrastruktury 

badawcze.  



Poprawka 31 

Załącznik I część 1 podtytuł „Działania” punkt 1.2.2. ustęp 1 i 2 część wprowadzająca 

Promowanie tworzenia nowych infrastruktur 

badawczych w oparciu o prowadzone przez 

ESFRI prace nad opracowaniem 

europejskiego planu rozwoju nowych 

infrastruktur badawczych. Komisja określi 

projekty priorytetowe, na które będzie 

mogło zostać przyznane wsparcie WE w 

ramach programu ramowego. 

Promowanie tworzenia nowych infrastruktur 

badawczych zgodnie z zasadą „zmiennej 

geometrii”, obejmujące zwłaszcza 

prowadzone przez ESFRI prace nad 

opracowaniem europejskiego planu rozwoju 

nowych infrastruktur badawczych. Program 

prac będzie zawierał wybrane projekty 

priorytetowe, na które będzie mogło zostać 

przyznane wsparcie WE. 

Działanie związane z budową nowych 

infrastruktur będzie wdrażane w dwóch 

etapach: 

Działanie związane z budową nowych 

infrastruktur będzie wdrażane w dwóch 

etapach w oparciu o listę kryteriów 

określoną w programie ramowym: 

Poprawka 32 

Załącznik I część 1 podtytuł „Działania” punkt 1.2.2 ustęp 2 punktor drugi 

W drugim etapie, w oparciu o zawarte 

porozumienia techniczne, prawne, 

administracyjne i finansowe oraz 

wykorzystując w szczególności 

komplementarność instrumentów 

krajowych i wspólnotowych (takich jak 

fundusze strukturalne lub Europejski Bank 

Inwestycyjny) będą realizowane plany 

budowy. Wsparcie finansowe na fazę 

budowy przyznawane w ramach programu 

ramowego może zostać udzielone tym 

projektom priorytetowym, w odniesieniu 

do których istnieje pilna potrzeba 

uzyskania takiego wsparcia. W tych 

przypadkach decyzje będą podejmowane w 

oparciu o mechanizm uzależniony od 

charakteru i poziomu wymaganego 

finansowania (np. dotacja bezpośrednia; 

pożyczki Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, dostęp do których może 

być ułatwiony przez mechanizm 

finansowania oparty na podziale ryzyka 

(załącznik III); art. 171). 

W drugim etapie, w oparciu o zawarte 

porozumienia techniczne, prawne, 

administracyjne i finansowe oraz 

wykorzystując w szczególności 

komplementarność instrumentów 

krajowych i wspólnotowych (takich jak 

fundusze strukturalne lub Europejski Bank 

Inwestycyjny) będą realizowane, przy 

zaangażowaniu odpowiednich prywatnych 

instytucji finansowych, plany budowy. 

Wsparcie finansowe na fazę budowy 

przyznawane w ramach programu 

ramowego może zostać udzielone tym 

projektom priorytetowym, w odniesieniu 

do których istnieje pilna potrzeba 

uzyskania takiego wsparcia. W tych 

przypadkach decyzje będą podejmowane w 

oparciu o mechanizm uzależniony od 

charakteru i poziomu wymaganego 

finansowania (np. dotacja bezpośrednia; 

pożyczki Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, dostęp do których może 

być ułatwiony przez mechanizm 

finansowania oparty na podziale ryzyka 

(załącznik III); art. 171). 

Poprawka 33 

Załącznik I część 1 podtytuł „Działania” punkt 1.2.2. a (nowy) 



 1.2.2.a Ośrodki „otwartych innowacji” 

W celu umożliwienia realizacji w jednym 

miejscu dużych projektów w dziedzinie 

badań i rozwoju realizowanych w ramach 

współpracy, przy czym członkowie 

konsorcjum delegowaliby swoich 

pracowników na tymczasowe stanowiska 

i/lub zapewnialiby swobodny dostęp do 

infrastruktur badawczych i usług na 

zasadzie udostępniania obiektów.  

Poprawka 34 

Załącznik I część 1podtytuł „Działania” punkt 1.2.2. b (nowy) 

 1.2.2.b Dzielenie się wynikami badań 

Budowa „serwera metod naukowych”, 

który istotnie przyczyni się do wydajności 

metodyki badawczej poprzez udostępnienie 

wyników określonych postępów 

badawczych w porównywalnych 

warunkach. 

 

Poprawka 35 

Załącznik I, część 2 podtytuł „Działania” ustęp 2 

Realizowane działania szczególne będą 

miały na celu wspieranie tych małych i 

średnich przedsiębiorstw lub ich 

stowarzyszeń, które muszą dokonać 

outsourcingu badań naukowych do uczelni 

wyższych i ośrodków badawczych („ośrodki 

zajmujące się RTD”). Działania te będą 

przeprowadzane na całym obszarze nauki i 

technologii. Przy ocenie wniosków 

dotyczących projektów zostanie należycie 

uwzględniony oczekiwany wpływ 

gospodarczy na małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Środki finansowe będą 

przyznawane za pomocą dwóch programów: 

Badania na rzecz małych i średnich 

przedsiębiorstw i badania na rzecz 

stowarzyszeń małych i średnich 

przedsiębiorstw. Pierwszy jest skierowany 

przede wszystkim do małych i średnich 

przedsiębiorstw o niskim lub średnim 

stopniu zaawansowania technologicznego 

posiadających małe możliwości badawcze 

Realizowane działania szczególne będą 

miały na celu wspieranie tych MŚP lub ich 

stowarzyszeń, które muszą dokonać 

outsourcingu badań naukowych do 

„ośrodków zajmujących się RTD”, takich 

jak uczelnie wyższe, ośrodki badawcze i  

MŚP prowadzące intensywną działalność 

badawczą. Działania te będą 

przeprowadzane na całym obszarze nauki i 

technologii. Przy ocenie wniosków 

dotyczących projektów zostanie należycie 

uwzględniony oczekiwany wpływ 

gospodarczy na MŚP. Środki finansowe 

będą przyznawane za pomocą dwóch 

programów: Badania na rzecz i badania na 

rzecz stowarzyszeń małych i średnich 

przedsiębiorstw. Pierwszy jest skierowany 

przede wszystkim do MŚP o niskim lub 

średnim stopniu zaawansowania 

technologicznego posiadających małe 

możliwości badawcze lub nieposiadających 

ich wcale, jak również do MŚP, które 



lub nieposiadających ich wcale, jak również 

do małych i średnich przedsiębiorstw 

prowadzących intensywną działalność 

badawczą, które muszą dokonać 

outsourcingu prac badawczych w celu 

uzupełnienia ich podstawowych możliwości 

w tym zakresie. Drugi skierowany jest do 

stowarzyszeń małych i średnich 

przedsiębiorstw, które zazwyczaj najlepiej 

znają lub potrafią najlepiej określić wspólne 

problemy techniczne swoich członków, 

działać w ich imieniu i promować efektywne 

upowszechnianie i wykorzystanie wyników. 

posiadają możliwości technologiczne oraz z 

branż tradycyjnych, które muszą dokonać 

outsourcingu prac badawczych w celu 

uzupełnienia ich podstawowych możliwości 

technologicznych w tym zakresie. Drugi 

skierowany jest do stowarzyszeń MŚP, które 

zazwyczaj najlepiej znają lub potrafią 

najlepiej określić wspólne problemy 

techniczne swoich członków, działać w ich 

imieniu i promować efektywne 

upowszechnianie i wykorzystanie wyników. 

Poprawka 36 

Załącznik I część 2 podtytuł „Działania” ustęp 3 

Oprócz tych działań szczególnych wspierany 

i ułatwiany będzie udział małych i średnich 

przedsiębiorstw w całym programie 

ramowym. Przy opracowywaniu zawartości 

obszarów tematycznych programu 

„Współpraca”, które w zależności od 

obszaru i tematu będą realizowane poprzez 

projekty o różnej wielkości i zakresie, 

zostały należycie uwzględnione potrzeby i 

potencjał badawczy małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

Oprócz tych działań szczególnych wspierany 

i ułatwiany będzie udział MŚP w całym 

programie ramowym. W szczególności 

procedury administracyjne dotyczące MŚP 

zostaną uproszone i uczynione bardziej 

przejrzystymi, a koszty ponoszone przez 

MŚP zostaną zmniejszone w programie 

ramowym. Przy opracowywaniu zawartości 

obszarów tematycznych programu 

„Współpraca”, które w zależności od 

obszaru i tematu będą realizowane poprzez 

projekty o różnej wielkości i zakresie, 

zostały należycie uwzględnione potrzeby i 

potencjał badawczy MŚP. 

 W celu osiągnięcia tego celu podjęte 

zostaną działania na rzecz ułatwienia 

udziału MŚP, indywidualnie lub w 

klastrach, w projektach związanych z 

priorytetowymi zagadnieniami programu 

współpracy i w platformach 

technologicznych. 

 Podczas finansowania projektów, w które 

zaangażowane są MŚP, podjęte zostaną 

starania na rzecz zapewnienia jak 

najwyższego wkładu ze strony instytucji 

Wspólnoty, w tym EBI i EFI. 

 

Poprawka 37 

Załącznik I część 2  podtytuł „Podejście” ustęp 4  

W celu wsparcia i ułatwienia udziału małych W celu wsparcia i ułatwienia udziału MŚP w 



i średnich przedsiębiorstw w programie 

ramowym Wspólnoty w dziedzinie RTD, 

podczas jego wdrażania zostanie 

zapewniona komplementarność i synergia z 

działaniami podejmowanymi w ramach 

programu ramowego na rzecz 

konkurencyjności i innowacji. 

programie ramowym, podczas jego 

wdrażania zostanie zapewniona 

komplementarność i synergia z działaniami 

podejmowanymi w ramach programu 

ramowego na rzecz konkurencyjności i 

innowacji. Będzie się również dążyć do 

osiągnięcia koordynacji z odpowiednimi 

krajowymi programami w dziedzinie badań 

naukowych, uzupełniającymi 

przedstawione poniżej działania badawcze. 

W tym kontekście może zostać wzięte pod 

uwagę wspólne wdrożenie programów 

rozwoju technologicznego adresowanych 

do MŚP w ramach EUREKA w celu 

wspierania projektów innowacyjnych 

ukierunkowanych na wymagania rynkowe. 

Będzie się dążyć do realizacji poniższych 

celów: 

  - zachęcenie MŚP do udziału i ułatwienie 

im dostępu do programu ramowego, oraz  

 - zapewnienie pełnego wykorzystania przez 

MŚP możliwości finansowania dostępnych 

w programie ramowym.  

 Wprowadzone zostaną nieskomplikowane, 

krótkie i realizowane w ramach szybkich 

procedur projekty, pozbawione złożonych 

zasad finansowania i niepotrzebnych 

obowiązków sprawozdawczych. W 

programie ramowym i w programie na 

rzecz konkurencyjności i innowacji 

stosowane będą w miarę możliwości 

jednolite zasady składania wniosków i 

zawierania umów. 

 

Poprawka 38 

Załącznik I część 2  podtytuł „Podejście” ustęp 4a (nowy) 

 Wprowadzone zostaną również 

mechanizmy współpracy z krajowymi i 

regionalnymi programami wsparcia badań 

i rozwoju skierowanymi do MŚP, mające 

na celu zapewnienie bliższej dostępności 

usług i ich dostosowanie do potrzeb, 

zwiększenie masy krytycznej i nadanie 

europejskiego wymiaru krajowym 

systemom wsparcia.  



 

Poprawka 39 

Załącznik I część 2 podtytuł „Działania” ustęp 1 punktor pierwszy 

Program ten wspiera małe grupy 

innowacyjnych małych i średnich 

przedsiębiorstw przy rozwiązywaniu 

wspólnych bądź uzupełniających się 

problemów technologicznych. Projekty o 

względnie krótkim okresie realizacji muszą 

koncentrować się na potrzebach 

innowacyjnych małych i średnich 

przedsiębiorstw, które dokonują 

outsourcingu prac badawczych do 

ośrodków zajmujących się RTD, oraz 

wykazywać wyraźny potencjał 

eksploatacyjny dla zainteresowanych 

małych i średnich przedsiębiorstw. 

Program ten wspiera tworzenie małych grup 

innowacyjnych MŚP oraz przedsiębiorstw 

rzemieślniczych przy rozwiązywaniu 

wspólnych bądź uzupełniających się 

problemów technologicznych oraz wspiera je 

w tej pracy. Projekty o względnie krótkim 

okresie realizacji muszą koncentrować się na 

potrzebach innowacyjnych MŚP, które 

dokonują outsourcingu prac badawczych do 

ośrodków zajmujących się RTD, oraz 

wykazywać wyraźny potencjał 

eksploatacyjny dla zainteresowanych MŚP. 

 

Poprawka 40 

Załącznik I część 2 podtytuł „Działania” ustęp 1 punktor drugi a (nowy) 

  Badania na rzecz MŚP.  

Wspieranie małych grup innowacyjnych 

MŚP w celu rozwiązywania wspólnych bądź 

uzupełniających się problemów 

technologicznych dzięki programowi 

ramowemu lub międzyrządowym 

programom finansowania, takim jak 

realizowane przez Komisję, EBI i EBOiR 

inicjatywy JEREMIE i JASPER. 

 

Poprawka 41 

Załącznik I część 2  podtytuł „Działania” tiret trzecie a (nowe) 

 - W celu trwałego pobudzania badań i 

rozwoju w MŚP prowadzących aktywną 

działalność badawczą i dysponujących 

znacznym potencjałem badawczym, 

Komisja może przedłożyć także wniosek 

dotyczący realizacji inicjatywy 

przewidzianej w art. 169 Traktatu w 

ramach współpracy z programem EUREKA 

(Np. inicjatywa Eurostars). 

 



Poprawka 42 

Załącznik I część 3 podtytuł „Podejście” ustęp 3 

Działania w ramach „Regionów wiedzy” 

mają na celu wspieranie określenia i 

wdrożenia optymalnych polityk i strategii na 

rzecz rozwoju klastrów ukierunkowanych na 

badania naukowe i rozwój. W szczególności 

poprawią one znaczenie i efektywność 

regionalnych programów badań poprzez 

uczenie się od siebie, wesprą i wzmocnią 

współpracę między klastrami i przyczynią 

się do wzmocnienia zrównoważonego 

rozwoju istniejących klastrów 

ukierunkowanych na badania naukowe i 

rozwój oraz do powstawania nowych 

klastrów. Wspierane będą w szczególności 

projekty kierowane zapotrzebowaniem i 

zorientowane na określony problem, 

zajmujące się określonymi obszarami lub 

sektorami technologicznymi. 

Działania w ramach „Regionów wiedzy” 

mają na celu wspieranie określenia i 

wdrożenia optymalnych polityk i strategii na 

rzecz rozwoju klastrów ukierunkowanych na 

badania naukowe i rozwój. W szczególności 

poprawią one znaczenie i efektywność 

regionalnych programów badań poprzez 

uczenie się od siebie, wesprą i wzmocnią 

współpracę między klastrami i przyczynią 

się do wzmocnienia zrównoważonego 

rozwoju istniejących klastrów 

ukierunkowanych na badania naukowe i 

rozwój oraz do powstawania nowych 

klastrów. Wspierane będą w szczególności 

projekty kierowane zapotrzebowaniem i 

zorientowane na określony problem, 

zajmujące się określonymi obszarami lub 

sektorami technologicznymi, zwłaszcza tam 

gdzie wykazują one już integrację między 

władzami regionalnymi, agencjami 

rozwoju, uniwersytetami, ośrodkami 

badawczymi i przemysłem. 

Poprawka 43 

Załącznik I część 3 podtytuł „Podejście” ustęp 4 a (nowy) 

 Należy zwrócić szczególną uwagę kwestię 

współpracy między sąsiadującymi 

regionami w różnych państwach 

członkowskich. Podobnie jak ma to miejsce 

w programach Interreg III realizowanych 

w UE oraz na podstawie przepisów 

dotyczących celu terytorialnego w 

funduszach strukturalnych, także program 

„Regiony wiedzy” musi również obejmować 

rozwiązania służące likwidacji barier 

transgranicznych. Należy skoncentrować 

się na mechanizmach zachęcających do 

transgranicznej współpracy regionalnej w 

dziedzinie badań, niezależnie od tego, czy 

dane regiony kwalifikują się do celu 

konwergencji, czy też regionalnej 

konkurencyjności.  

 



Poprawka 44 

Załącznik I część 3 podtytuł „Działania” ustęp 1 punktor drugi 

„Mentorowanie” regionów o mniej 

rozwiniętym profilu badawczym przez 

wysokorozwinięte regiony w oparciu o 

tworzenie klastrów ukierunkowanych na 

R&D. W tym celu ponadnarodowe 

regionalne konsorcja mobilizują i zrzeszają 

podmioty zajmujące się badaniami 

naukowymi w akademiach, przemyśle i 

administracji do dostarczania „wytycznych” 

wspólnie z oraz dla mniej rozwiniętych 

regionów. 

„Mentorowanie” regionów o mniej 

rozwiniętym profilu badawczym przez 

wysokorozwinięte regiony w oparciu o 

tworzenie klastrów ukierunkowanych na 

R&D lub lepsza integracja istniejących 

klastrów na światowym rynku. W tym celu 

ponadnarodowe regionalne konsorcja 

mobilizują i zrzeszają podmioty zajmujące 

się badaniami naukowymi w akademiach, 

przemyśle i administracji do dostarczania 

„wytycznych” wspólnie z oraz dla mniej 

rozwiniętych regionów. 

 Mentorowanie musi przewidywać środki 

mające na celu zwiększenie współpracy ze 

środowiskami naukowymi nowych Państw 

Członkowskich. 

Poprawka 45 

Załącznik I część 3 podtytuł „Działania” ustęp 1 punktor trzeci 

 Inicjatywy mające na celu poprawę 

integracji podmiotów i instytucji 

zajmujących się badaniami naukowymi z 

regionalnymi gospodarkami poprzez 

interakcje między nimi na poziomie 

klastrów. Działania te obejmują 

ponadnarodowe działania mające na celu 

poprawę powiązań między stronami 

zainteresowanymi badaniami a lokalnymi 

społecznościami przedsiębiorców oraz 

istotne działania między klastrami. 

 Inicjatywy mające na celu poprawę 

integracji podmiotów i instytucji 

zajmujących się badaniami naukowymi z 

regionalnymi gospodarkami poprzez 

interakcje między nimi na poziomie 

klastrów. Działania te obejmują 

ponadnarodowe działania mające na celu 

poprawę powiązań między stronami 

zainteresowanymi badaniami a lokalnymi 

społecznościami przedsiębiorców oraz 

istotne działania między klastrami. 

Działania te mogą pomóc w identyfikacji 

komplementarności RDT, z myślą o 

demonstracji zalet integracji. 

 

Poprawka 46 

Załącznik I część 3 podtytuł „Działania” ustęp 2 

Wspierane będą również działania 

promujące wzajemną systematyczną 

wymianę informacji oraz interakcje między 

podobnymi projektami oraz tam, gdzie jest 

to stosowne, z działaniami w ramach innych 

istotnych programów Wspólnoty (np. 

Wspierane będą również działania 

promujące wzajemną systematyczną 

wymianę informacji oraz interakcje między 

podobnymi projektami oraz tam, gdzie jest 

to stosowne, z działaniami w ramach innych 

istotnych programów Wspólnoty (np. 



warsztaty analizy i syntezy, okrągłe stoły, 

publikacje). 

warsztaty analizy i syntezy, okrągłe stoły, 

publikacje) oraz zaangażowanie krajów 

trzecich tam gdzie jest to kluczowe dla 

osiągnięcia celów projektu. 

Poprawka 47 

Załącznik I część 4 „Działania” ustęp 1 punktor pierwszy 

 Wymiany know-how i doświadczeń 

poprzez ponadnarodowe wzajemne 

oddelegowanie personelu naukowo-

badawczego między wybranymi ośrodkami 

w kwalifikujących się regionach a jedną 

lub więcej organizacjami w innym 

Państwie Członkowskim UE, z 

wbudowanym mechanizmem 

obowiązkowego powrotu dla 

oddelegowanego personelu pochodzącego 

z wybranych ośrodków w kwalifikujących 

się regionach; 

 Wymiany know-how i doświadczeń 

poprzez ponadnarodowe, wzajemne 

oddelegowanie personelu naukowo-

badawczego i menedżerów między 

wybranymi ośrodkami w kwalifikujących 

się regionach a jedną lub więcej 

organizacjami w państwach 

członkowskich, państwach 

stowarzyszonych, państwach 

sąsiadujących oraz państwach trzecich z 

wbudowanym mechanizmem 

obowiązkowego powrotu dla 

oddelegowanego personelu pochodzącego 

z wybranych ośrodków w kwalifikujących 

się regionach; 

 

Poprawka 48 

Załącznik I część 4 podtytuł „Działania” ustęp 1 punktor czwarty 

 Organizacji warsztatów i konferencji w 

celu ułatwienia transferu wiedzy na 

poziomie krajowym i międzynarodowym, z 

udziałem zarówno własnego personelu 

naukowo-badawczego z wybranych 

ośrodków, jak i zaproszonych naukowców z 

innych państw w ramach zwiększania 

możliwości wybranych ośrodków w zakresie 

międzynarodowych szkoleń i polepszania 

reputacji; udziału personelu naukowo-

badawczego z wybranych w ramach systemu 

ośrodków w międzynarodowych 

konferencjach lub krótkich programach 

szkoleniowych w celu wymiany wiedzy, 

budowania sieci współpracy oraz aby 

umożliwić im kontakt z bardziej 

międzynarodowym środowiskiem; 

 Organizacji warsztatów i konferencji w 

celu ułatwienia transferu wiedzy na 

poziomie krajowym, regionalnym i 

międzynarodowym, z udziałem zarówno 

własnego personelu naukowo-badawczego z 

wybranych ośrodków, jak i zaproszonych 

naukowców z innych państw w ramach 

zwiększania możliwości wybranych 

ośrodków w zakresie międzynarodowych 

szkoleń i polepszania reputacji; udziału 

personelu naukowo-badawczego z 

wybranych w ramach systemu ośrodków w 

międzynarodowych konferencjach lub 

krótkich programach szkoleniowych w celu 

wymiany wiedzy, budowania sieci 

współpracy oraz aby umożliwić im kontakt z 

bardziej międzynarodowym środowiskiem; 

 



Poprawka 49 

Załącznik I  podtytuł „Cel” ustęp 1 a (nowy) 

 Wiedza naukowa i rozwój społeczny będą 

wpływać na siebie nawzajem, zwłaszcza w 

zakresie polityki w dziedzinie środowiska 

naturalnego. Ponadto, w celu oddalenia 

irracjonalnych i pseudonaukowych 

argumentów wysuwanych w debatach 

publicznych, wykorzystywać należy więcej 

argumentów ilościowych. 

 

Poprawka 50 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” ustęp 2 

Rozwój społeczeństw europejskich zależy w 

dużej mierze od ich możliwości tworzenia, 

wykorzystania i upowszechniania wiedzy i, 

w oparciu o to, do stałej innowacji. Badania 

naukowe odgrywają w tym względzie 

główną rolę i powinny w dalszym ciągu być 

jedną z sił napędzających wzrost 

gospodarczy, dobrobyt i zrównoważony 

rozwój. 

Rozwój społeczeństw europejskich zależy w 

dużej mierze od ich możliwości tworzenia, 

wykorzystania i upowszechniania wiedzy i, 

w oparciu o to, do stałej innowacji. Nowa 

wiedza powstaje w całym społeczeństwie, 

ale kluczową rolę w jej tworzeniu odgrywa 

tzw. „trójkąt wiedzy”: nauka, edukacja, 

innowacje. Badania naukowe odgrywają 

tutaj w tym względzie główną rolę i 

powinny w dalszym ciągu być jedną z sił 

napędzających wzrost gospodarczy, 

dobrobyt i zrównoważony rozwój. 

 

Poprawka 51 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” ustęp 3 

Aby osiągnąć ten cel, koniecznym jest 

stworzenie atmosfery społecznej i 

kulturowej sprzyjającej pomyślnym i 

użytecznym badaniom naukowym. Oznacza 

to wzięcie pod uwagę uzasadnionych 

wątpliwości i potrzeb społecznych, co 

pociąga za sobą wzmożoną demokratyczną 

dyskusję z bardziej zaangażowanym i lepiej 

poinformowanym społeczeństwem i lepsze 

warunki podejmowania zbiorowych decyzji 

w kwestiach naukowych. Powinien również 

zostać stworzony klimat sprzyjający 

ambicjom naukowym, pojawianiu się 

nowych inwestycji w dziedzinie badań 

naukowych oraz, w następstwie tego, 

upowszechnianiu wiedzy, stanowiącym 

Aby osiągnąć ten cel, koniecznym jest 

stworzenie atmosfery społecznej i 

kulturowej sprzyjającej pomyślnym i 

użytecznym badaniom naukowym. Oznacza 

to wzięcie pod uwagę uzasadnionych 

wątpliwości i potrzeb społecznych, co 

pociąga za sobą wzmożoną demokratyczną 

dyskusję z bardziej zaangażowanym i lepiej 

poinformowanym społeczeństwem i lepsze 

warunki podejmowania zbiorowych decyzji 

w kwestiach naukowych. Organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego będą mogły 

dokonywać outsourcingu potrzeb 

badawczych. Powinien również zostać 

stworzony klimat sprzyjający ambicjom 

naukowym, pojawianiu się nowych 



podstawę strategii lizbońskiej. inwestycji w dziedzinie badań naukowych 

oraz, w następstwie tego, upowszechnianiu 

wiedzy, stanowiącym podstawę strategii 

lizbońskiej. Działalność ta ma na celu 

również pełną integrację kobiet w świecie 

naukowym. Konieczne jest nadanie 

szerszego europejskiego wymiaru kwestiom 

związanym z „nauką i społeczeństwem” 

(jak związek pomiędzy technologia, 

zatrudnieniem i miejscem pracy lub 

podstawowe wybory w dziedzinie energii, 

środowiska i zdrowia). 

Poprawka 52 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” ustęp 7 tiret czwarte 

- zlikwidowanie przepaści między tymi, 

którzy posiadają wykształcenie naukowe, a 

tymi, którzy go nie posiadają, promowanie 

zamiłowania do kultury naukowej w 

bezpośrednim sąsiedztwie wszystkich 

obywateli (poprzez zwrócenie się do miast, 

regionów, fundacji, ośrodków naukowych 

itp.); 

- zlikwidowanie przepaści między tymi, 

którzy posiadają wykształcenie naukowe, a 

tymi, którzy go nie posiadają, promowanie 

zamiłowania do kultury naukowej w 

bezpośrednim sąsiedztwie wszystkich 

obywateli (poprzez zwrócenie się do miast, 

regionów, fundacji, ośrodków naukowych, 

muzeów, organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego itp.); 

Poprawka 53 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” ustęp 7 tiret czwarte a (nowy) 

 - zachęcanie do debaty i dyskusji w 

środowisku naukowym na temat 

społecznych aspektów badań 

 

Poprawka 54 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” ustęp 7 tiret czwarte b (nowy) 

 - zbadanie sposobów lepszego zarządzania 

europejskimi systemami badań i innowacji; 

Poprawka 55 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” ustęp 7 tiret szóste 

- przekazanie takiego wizerunku nauki i 

naukowców, który przemawia do 

wszystkich, a zwłaszcza do młodych ludzi; 

- przekazanie takiego wizerunku nauki i 

naukowców, który jest wiarygodny i 

przemawia do wszystkich, a zwłaszcza do 

młodych ludzi; 



 

Poprawka 56 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” ustęp 7 tiret siódme 

- udzielenie pomocy kobietom w dalszym 

rozwijaniu karier naukowych i lepszym 

wykorzystaniu talentów naukowych z 

korzyścią dla wszystkich; 

- stymulowanie rozwoju karier naukowych 

kobiet i wykorzystania ich talentów 

naukowych z korzyścią dla wszystkich; 

Poprawka 57 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” ustęp 7 tiret ósme 

- odnowienie komunikacji naukowej, z 

preferencją dla nowoczesnych środków 

umożliwiających uzyskanie lepszego efektu, 

pomagając naukowcom blisko 

współpracować z pracownikami środków 

masowego przekazu. 

- odnowienie komunikacji naukowej, z 

preferencją dla nowoczesnych środków 

umożliwiających uzyskanie lepszego efektu, 

pomagając naukowcom blisko 

współpracować z pracownikami środków 

masowego przekazu, a zwłaszcza w 

dziedzinie nowych ICT. 

 

Poprawka 58 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” ustęp 7 tiret ósme a (nowy) 

 – współpraca z inicjatywami o charakterze 

niezarobkowym opracowującymi nowe leki. 

Poprawka 59 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” podtytuł „Pierwszy kierunek działań:” punktor 

pierwszy tiret pierwsze 

– poprawa wykorzystania i monitorowanie 

wpływu doradztwa naukowego i ekspertyz 

naukowych przy kształtowaniu polityk w 

Europie, opracowanie praktycznych 

narzędzi i systemów (np. sieci 

elektronicznych) 

– pomoc w ustawicznym kształceniu i 

doszkalaniu specjalistów i urzędników, 

którzy zarządzają pomocą i programami 

naukowymi w państwach członkowskich i 

ich regionach, wspólnie pracując nad 

uniformizacją metod i upowszechnieniem 

znajomości najlepszych praktyk; 

 

Poprawka 60 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” nagłówek „Pierwszy kierunek działań:” punktor 

pierwszy tiret drugie 

- promowanie zaufania i samoregulacji w 

środowisku naukowym; 

- promowanie kontroli demokratycznej, 

zaufania i samoregulacji w środowisku 

naukowym, ponownie zdefiniowanie i 



rozprzestrzenianie podstawowych kryteriów 

gwarancji naukowych; 

Poprawka 61 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” nagłówek „Pierwszy kierunek działań:” punktor drugi 

tiret drugie a (nowe) 

 - Większy nacisk na dyskusje w ramach 

środowiska naukowego na temat 

społecznych aspektów badań 

 

Poprawka 62 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” nagłówek „Pierwszy kierunek działań:” punktor trzeci 

Aby odpowiednio podejść do kwestii relacji 

między nauką a społeczeństwem, 

nagromadzona wiedza z dziedziny historii, 

socjologii oraz filozofii nauki musi zostać 

rozszerzona, skonsolidowana i 

rozpowszechniona na poziomie europejskim. 

W tym celu naukowcy z tych dyscyplin 

powinni budować sieci w celu 

uporządkowania badań i dyskusji będących 

w stanie wyjawić prawdziwy udział nauki w 

budowie europejskiego społeczeństwa i 

tożsamości, podkreślających w 

szczególności: 

Aby odpowiednio podejść do kwestii relacji 

między nauką a społeczeństwem, 

nagromadzona wiedza z dziedziny historii, 

naszego dziedzictwa naukowego i 

technologicznego oraz socjologii i filozofii 

nauki musi zostać rozszerzona, 

skonsolidowana i rozpowszechniona na 

poziomie europejskim. W tym celu 

naukowcy z tych dyscyplin powinni 

budować sieci w celu uporządkowania 

badań i dyskusji będących w stanie wyjawić 

oraz przyczynić się do debaty na temat 

prawdziwego udziału nauki w budowie 

europejskiego społeczeństwa i tożsamości, 

podkreślających w szczególności: 

- Relacje między nauką, demokracją i 

prawem; 

- Relacje między nauką, demokracją i 

prawem; 

- Badania dotyczące etyki w nauce i 

technologii; 

- Badania dotyczące etyki w nauce i 

technologii; 

- Wzajemny wpływ nauki i kultury; - Wzajemny wpływ nauki i kultury; 

- Rolę i wizerunek naukowców. - Rolę i wizerunek mężczyzn i kobiet 

naukowców. 

 - Procedury oceny ryzyka i zarządzania 

jako narzędzie w podejmowaniu decyzji 

mające na celu ograniczenie 

irracjonalnych reakcji społecznych 

 - Sposoby uczynienia nauki bardziej 

przystępną dla społeczeństwa i promowanie 

debaty publicznej 



Poprawka 63 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” nagłówek „Drugi kierunek działań:”punktor drugi 

część wprowadzająca 

Zostaną opracowane działania mające na 

celu zachęcenie większej liczby osób do 

rozpoczęcia karier naukowych, stworzenie 

powiązań między pokoleniami i 

podniesienie ogólnego poziomu wiedzy 

naukowej. Wymiany i współpraca 

europejska skupią się na metodach 

nauczania nauk ścisłych i przyrodniczych 

dostosowanych do młodych słuchaczy, 

wspieraniu nauczycieli tych przedmiotów 

(koncepcje, materiały), rozwijaniu powiązań 

między szkołami a życiem zawodowym. 

Dodatkowo wspierane mogą być wydarzenia 

o szerszym europejskim wymiarze 

zbliżające wybitnych naukowców jako 

„wzorce do naśladowania” i młodych 

naukowców. Uwaga zostanie poświęcona 

pomocniczym badaniom naukowym biorąc 

pod uwagę konteksty społeczne i wartości 

kulturowe. Pozostawione zostały trzy 

aspekty: 

Zostaną opracowane działania mające na 

celu zachęcenie większej liczby osób do 

rozpoczęcia karier naukowych, stworzenie 

powiązań między pokoleniami, podniesienie 

ogólnego poziomu wiedzy naukowej, a 

przede wszystkim analizę czynników 

sprawiających, że młodzi ludzie nie 

rozpoczynają kariery w dyscyplinach 

naukowych i technologicznych. Wymiany i 

współpraca europejska skupią się na 

metodach nauczania nauk ścisłych i 

przyrodniczych dostosowanych do młodych 

słuchaczy, wspieraniu nauczycieli tych 

przedmiotów (koncepcje, materiały), 

rozwijaniu powiązań między szkołami a 

życiem zawodowym. Dodatkowo wspierane 

mogą być wydarzenia o szerszym 

europejskim wymiarze zbliżające wybitnych 

naukowców jako „wzorce do naśladowania” 

i młodych naukowców. Uwaga zostanie 

poświęcona pomocniczym badaniom 

naukowym biorąc pod uwagę konteksty 

społeczne i wartości kulturowe. 

Pozostawione zostały trzy aspekty: 

Poprawka 64 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” nagłówek „Drugi kierunek działań:” punktor drugi 

tiret trzecie a (nowe) 

 - intensyfikacja nauczania nauk ścisłych i 

przyrodniczych w UE na wszystkich 

poziomach krajowych systemów 

kształcenia; 

Poprawka 65 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” nagłówek „Trzeci kierunek działań:” tiret piąte 

Promowaniu doskonałych ponadnarodowych 

badań oraz komunikacji naukowej poprzez 

przyznawanie znanych społeczeństwu 

nagród; 

Promowaniu doskonałych ponadnarodowych 

badań oraz komunikacji naukowej poprzez 

przyznawanie znanych społeczeństwu 

nagród i ustanowienie tygodnia kultury 

naukowej; 



Poprawka 66 

Załącznik I cęść 5 podtytuł „Podejście” nagłówek „Trzeci kierunek działań:” tiret drugie a i 

drugie b (nowe) 

 - Lepsze informowanie społeczeństwa i 

decydentów politycznych o wynikach badań 

i napotkanych problemach przez 

środowisko naukowe, w celu dokonania 

światłego wkładu do debaty na temat 

polityki naukowej. 
 - Zachęcanie naukowców, którzy 

komunikują się ze społeczeństwem, do 

otwartej postawy w odniesieniu do 

zasadniczych założeń i wartości, 

wątpliwości i ewentualnych interesów 

gospodarczych, jakie budzą ich badania. 
 

Poprawka 67 

Załącznik I część 5 podtytuł „Podejście” nagłówek „Trzeci kierunek działań a:” (nowy) 

 Trzeci kierunek działań (a): 

Wielojęzyczność 

Celem działań będzie wzmocnienie w 

obrębie programu ramowego działalności 

badawczej i rozwoju technologicznego w 

zakresie technologii w społeczeństwie 

informacyjnym na polu językowym, jak 

również wspieranie nauki i technologii w 

odniesieniu do wielojęzyczności. 

 

Poprawka 68 

Załącznik I część 5 podtytuł „Cel” ustęp 2 a (nowy) 

 Przygotowana zostanie ogólna strategia 

współpracy międzynarodowej obejmująca 

wszystkie działania międzynarodowe 

przeprowadzane w ramach różnorodnych 

programów szczegółowych zawartych w 

programie ramowym. 

Poprawka 69 

Załącznik I część 6 podtytuł „Podejście” ustęp 1 część wprowadzająca 

Aby określić i ustanowić z wybranymi 

krajami trzecimi (krajami partnerskimi w 

zakresie współpracy międzynarodowej) 

priorytetowe obszary badań stanowiące 

Aby określić i ustanowić z wybranymi 

krajami trzecimi (krajami partnerskimi w 

zakresie współpracy międzynarodowej) 

priorytetowe obszary badań stanowiące 



przedmiot wspólnego zainteresowania i 

korzyści dla szczególnych działań w 

zakresie współpracy międzynarodowej w 

ramach programu szczegółowego 

„Współpraca”, wzmacniane będą trwające 

obecnie dyskusje polityczne oraz sieci 

partnerskich z różnymi regionami w tych 

krajach trzecich w celu dostarczenia 

informacji wyjściowych wspierających 

realizację tych działań. Spójność działań 

krajowych w zakresie międzynarodowej 

współpracy naukowej będzie wzmacniana 

przez wspieranie koordynacji krajowych 

programów (Państwa Członkowskie, kraje 

kandydujące i stowarzyszone) poprzez 

wielostronną koordynację krajowych polityk 

i działań w dziedzinie RTD. Współpraca z 

krajami trzecimi w ramach programu 

ramowego będzie koncentrować się w 

szczególności na następujących grupach 

krajów: 

przedmiot wspólnego zainteresowania i 

korzyści dla szczególnych działań w 

zakresie współpracy międzynarodowej w 

ramach programu szczegółowego 

„Współpraca”, wzmacniane będą trwające 

obecnie dyskusje polityczne oraz sieci 

partnerskie z różnymi regionami w tych 

krajach trzecich w celu dostarczenia 

informacji wyjściowych wspierających 

realizację tych działań, z możliwością 

koordynacji z działaniami 

międzynarodowymi państw członkowskich 

co umożliwi osiągnięcie synergii. Spójność 

działań krajowych w zakresie 

międzynarodowej współpracy naukowej 

będzie wzmacniana przez wspieranie 

koordynacji krajowych programów (państwa 

członkowskie, kraje kandydujące i 

stowarzyszone) poprzez wielostronną 

koordynację krajowych polityk i działań w 

dziedzinie RTD. Współpraca z krajami 

trzecimi w ramach programu ramowego 

będzie koncentrować się w szczególności na 

następujących grupach krajów: 

 

Poprawka 70 

Załącznik I część 6 podtytuł „Podejście” ustęp 2 

Ukierunkowane tematycznie działania 

badawcze oparte na współpracy 

międzynarodowej są prowadzone w ramach 

programu szczegółowego „Współpraca”. 

Międzynarodowe działania w zakresie 

potencjału ludzkiego są prowadzone w 

ramach programu szczegółowego „Ludzie”. 

Wspierające działania horyzontalne w 

zakresie współpracy międzynarodowej są 

opisane w niniejszym programie. Zostanie 

zapewniona ogólna koordynacja działań w 

zakresie współpracy międzynarodowej 

prowadzonych w ramach różnych 

programów. 

Ukierunkowane tematycznie działania 

badawcze oparte na współpracy 

międzynarodowej są prowadzone w ramach 

programu szczegółowego „Współpraca”. 

Międzynarodowe działania w zakresie 

potencjału ludzkiego są prowadzone w 

ramach programu szczegółowego „Ludzie”. 

Działania w zakresie współpracy 

międzynarodowej, w tym działania 

wspierające wdrożenie europejskiej 

strategii międzynarodowej współpracy 

naukowej, są opisane w niniejszym 

programie. Zostanie zapewniona ogólna 

koordynacja działań w zakresie współpracy 

międzynarodowej prowadzonych w ramach 

różnych programów. 

Poprawka 71 

Załącznik III ustęp 1 



Zgodnie z załącznikiem II Wspólnota 

przyzna Europejskiemu Bankowi 

Inwestycyjnemu dotację (działanie 

koordynacyjne i wspierające). Dotacja ta 

przyczyni się do realizacji celu Wspólnoty 

jakim jest wspieranie inwestycji sektora 

prywatnego w badania naukowe poprzez 

zwiększenie możliwości Banku w zakresie 

zarządzania ryzykiem umożliwiając tym 

samym (i) zwiększenie wielkości pożyczek 

EBI na określonym poziomie ryzyka oraz 

(ii) finansowanie europejskich działań w 

dziedzinie RTD objętych większym 

ryzykiem, niż byłoby to możliwe bez 

takiego wsparcia Wspólnoty. 

Zgodnie z załącznikiem II Wspólnota 

przyzna Europejskiemu Bankowi 

Inwestycyjnemu, który będzie partnerem 

przy podziale ryzyka, dotację (działanie 

koordynacyjne i wspierające). Dotacja ta 

przyczyni się do realizacji celu Wspólnoty 

jakim jest wspieranie inwestycji sektora 

prywatnego w badania naukowe, rozwój 

technologiczny i demonstracje poprzez 

zwiększenie możliwości EBI w zakresie 

zarządzania ryzykiem umożliwiając tym 

samym (i) zwiększenie wielkości pożyczek i 

gwarancji EBI na określonym poziomie 

ryzyka oraz (ii) finansowanie europejskich 

działań w dziedzinie RTD objętych 

większym ryzykiem, niż byłoby to możliwe 

bez takiego wsparcia Wspólnoty. 

Poprawka 72 

Załącznik III ustęp 2 

EBI będzie udzielać pożyczek ze środków 

finansowych pozyskiwanych na 

międzynarodowych rynkach finansowych 

zgodnie ze swoimi standardowymi 

zasadami, uregulowaniami i procedurami. 

EBI będzie wykorzystywać niniejszą 

dotację, razem ze swoimi własnymi 

środkami finansowymi, jako rezerwy i 

przydział kapitału w obrębie banku, w celu 

pokrycia części ryzyk związanych z 

pożyczkami udzielonymi kwalifikującym się 

dużym europejskim działaniom w dziedzinie 

RTD. 

EBI będzie udzielać pożyczek ze środków 

finansowych pozyskiwanych na 

międzynarodowych rynkach finansowych 

zgodnie ze swoimi standardowymi 

zasadami, uregulowaniami i procedurami. 

EBI będzie wykorzystywać niniejszą 

dotację, razem ze swoimi własnymi 

środkami finansowymi, jako rezerwy i 

przydział kapitału w obrębie banku, w celu 

pokrycia części ryzyk związanych z 

pożyczkami udzielonymi kwalifikującym się 

europejskim działaniom w dziedzinie RTD. 

 

Poprawka 73 

Załącznik III ustęp 5 punktor drugi 

 Kwalifikowalność dużych europejskich 

działań w dziedzinie RTD. W sposób 

automatyczny kwalifikuje się rozwój 

infrastruktur badawczych finansowany przez 

Wspólnotę w ramach niniejszego programu 

szczegółowego. Pod uwagę mogą być brane 

również inne infrastruktury badawcze. 

Zgodnie z rozporządzeniem przyjętym na 

podstawie art. 167 Traktatu, porozumienie w 

sprawie dotacji ustanowi również 

 Kwalifikowalność europejskich działań w 

dziedzinie RTD. W sposób automatyczny 

kwalifikuje się rozwój infrastruktur 

badawczych finansowany przez Wspólnotę 

w ramach niniejszego programu 

szczegółowego. Pod uwagę mogą być brane 

również inne infrastruktury badawcze. 

Niezależnie od ich wielkości, wnioskodawcy 

(w tym MŚP) mogą korzystać z niniejszego 

instrumentu w celu finansowania swej 



odpowiednią procedurę i zapewni 

Wspólnocie możliwość złożenia w 

określonych okolicznościach weta 

przeciwko wykorzystaniu dotacji na 

udzielenie pożyczki zaproponowane przez 

EBI. 

działalności. Zgodnie z rozporządzeniem 

przyjętym na podstawie art. 167 Traktatu, 

porozumienie w sprawie dotacji ustanowi 

również odpowiednią procedurę i zapewni 

Wspólnocie możliwość złożenia w 

określonych okolicznościach weta 

przeciwko wykorzystaniu dotacji na 

udzielenie pożyczki zaproponowane przez 

EBI. 

 

 


