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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 60
Punkt uzasadnienia 1

(1) Celem Wspólnoty jest wzmacnianie 
naukowych i technologicznych podstaw 
przemysłu wspólnotowego oraz zapewnianie 
wysokiego poziomu konkurencyjności. Aby 
ten cel osiągnąć, Wspólnota powinna 
promować wszystkie działania badawcze 
uważane za konieczne, w szczególności 
poprzez zachęcanie przedsiębiorstw, w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych i uniwersytetów do 
podejmowania badań i działań na rzecz 
rozwoju technologicznego.

(1) Celem Wspólnoty jest wzmacnianie 
naukowych i technologicznych podstaw 
przemysłu wspólnotowego oraz zapewnianie 
wysokiego poziomu konkurencyjności. Aby 
ten cel osiągnąć, Wspólnota powinna 
promować wszystkie działania badawcze 
uważane za konieczne, w szczególności 
poprzez zachęcanie przedsiębiorstw, w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
niekomercyjnych ośrodków badawczych i 
uniwersytetów do podejmowania badań i 
działań na rzecz rozwoju technologicznego.

Or. pl
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Uzasadnienie

Ważnym jest żeby parlament promował ośrodki naukowe, które nie są zaangażowane w 
działalność o charakterze  komercyjnym.

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 61
Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

(1a) Badania finansowane z funduszy 
publicznych powinny być ukierunkowane 
przede wszystkim na zwiększanie wiedzy 
oraz na społeczne potrzeby i priorytety.

Or. it

Uzasadnienie

Coraz częściej nauka i badania są powiązane z konkurencyjnością, gospodarką i 
inwestycjami/zyskami przemysłu. Podstawowym celem badań naukowych powinno być 
zwiększanie wiedzy.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 62
Punkt uzasadnienia 2

(2) Główna rola badań w kwestii 
zapewniania konkurencyjności i wzrostu 
gospodarczego została uznana przez Radę 
Europejską w Lizbonie, która określiła 
wiedzę i innowacje jako najważniejsze 
elementy postępu gospodarczego, łącznie ze 
wzrostem zatrudnienia w Europie.

(2) Główna rola badań w kwestii 
zapewniania konkurencyjności i wzrostu 
gospodarczego została uznana przez Radę 
Europejską w Lizbonie, która określiła 
wiedzę i innowacje jako najważniejsze 
elementy postępu gospodarczego, 
społecznego, łącznie ze wzrostem 
zatrudnienia w Europie.

Or. fr

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 63
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)
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(4a) Parlament Europejski wezwał do 
objęcia przez Europę wiodącej roli w 
zakresie rozwoju i stosowania technologii 
przyjaznych środowisku oraz osiągnięcia 
zrównoważonej produkcji i zbytu. 
Wielokrotnie podkreślał również rolę badań 
w poszukiwaniu rozwiązań służących do 
walki ze zmianami klimatycznymi. 
Wspólnota będzie musiała przeprowadzić 
znaczną ilość badań, aby osiągnąć 
konieczny postęp w dziedzinie rozwoju 
technologicznego. Parlament podkreślał 
również potrzebę działania, aby zwalczać 
wyzysk kobiet oraz uznał, że nie można 
objąć klonowania istot ludzkich w celach 
reprodukcyjnych wsparciem i 
finansowaniem w ramach żadnego 
programu Wspólnoty.

Or. it

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 64
Punkt uzasadnienia 5

(5) Biorąc pod uwagę potrzeby badawcze 
wszystkich obszarów polityki Wspólnoty 
oraz opierając się na szerokim poparciu ze 
strony europejskiego przemysłu, środowiska 
naukowego, uniwersytetów i innych 
zainteresowanych środowisk, Wspólnota 
musi ustanowić naukowe i technologiczne 
cele, które mają zostać osiągnięte w ramach 
siódmego programu ramowego w okresie 
2007 - 2013 r.

(5) Biorąc pod uwagę potrzeby badawcze 
wszystkich obszarów polityki Wspólnoty 
oraz opierając się na szerokim poparciu ze 
strony europejskiego przemysłu, środowiska 
naukowego, uniwersytetów i innych 
zainteresowanych niekomercyjnych
środowisk, Wspólnota musi ustanowić 
naukowe i technologiczne cele, które mają 
zostać osiągnięte w ramach siódmego 
programu ramowego w okresie 2007 - 2013 
r.

Or. pl

Uzasadnienie

Ważnym jest żeby parlament promował ośrodki naukowe, które nie są zaangażowane w 
działalność o charakterze komercyjnym.
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 65
Punkt uzasadnienia 10

(10) Wzmacnianie i zapewnianie 
optymalnego wykorzystywania potencjału 
badawczego i innowacyjnego w Europie.

(10) Wzmacnianie i zapewnianie 
optymalnego wykorzystywania potencjału 
badawczego i innowacyjnego w Europie. W 
tym świetle należy rozważyć zwolnienie z 
podatków subwencji europejskich 
przyznanych MŚP w ramach siódmego 
programu FPRD..

Or. fr

Uzasadnienie

Optymalne wykorzystanie możliwości innowacji może również pociągnąć za sobą nowe 
pomysły na poziomie wspólnotowym w dziedzinie podatków.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Peter 
Liese

Poprawka 66
Punkt uzasadnienia 10 a (nowy)

(10a) Uwzględniając Protokół w sprawie 
dobrobytu zwierząt dołączony do Traktatu 
Amsterdamskiego, należy promować i 
stymulować badania nad rozwojem 
alternatywnych strategii przeprowadzania 
testów, a w szczególności metod bez udziału 
zwierząt we wszystkich dziedzinach badań, 
aby zmniejszyć wykorzystywanie zwierząt w 
badaniach i testach w celu całkowitego 
zastąpienia wykorzystania zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

Protokół w sprawie dobrobytu zwierząt wymaga, aby Wspólnota i Państwa Członkowskie 
zwróciły należytą uwagę wymogom dotyczącym dobrobytu zwierząt w formułowaniu i 
wdrażaniu polityki w różnych dziedzinach, w tym polityki w dziedzinie badań. Opracowanie i 
wdrożenie metod alternatywnych do przeprowadzania testów na zwierzętach jest priorytetem 
zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. a) i b) szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie 
środowiska naturalnego, a art. 23 dyrektywy Rady 86/609/EWG zobowiązuje Komisję i 
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Państwa Członkowskie do zachęcania do podejmowania badań nad rozwojem i 
zatwierdzeniem alternatywnych technik. Należy zatem wyraźnie dodać cel promowania i 
zachęcania do opracowywania metod bez udziału zwierząt oraz alternatywnych metod 
przeprowadzania testów, w szczególności w świetle wymogów zmienionej dyrektywy Rady 
76/768/EWG w sprawie produktów kosmetycznych oraz celu proponowanego rozporządzenia 
UE w sprawie chemikaliów, aby promować przeprowadzanie testów bez udziału zwierząt.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 67
Punkt uzasadnienia 12

(12) W części „Współpraca” wsparcie 
powinno zostać udzielone międzynarodowej 
współpracy na każdej płaszczyźnie w Unii 
Europejskiej i poza nią, obejmujące kilka 
dziedzin tematycznych odpowiadających 
głównym dziedzinom postępu wiedzy i 
technologii, w których konieczne jest 
wspieranie i umacnianie badań mających na 
celu sprostanie wyzwaniom natury 
społecznej, gospodarczej, środowiskowej 
oraz przemysłowej w Europie.

(12) W części „Współpraca” wsparcie 
powinno zostać udzielone międzynarodowej 
współpracy na każdej płaszczyźnie w Unii 
Europejskiej i poza nią, obejmujące kilka 
dziedzin tematycznych odpowiadających 
głównym dziedzinom postępu wiedzy i 
technologii, w których konieczne jest 
wspieranie i umacnianie badań mających na 
celu sprostanie wyzwaniom natury 
społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 
wyzwaniom związanym ze zdrowiem 
publicznym oraz przemysłem w Europie.

Or. fr

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 68
Punkt uzasadnienia 14

(14) W części „Ludzie” powinno zachęcać 
się do zainteresowania się zawodem 
naukowca. Należy zachęcać europejskich 
naukowców do pozostania w Europie, a 
naukowcy z całego świata powinni być 
przyciągani do Europy, która powinna stać 
się bardziej atrakcyjnym miejscem dla 
najlepszych z nich.

(14) W części „Ludzie” powinno zachęcać 
się do zainteresowania się zawodem 
naukowca. Należy zachęcać europejskich 
naukowców do pozostania w Europie, a 
naukowcy z całego świata powinni być 
przyciągani do Europy, która powinna stać 
się bardziej atrakcyjnym miejscem dla 
najlepszych z nich. W tym świetle należy na 
poziomie wspólnotowym rozważyć 
możliwość harmonizacji podatków, którą 
objęci byliby badacze.
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Or. fr

Uzasadnienie

Niepokoje Unii Europejskie dotyczące “drenażu mózgów” do Azji i Ameryki, które oferują 
korzystniejsze warunki, są uzasadnione. Rada mogłaby z pewnością wprowadzić szczególne 
środki harmonizacji podatków dla badaczy zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 69
Punkt uzasadnienia 15

(15) W części „Możliwości” należy 
zoptymalizować wykorzystanie i rozwój 
infrastruktur badawczych, wzmocnić 
możliwości innowacyjne małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz ich zdolność do 
korzystania z badań, wspierać rozwój 
regionalnych zespołów projektów 
badawczych, uwolnić potencjał badawczy 
we wspólnotowych regionach konwergencji 
i regionach peryferyjnych, zbliżyć naukę i 
społeczeństwo w celu harmonijnej integracji 
nauki i technologii w europejskim 
społeczeństwie oraz podjąć horyzontalne 
działania i środki wspierające 
międzynarodową współpracę.

(15) W części „Możliwości” należy 
zoptymalizować wykorzystanie i rozwój 
infrastruktur badawczych; ułatwić 
procedury dostępu do siódmego programu 
FPRD; sprzyjać rozprzestrzenianiu 
informacji na temat działań 
przeprowadzanych w ramach siódmego 
programu FPRD; wzmocnić możliwości 
innowacyjne małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz ich zdolność do 
korzystania z badań, wspierać rozwój 
regionalnych zespołów projektów 
badawczych, uwolnić potencjał badawczy 
we wspólnotowych regionach konwergencji 
i regionach peryferyjnych, zbliżyć naukę i 
społeczeństwo w celu harmonijnej integracji 
nauki i technologii w europejskim 
społeczeństwie oraz podjąć horyzontalne 
działania i środki wspierające 
międzynarodową współpracę.

Or. fr

Uzasadnienie

Uproszczenie procedur dostępu do siódmego programu FPRD będzie sprzyjało realizacji 
celów.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 70
Punkt uzasadnienia 15
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(15) W części „Możliwości” należy 
zoptymalizować wykorzystanie i rozwój 
infrastruktur badawczych, wzmocnić 
możliwości innowacyjne małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz ich zdolność do 
korzystania z badań, wspierać rozwój 
regionalnych zespołów projektów 
badawczych, uwolnić potencjał badawczy 
we wspólnotowych regionach konwergencji 
i regionach peryferyjnych, zbliżyć naukę i 
społeczeństwo w celu harmonijnej integracji 
nauki i technologii w europejskim 
społeczeństwie oraz podjąć horyzontalne 
działania i środki wspierające 
międzynarodową współpracę.

(15) W części „Możliwości” należy 
zoptymalizować wykorzystanie i rozwój 
infrastruktur badawczych, wzmocnić 
możliwości innowacyjne małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz ich zdolność do 
korzystania z badań, wspierać rozwój 
regionalnych i lokalnych zespołów 
projektów badawczych, uwolnić potencjał 
badawczy we wspólnotowych regionach 
konwergencji i regionach peryferyjnych w 
tym z uwzględnieniem ośrodków lokalnych,
zbliżyć naukę i społeczeństwo w celu 
harmonijnej integracji nauki i technologii w 
europejskim społeczeństwie oraz podjąć 
horyzontalne działania i środki wspierające 
międzynarodową współpracę.

Or. pl

Uzasadnienie

Należy położyć nacisk na rozwój lokalnych ośrodków ze szczególnym uwzględnieniem 
ośrodków położonych w regionach peryferyjnych UE.

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 71
Punkt uzasadnienia 19

(19) Ze względu na duże poparcie dla 
zakresu działań programu ramowego, efekt 
dźwigni środków finansowych programu 
wspierających krajowe i prywatne 
inwestycje, potrzebę umożliwienia 
Wspólnocie sprostania nowym wyzwaniom 
naukowym i technologicznym, istotną rolę, 
jaką pełni pomoc wspólnotowa w tworzeniu 
skuteczniejszego i wydajniejszego 
europejskiego systemu badań, wkład 
poszerzonego siódmego programu 
ramowego do ponownego orzeźwienia 
Strategii Lizbońskiej, istnieje paląca 
potrzeba podwojenia budżetu UE w 
dziedzinie badań.

(19) Ze względu na duże poparcie dla 
zakresu działań programu ramowego, efekt 
dźwigni środków finansowych programu 
wspierających krajowe i prywatne 
inwestycje, potrzebę umożliwienia 
Wspólnocie sprostania nowym wyzwaniom 
naukowym i technologicznym, istotną rolę, 
jaką pełni pomoc wspólnotowa w tworzeniu 
skuteczniejszego i wydajniejszego 
europejskiego systemu badań, wkład 
poszerzonego siódmego programu 
ramowego w zakresie poszukiwania 
rozwiązań w związku ze zmianami 
klimatycznymi i trwałym rozwojem, zdrowia 
obywateli Europy i ponownego orzeźwienia 
Strategii Lizbońskiej, istnieje paląca 
potrzeba podwojenia budżetu UE w 
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dziedzinie badań.

Or. it

Poprawkę złożyli Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Peter 
Liese

Poprawka 72
Punkt uzasadnienia 25

(25) Działalność badawcza wspierana 
poprzez niniejszy program ramowy powinna 
być zgodna z podstawowymi zasadami 
etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 
swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej. Opinie Europejskiej 
Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach są oraz będą brane pod 
uwagę.

(25) Działalność badawcza wspierana 
poprzez niniejszy program ramowy powinna 
być zgodna z podstawowymi zasadami 
etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 
swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej oraz Protokole w sprawie 
dobrobytu zwierząt dołączonym do Traktatu 
Amsterdamskiego. Opinie Europejskiej 
Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach są oraz będą brane pod 
uwagę.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać również podstawową zasadę etyczną Protokołu w sprawie dobrobytu zwierząt. 
We wszystkich działaniach wspieranych w ramach programu ramowego należy uwzględnić 
praktyczne implikacje tych zasad, również w świetle rewizji procesu przeglądu etycznego 
przeprowadzanego przez Komisję.

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 73
Punkt uzasadnienia 25

(25) Działalność badawcza wspierana 
poprzez niniejszy program ramowy powinna 
być zgodna z podstawowymi zasadami 
etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 
swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej. Opinie Europejskiej 
Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach są oraz będą brane pod 

(25) Działalność badawcza wspierana 
poprzez niniejszy program ramowy powinna 
być zgodna z podstawowymi zasadami 
etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 
swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej, Konwencji Praw 
Człowieka i Biomedycyny Rady Europy 
oraz Powszechnej Deklaracji Praw 
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uwagę. Człowieka UNESCO.

Or. it

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 74
Punkt uzasadnienia 25

(25) Działalność badawcza wspierana 
poprzez niniejszy program ramowy powinna 
być zgodna z podstawowymi zasadami 
etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 
swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej. Opinie Europejskiej 
Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach są oraz będą brane pod 
uwagę.

(25) Działalność badawcza wspierana 
poprzez niniejszy program ramowy powinna 
służyć przede wszystkim człowiekowi i być 
zgodna z podstawowymi zasadami 
etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 
swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej. Opinie Europejskiej 
Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach są oraz będą brane pod 
uwagę.

Or. pl

Uzasadnienie

Działalność badawcza nie może powodować spadek zatrudnienia wśród obywateli UE ani też 
być szkodliwa dla człowieka - klonowanie, badania prenatalne itp.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 75
Punkt uzasadnienia 28

(28) Należy także podjąć stosowne środki w 
celu zapobieżenia nieprawidłowościom i 
nadużyciom jak również należy podjąć 
odpowiednie kroki w celu odzyskania 
straconych, niewłaściwie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych środków, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 
r. w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich1, rozporządzeniem 
(Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 

(28) Należy także podjąć stosowne środki w 
celu kontrolowania z jednej strony 
skuteczności przyznanych środków 
pomocowych, a z drugiej strony 
skuteczności wykorzystania tych funduszy,
zapobieżenia nieprawidłowościom i 
nadużyciom jak również należy podjąć 
odpowiednie kroki w celu odzyskania 
straconych, niewłaściwie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych środków, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, 

  
1 Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1.
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listopada 1996 r. w sprawie kontroli na 
miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych 
przez Komisję w celu ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich przed 
nadużyciami finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami1 oraz rozporządzenie 
(WE) nr 1073/1999 Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące dochodzeń 
prowadzonych przez Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF)2.

Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 
r. w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich3, rozporządzeniem 
(Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 
listopada 1996 r. w sprawie kontroli na 
miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych 
przez Komisję w celu ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich przed 
nadużyciami finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami4 oraz rozporządzenie 
(WE) nr 1073/1999 Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące dochodzeń 
prowadzonych przez Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF)5.

Or. fr

Uzasadnienie

Od chwili zaangażowania funduszy pblicznych, należy kontrolować skuteczność środków 
przyznanych w ramach pracy badawczej.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 76
Artykuł 2 ustęp 2

(2) Współpraca: wspieranie szerokiego 
zakresu działań badawczych 
prowadzonych w ramach współpracy 
międzynarodowej w następujących 
dziedzinach tematycznych:

(a) Zdrowie

(b) Żywność, rolnictwo i biotechnologia
(c) Technologie informacyjne i 

komunikacyjne

(d) Nanonauki, nanotechnologie, 
materiały i nowe technologie 
produkcyjne

(2) Współpraca: wspieranie szerokiego 
zakresu działań badawczych 
prowadzonych w ramach współpracy 
międzynarodowej w następujących 
dziedzinach tematycznych:

(a) Zdrowie i żywność, łącznie z 
aspektami społecznymi i 
wdrożeniem technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych; 
badanie w zakresie leczenia i 
profilaktyki chorób, w powiązaniu z 
czynnikami środowiskowymi i 
schematami żywieniowymi, 
ukierunkowane na zaniedbywane 
choroby i rozwój priorytetowych 

    
1 Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2.
2 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.
3 Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1.
4 Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2.
5 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.
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(e) Energia
(f) Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)

(g) Transport (łącznie z aeronautyką)
(h) Nauki społeczno-ekonomiczne i 

humanistyczne
(i) Bezpieczeństwo i przestrzeń 

kosmiczna

leków;
(b) Technologie innowacyjne, w tym 

biotechnologie, technologie 
informacyjne i komunikacyjne, 
nanonauki, nanotechnologie, 
materiały i nowe technologie 
produkcyjne;

(c) Energia, wydajność energetyczna i 
transport (łącznie z aeronautyką);

(d) Środowisko (łącznie ze zmianami 
klimatycznymi), rolnictwo i 
rybołówstwo;

(e) Bezpieczeństwo i przestrzeń 
kosmiczna.

Or. nl

Uzasadnienie

Powyższe zmiany do niniejszego artykułu mają zapewnić dokładne ukierunkowanie na 
określoną liczbę dziedzin tematycznych: Zdrowie i żywność, technologie innowacyjne, 
ochrona środowiska i rolnictwo, energia i transport oraz bezpieczeństwo. Dziedziny te są 
połączone, aby uwydatnić ich wzajemne powiązania. 

Wymienianie technologii informacyjnych i komunikacyjnych jako osobnego punktu uważam 
za niepotrzebne, biorąc pod uwagę, że technologie te są również wymienione w części 
„Możliwości”. Część „Współpraca” winna obejmować wsparcie dla rozwoju wszystkich 
rodzajów technologii, w tym technologii ICT. Uznaję za nieuzasadnione szczególne 
podkreślanie wsparcia dla ICT, biorąc pod uwagę, że przemysł ten jest dynamiczny i aktywny, 
dlatego na tym etapie wsparcie Europy nie jest konieczne.

Oddzielanie nauk społecznych i gospodarczych od nauk humanistycznych wydaje się zbędne, 
biorąc pod uwagę, że podejście to w równy sposób traktuje wszystkie dziedziny.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na rybołówstwo.

W przypadku przyjęcia tych poprawek, pozostałą część dokumentu należy odpowiednio 
zmienić, aby odpowiednie dziedziny tematyczne zostały połączone (poprawka horyzontalna).

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 77
Artykuł 2 ustęp 2 litera a)

(a) Zdrowie (a) Zdrowie, w tym zdrowie dzieci i 
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opracowanie programu MICE (Badanie 
Leków dla Dzieci Europy), o którym mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr .../... [w sprawie 
produktów leczniczych stosowanych w 
pediatrii oraz zmieniającym rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 
2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 
726/2004];

Or. fr

Uzasadnienie

Istotne jest, aby Parlament opowiedział się za stworzeniem programu badań w dziedzinie 
pediatrii (MICE) w ramach siódmego programu FPRD.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 78
Artykuł 2 ustęp 2 litera h)

(h) Nauki społeczno-ekonomiczne i 
humanistyczne

(h) Nauki ścisłe i humanistyczne

Or. pl

Uzasadnienie

Proponowany zapis upraszcza, a jednocześnie zawiera w sobie wszystkie cele naukowe.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 79
Artykuł 2 ustęp 4

(4) Ludzie: wzmacnianie ilościowe i 
jakościowe potencjału ludzkiego w zakresie 
badań i technologii w Europie.

(4) Ludzie: wzmacnianie ilościowe i 
jakościowe potencjału ludzkiego w zakresie 
badań i technologii w EuropieW tym świetle
należy na poziomie wspólnotowym 
rozważyć możliwość harmonizacji 
podatków, którą objęci byliby badacze.

Or. fr



AM\587815PL.doc 13/74 PE 364.923v01-00

PL

Uzasadnienie

Niepokoje Unii Europejskie dotyczące “drenażu mózgów” do Azji i Ameryki, które oferują 
korzystniejsze warunki, są uzasadnione. Rada mogłaby z pewnością wprowadzić szczególne 
środki harmonizacji podatków, którą objęci byliby badacze zarówno w sektorze prywatnym, 
jak i publicznym.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 80
Artykuł 2 ustęp 5

(5) Możliwości: wspieranie kluczowych 
aspektów europejskich możliwości w 
dziedzinie badań i innowacji, takich jak 
infrastruktury badawcze, regionalne zespoły 
projektów badawczych, rozwój pełnego 
potencjału badawczego we wspólnotowych 
regionach konwergencji i regionach 
peryferyjnych, badania na rzecz małych i 
średnich przedsiębiorstw, zagadnienia 
programu „Nauka w społeczeństwie”, 
horyzontalne działania w zakresie 
międzynarodowej współpracy.

(5) Możliwości: wspieranie kluczowych 
aspektów europejskich możliwości w 
dziedzinie badań i innowacji, takich jak 
infrastruktury badawcze, regionalne zespoły 
projektów badawczych, rozwój pełnego 
potencjału badawczego we wspólnotowych 
regionach konwergencji i regionach 
peryferyjnych z uwzględnieniem lokalnych 
ośrodków naukowych, badania na rzecz 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
zagadnienia programu „Nauka w 
społeczeństwie”, horyzontalne działania w 
zakresie międzynarodowej współpracy oraz 
pomocy w wymianie naukowej pomiędzy 
regionami peryferyjnymi UE.

Or. pl

Uzasadnienie

Należy uwzględnić potrzeby współdziałania, wymiany naukowej pomiędzy ośrodkami 
badawczymi położonymi w regionach peryferyjnych UE.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 81
Artykuł 6

Wszelka działalność badawcza prowadzona 
w ramach siódmego programu ramowego 
jest prowadzona zgodnie z podstawowymi 
zasadami etycznymi.

Wszelka działalność badawcza prowadzona 
w ramach siódmego programu ramowego 
jest prowadzona dla dobra i rozwoju 
człowieka zgodnie z podstawowymi 
zasadami etycznymi.
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Or. pl

Uzasadnienie

Nauka finansowana przez kraje wspólnoty nie powinna zwiększać bezrobocia, ani też być 
szkodliwa dla człowieka - klonowanie, badania prenatalne itp.

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 82
Artykuł 6

Wszelka działalność badawcza prowadzona 
w ramach siódmego programu ramowego
jest prowadzona zgodnie z podstawowymi 
zasadami etycznymi.

Wszelka działalność badawcza prowadzona 
w ramach siódmego programu ramowego 
jest prowadzona zgodnie z podstawowymi 
zasadami etycznymi, w tym z zasadami 
określonymi w Karcie Praw Podstawowych 
UE, Konwencji Praw Człowieka i 
Biomedycyny Rady Europy oraz 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
UNESCO.

Or. it

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 83
Artykuł 7 ustęp 1

(1) Nie później niż w 2010 r., Komisja 
przeprowadza z pomocą zewnętrznych 
ekspertów, tymczasową ocenę niniejszego 
programu ramowego oraz jego programów 
szczegółowych dotyczącą jakości 
prowadzonej działalności badawczej oraz 
poczynionych postępów na rzecz 
wyznaczonych celów.

(1) Nie później niż w 2009 r., Komisja 
przeprowadza z pomocą zewnętrznych 
ekspertów, tymczasową ocenę niniejszego 
programu ramowego oraz jego programów 
szczegółowych dotyczącą jakości 
prowadzonej działalności badawczej oraz 
poczynionych postępów na rzecz 
wyznaczonych celów poprzez opracowanie 
niezależnego sprawozdania.

Or. pt

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że agenda w zakresie badań i rozwoju technicznego stale ewoluuje, 
siódmy program ramowy winien być uważnie monitorowany.
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 84
Załącznik I część I „Współpraca” ustęp 3

W ramach działań UE określono dziewięć
następujących tematów:

W ramach działań UE określono dziesięć
następujących tematów:

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie spójności z poniższą poprawką.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 85
Załącznik I część I „Współpraca” ustęp 3 punkt 1

(1) Zdrowie (1) Zdrowie, w tym zdrowie dzieci i 
opracowanie programu MICE (Badanie 
Leków dla Dzieci Europy), o którym mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr .../... [w sprawie 
produktów leczniczych stosowanych w 
pediatrii oraz zmieniającym rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 
2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 
726/2004];

Or. fr

Uzasadnienie

Istotne jest, aby Parlament opowiedział się za stworzeniem programu badań w dziedzinie 
pediatrii (MICE) w ramach siódmego programu FPRD.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 86
Załącznik I część I „Współpraca” ustęp 3 punkt 9 a (nowy)

(9a) Utworzenie platformy wymiany między 
twórcami a przemysłem.
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Or. fr

Uzasadnienie

W obrębie Unii Europejskiej wiele innowacji stworzonych przez europejskich badaczy i 
przedsiębiorców pozostaje nieukończonych. Z powodów strukturalnych, finansowych i innych 
twórcom brakuje zasobów, które pozwoliłyby na dalszy rozwój pomysłu. Jest to godna 
ubolewania strata, ponieważ w wielu przypadkach nie wiedzą oni, gdzie się zwrócić w celu 
przekazania swoich dokonań, aby można je było włączyć w szerzej zakrojone badania lub 
przekształcić w praktyczne zastosowanie w przemyśle. UE powinna sprzyjać współpracy 
między twórcami i przemysłem.

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 87
Załącznik I część I „Współpraca” ustęp 5

(5) Szczególną uwagę zwróci się na 
priorytetowe dziedziny naukowe dotyczące 
kilku tematów, takie jak nauki i technologie 
morskie.

(5) Szczególną uwagę zwróci się na 
priorytetowe dziedziny naukowe dotyczące 
kilku tematów, takie jak nauki i technologie 
morskie, w oparciu o koordynację i 
uzyskanie wyników umożliwiających 
opracowanie polityki UE w tym zakresie.

Or. pt

Uzasadnienie

The EU needs to draw up a proper European marine science and technology policy

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 88
Załącznik I część I „Współpraca” ustęp 5 a (nowy)

Zaangażowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw – w szczególności opartych 
na wiedzy – należy zagwarantować poprzez 
praktyczne środki wsparcia przy 
jednoczesnym ilościowym i jakościowym 
monitorowaniu osiągniętych celów.

Or. pt
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Uzasadnienie

In view of the essential role played by SMEs in innovation and in improving competitiveness, 
the contribution which they make must be secured and assessed as part of the framework 
programme.

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 89
Załącznik I część I „Współpraca” ustęp 5 b (nowy)

Należy zapewnić wsparcie dla inicjatyw 
podejmowanych w celu promowania 
dialogu naukowego i rozpowszechniania 
wyników wśród jak największej grupy 
odbiorców spoza środowiska naukowego, z 
myślą o wzmocnieniu roli społeczeństwa 
obywatelskiego w badaniach. Na wszystkich 
szczeblach badań naukowych należy 
promować wymiar równości płci.

Or. pt

Uzasadnienie

A knowledge-based society needs to be developed and within it the full potential of women 
must be exploited.

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 90
Załącznik I część I „Współpraca” ustęp 7

Szczególnie w przypadku dziedzin 
związanych z przemysłem, tematy zostały 
ustalone – obok innych źródeł – na 
podstawie pracy różnych „Europejskich 
Platform Technologicznych” 
zorganizowanych w dziedzinach, w których 
europejska konkurencyjność, wzrost 
gospodarczy oraz dobrobyt zależą średnio- i 
długoterminowo od istotnych postępów w 
zakresie badań i technologii. Europejskie 
Platformy Technologiczne skupiają pod 
przewodnictwem przemysłu zainteresowane 

Szczególnie w przypadku dziedzin 
związanych z przemysłem, tematy zostały 
ustalone – obok innych źródeł – na 
podstawie pracy różnych „Europejskich 
Platform Technologicznych” 
zorganizowanych w dziedzinach, w których 
europejska konkurencyjność, wzrost 
gospodarczy oraz dobrobyt zależą średnio- i 
długoterminowo od istotnych postępów w 
zakresie badań i technologii. Europejskie 
Platformy Technologiczne skupiają pod 
przewodnictwem przemysłu zainteresowane 
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strony w celu określenia i wdrażania 
Programu Badań Strategicznych. Niniejszy 
program ramowy przyczyni się do realizacji 
wspomnianych Programów Badań 
Strategicznych, jeśli stanowią one 
rzeczywistą wartość dodaną dla Europy.

strony w celu określenia i wdrażania 
Programu Badań Strategicznych.

Or. pt

Uzasadnienie

It is not the job of the Framework Programme to serve industry's strategic research agendas.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 91
Załącznik I część I „Współpraca” ustęp 10

W celu wzmocnienia rozpowszechniania i 
wykorzystywania wyników badań UE, 
rozpowszechnianie wiedzy oraz transfer 
wyników – również w gronie decydentów –
zostaną wsparte we wszystkich dziedzinach 
tematycznych poprzez finansowanie 
inicjatyw sieciowych, seminariów i imprez, 
pomoc ze strony zewnętrznych ekspertów 
oraz usługi informacyjne i elektroniczne, w 
szczególności CORDIS. W ramach 
programu na rzecz konkurencyjności i 
innowacji zostaną podjęte działania 
wspierające innowacje. Wsparcie zostanie 
udzielone również inicjatywom mającym na 
celu zapoczątkowanie dialogu w kwestiach 
naukowych oraz wyników badań z szerszą 
grupą odbiorców spoza środowiska 
badawczego oraz w dziedzinach 
komunikacji i kształcenia naukowego. 
Zasady etyczne oraz aspekty związane z 
płcią kulturową zostaną wzięte pod uwagę.

W celu wzmocnienia rozpowszechniania i 
wykorzystywania wyników badań UE, 
rozpowszechnianie wiedzy oraz transfer 
wyników – również w gronie decydentów –
zostaną wsparte we wszystkich dziedzinach 
tematycznych poprzez finansowanie 
inicjatyw sieciowych, seminariów i imprez, 
pomoc ze strony zewnętrznych ekspertów 
oraz usługi informacyjne i elektroniczne, w 
szczególności CORDIS. W ramach 
programu na rzecz konkurencyjności i 
innowacji zostaną podjęte działania 
wspierające innowacje. Wsparcie zostanie 
udzielone również inicjatywom mającym na 
celu zapoczątkowanie dialogu w kwestiach 
naukowych oraz wyników badań z szerszą 
grupą odbiorców spoza środowiska 
badawczego oraz w dziedzinach 
komunikacji i kształcenia naukowego. 
Zasady etyczne, kwestie dostępności oraz 
aspekty związane z płcią zostaną należycie
wzięte pod uwagę w płaszczyźnie poziomej 
we wszystkich odnośnych tematach badań.

Or. en
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Uzasadnienie

Newly developed technologies will otherwise create new barriers to many European citizens; 
whereas if such issues are considered at the design phase, full accessibility will be 
guaranteed with only limited investment (typically 2-4% of the overall budget of each new 
project).

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 92
Załącznik I część I „Wspólne inicjatywy technologiczne” ustęp 1

W odniesieniu do ograniczonej liczby 
przypadków zakres celu badań i rozwoju 
technologicznego (RTD) oraz skala 
angażowanych zasobów uzasadniają 
ustanawianie długookresowych partnerstw 
publiczno-prywatnych mających formę 
wspólnych inicjatyw technologicznych. 
Inicjatywy te, będące głównie wynikiem 
pracy europejskich platform 
technologicznych oraz obejmujące jeden lub 
niewielką liczbę wybranych aspektów 
badawczych w obrębie własnej dziedziny, 
połączą inwestycje sektora prywatnego z 
krajowym i europejskim finansowaniem 
publicznym, łącznie z dotacjami 
pochodzącymi z programu ramowego badań 
oraz finansowaniem pożyczek 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 
Wspólne inicjatywy technologiczne mogą 
być ustalane na podstawie art. 171 Traktatu 
(może to dotyczyć utworzenia wspólnego 
przedsiębiorstwa) lub na podstawie decyzji o 
programach szczegółowych zgodnie z art. 
166 Traktatu.

W odniesieniu do ograniczonej liczby 
przypadków zakres celu badań i rozwoju 
technologicznego (RTD) oraz skala 
angażowanych zasobów uzasadniają 
ustanawianie długookresowych partnerstw 
publiczno-prywatnych mających formę 
wspólnych inicjatyw technologicznych. 
Inicjatywy te, będące głównie wynikiem 
pracy europejskich platform 
technologicznych oraz obejmujące jeden lub 
niewielką liczbę wybranych aspektów 
badawczych w obrębie własnej dziedziny, 
połączą inwestycje sektora prywatnego z 
krajowym i europejskim finansowaniem 
publicznym, łącznie z dotacjami 
pochodzącymi z programu ramowego badań 
oraz finansowaniem pożyczek 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 
Wspólne inicjatywy technologiczne mogą 
być ustalane na podstawie art. 171 Traktatu 
(może to dotyczyć utworzenia wspólnego 
przedsiębiorstwa) lub na podstawie decyzji o 
programach szczegółowych zgodnie z art. 
166 Traktatu. Każda wspólna inicjatywa 
technologiczna musi być przyjęta w osobnej 
decyzji Rady, tak aby zapewnić większą 
sprawiedliwość – pod względem
gospodarczym i technologicznym –
pomiędzy różnymi Państwami 
Członkowskimi.

Or. pt
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Uzasadnienie

Support for structures of this kind should not lead to an increase in the technological and 
economic disparities amongst the Member States.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 93
Załącznik I część I „Wspólne Inicjatywy Technologiczne” ustęp 3

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
ogólną spójność oraz koordynację pomiędzy 
Wspólnymi Inicjatywami Technologicznymi 
a krajowymi programami i projektami w 
tych samych dziedzinach.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
udział małych i średnich przedsiębiorstw i 
instytutów badawczych w takich 
inicjatywach i na ogólną spójność oraz 
koordynację pomiędzy Wspólnymi 
Inicjatywami Technologicznymi a 
krajowymi programami i projektami w tych 
samych dziedzinach.

Or. en

Uzasadnienie

The participation of SMEs in Joint Technology Initiatives is indeed important. Of equal 
importance however is the participation of Research Institutes in them, so as to guarantee 
that state-funded research serves not only the industrial but also societal and public interest. 
Otherwise, the industry-led JTI's may for example neglect traffic safety in the expense of 
driver's comfort and enhanced scales.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 94
Załącznik I część I „Współpraca międzynarodowa” ustęp 1 punktator 2

• Szczególne działania współpracy w 
każdej z dziedzin tematycznych 
poświęcone krajom trzecim w 
przypadku wzajemnego 
zainteresowania współpracą w 
kwestii poszczególnych tematów. 
Działania te, ściśle związane z 
umowami o współpracy dwustronnej 
lub wielostronnymi dialogami 
pomiędzy UE a wyżej 
wymienionymi krajami lub grupami 

• Szczególne działania współpracy w 
każdej z dziedzin tematycznych 
poświęcone krajom trzecim w 
przypadku wzajemnego 
zainteresowania współpracą w 
kwestii poszczególnych tematów. 
Działania te, ściśle związane z 
umowami o współpracy dwustronnej 
lub wielostronnymi dialogami 
pomiędzy UE a wyżej 
wymienionymi krajami lub grupami 



AM\587815PL.doc 21/74 PE 364.923v01-00

PL

krajów, będą pełnić rolę 
uprzywilejowanego instrumentu 
realizowania współpracy między UE 
i tymi krajami. Działaniami tymi są 
w szczególności działania mające na 
celu wzmocnienie możliwości 
badawczych krajów kandydujących 
oraz sąsiadujących, działania 
realizowane w ramach współpracy 
ukierunkowane na kraje rozwijające 
się oraz nowo powstałe, skupiające 
się na ich specyficznych potrzebach 
w dziedzinach takich jak zdrowie, 
rolnictwo, rybołówstwo oraz 
środowisko, i realizowane w 
warunkach finansowych 
dostosowanych do możliwości tych
krajów.

krajów, będą pełnić rolę 
uprzywilejowanego instrumentu 
realizowania współpracy między UE 
i tymi krajami. Działaniami tymi są 
w szczególności działania mające na 
celu wzmocnienie możliwości 
badawczych krajów kandydujących 
oraz sąsiadujących, działania 
realizowane w ramach współpracy 
ukierunkowane na kraje rozwijające 
się oraz nowo powstałe, skupiające 
się na ich specyficznych potrzebach 
w dziedzinach takich jak zdrowie, 
rolnictwo, rybołówstwo, transport, 
komunikacja oraz środowisko, i 
realizowane w warunkach 
finansowych dostosowanych do 
możliwości tych krajów.

Or. en

Uzasadnienie

The addition of ¨transportation and communication¨ as potential fields in international 
cooperation are of importance, since many developing and emerging countries lack the 
relevant infrastructure and are thus isolated, The development of physical and digital 
corridors to these countries will benefit them (breaking their isolation) and simultaneously 
the European Industry (participating in the development of relevant infrastructure).

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 95
Załącznik I część I „Współpraca międzynarodowa” ustęp 1 punktator 2

• Szczególne działania współpracy w 
każdej z dziedzin tematycznych 
poświęcone krajom trzecim w 
przypadku wzajemnego 
zainteresowania współpracą w 
kwestii poszczególnych tematów. 
Działania te, ściśle związane z 
umowami o współpracy dwustronnej 
lub wielostronnymi dialogami 
pomiędzy UE a wyżej 
wymienionymi krajami lub grupami 
krajów, będą pełnić rolę 

• Szczególne działania współpracy w 
każdej z dziedzin tematycznych 
poświęcone krajom trzecim w 
przypadku wzajemnego 
zainteresowania współpracą w 
kwestii poszczególnych tematów. 
Działania te, ściśle związane z 
umowami o współpracy dwustronnej 
lub wielostronnymi dialogami 
pomiędzy UE a wyżej 
wymienionymi krajami lub grupami 
krajów, będą pełnić rolę 
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uprzywilejowanego instrumentu 
realizowania współpracy między UE 
i tymi krajami. Działaniami tymi są 
w szczególności działania mające na 
celu wzmocnienie możliwości 
badawczych krajów kandydujących 
oraz sąsiadujących, działania 
realizowane w ramach współpracy 
ukierunkowane na kraje rozwijające 
się oraz nowo powstałe, skupiające 
się na ich specyficznych potrzebach 
w dziedzinach takich jak zdrowie,
rolnictwo, rybołówstwo oraz 
środowisko i realizowane w 
warunkach finansowych 
dostosowanych do możliwości tych 
krajów.

uprzywilejowanego instrumentu 
realizowania współpracy między UE 
i tymi krajami. Działaniami tymi są 
w szczególności działania mające na 
celu wzmocnienie możliwości 
badawczych krajów kandydujących 
oraz sąsiadujących, działania 
realizowane w ramach współpracy 
ukierunkowane na kraje rozwijające 
się oraz nowo powstałe, skupiające 
się na ich specyficznych potrzebach 
w dziedzinach takich jak zdrowie –
ze szczególnym naciskiem na 
choroby zaniedbywane oraz takie, 
co do których nie podejmuje się 
prób wyleczenia – rolnictwo, 
rybołówstwo oraz środowisko i 
realizowane w warunkach 
finansowych dostosowanych do 
możliwości tych krajów.

Or. nl

Uzasadnienie

More attention must be given to orphan and neglected diseases.

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 96
Załącznik I część I „Współpraca międzynarodowa” ustęp 1 punktator 2 a (nowy)

• Specjalne środki ze strony Unii 
Europejskiej w celu wsparcia 
krajów rozwijających się w 
zwalczaniu stojących przed nimi 
poważnych problemów, zwłaszcza w 
sytuacji braku innowacji w 
dziedzinie leków, szczepionek i 
środków diagnostycznych.
Unia Europejska powinna podjąć 
niezbędne działania w celu 
pobudzania innowacji, biorąc pod 
uwagę doświadczenie pozyskane z 
inicjatyw podejmowanych do tej 
pory przez partnerstwa publiczne i 
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prywatne oraz organizacje non-
profit, w celu ponownego podjęcia 
badań i rozwoju nowych produktów 
farmaceutycznych, a w 
szczególności:
- wykorzystania istniejących 
możliwości naukowych Unii do 
badań farmaceutycznych i w 
dziedzinie zaniedbanych chorób;
- wspierania transferów technologii 
do krajów trzecich szczególnie 
dotkniętych chorobami 
tropikalnymi;
- pomocy krajom trzecim w budowie 
własnych zdolności badawczych, tak 
aby w większym stopniu 
odpowiadały one ich specyficznym 
potrzebom;
- wdrażania działań w sferze badań i 
rozwoju na rzecz walki z 
zaniedbywanymi chorobami, 
konsolidacji i wzmocnienia 
wysiłków na szczeblu europejskim, 
tworzenia sieci doskonałości w 
dziedzinach nauki, zarządzania i 
koordynacji polityki europejskiej 
oraz zidentyfikowania optymalnych 
zasobów ludzkich, naukowych i 
technologicznych w dziedzinie 
zaniedbanych chorób.

Or. en

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 97
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Cel”

Polepszanie stanu zdrowia obywateli Europy 
oraz podnoszenie konkurencyjności 
sektorów przemysłu europejskiego i 
przedsiębiorstw związanych ze zdrowiem, 
przy jednoczesnym zajęciu się 
zagadnieniami zdrowotnymi na świecie, w 

Polepszanie stanu zdrowia fizycznego i 
psychicznego obywateli Europy oraz 
podnoszenie konkurencyjności sektorów 
przemysłu europejskiego i przedsiębiorstw 
związanych ze zdrowiem, przy 
jednoczesnym zajęciu się zagadnieniami 
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tym powstającymi epidemiami. Nacisk 
zostanie położony na badania mające 
praktyczne przełożenie (przełożenie 
podstawowych odkryć na zastosowania 
kliniczne), rozwój i zatwierdzanie nowych 
terapii i metod promowania zdrowia oraz 
zapobiegania chorobom, narzędzia i 
technologie diagnostyczne, jak również 
zrównoważone i sprawnie działające 
systemy opieki zdrowotnej.

zdrowotnymi na świecie, w tym 
powstającymi epidemiami. Nacisk zostanie 
położony na badania mające praktyczne 
przełożenie (przełożenie podstawowych 
odkryć na zastosowania kliniczne), rozwój i 
zatwierdzanie nowych terapii i metod 
promowania zdrowia oraz zapobiegania 
chorobom, narzędzia i technologie 
diagnostyczne, jak również zrównoważone i 
sprawnie działające systemy opieki 
zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

It is important to highlight mental as well as physical health as an objective of the Seventh 
Framework Programme.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 98
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Cel”

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

Polepszanie stanu zdrowia obywateli Europy 
oraz podnoszenie konkurencyjności 
sektorów przemysłu europejskiego i 
przedsiębiorstw związanych ze zdrowiem, 
przy jednoczesnym zajęciu się 
zagadnieniami zdrowotnymi na świecie, w 
tym powstającymi epidemiami oraz 
chorobami, co do których nie podejmuje się 
prób wyleczenia, oraz zaniedbywanymi, jak 
gruźlica i malaria. Nacisk zostanie 
położony na badania mające praktyczne 
przełożenie (przełożenie podstawowych 
odkryć na zastosowania kliniczne), rozwój i 
zatwierdzanie nowych terapii i metod 
promowania zdrowia oraz zapobiegania 
chorobom, narzędzia i technologie 
diagnostyczne, jak również zrównoważone i 
sprawnie działające systemy opieki 
zdrowotnej.

Or. nl
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Uzasadnienie

More attention must be paid to treating and preventing orphan diseases and neglected 
diseases such as tuberculosis, malaria etc.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 99
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Cel”

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

Polepszanie stanu zdrowia obywateli Europy 
oraz podnoszenie konkurencyjności 
sektorów przemysłu europejskiego i 
przedsiębiorstw związanych ze zdrowiem, 
przy jednoczesnym zajęciu się 
zagadnieniami zdrowotnymi na świecie, w 
tym powstającymi epidemiami. Nacisk 
zostanie położony na badania mające 
praktyczne przełożenie (przełożenie 
podstawowych odkryć na zastosowania 
kliniczne), rozwój i zatwierdzanie nowych 
terapii i metod promowania zdrowia oraz 
zapobiegania chorobom, narzędzia i 
technologie diagnostyczne, technologie na 
rzecz zdrowego starzenia się, jak również 
zrównoważone, dostępne i sprawnie 
działające systemy opieki zdrowotnej i 
pomocy społecznej.

Or. en

Uzasadnienie

The introduction of more QoL related research into the Health research stream is important. 
As PF6 research has proven, not all health and ageing population problems can be solved by 
research in genes and medicines. Other technologies and tools, such as neuroscience, 
rehabilitation technology, use of neuropsychological test batteries etc. may complement the 
core medical solutions, providing vast added value. Accessibility issues are also of key 
importance for medical research and should be explicitly mentioned. Clinical outcome may 
serve clinical practice, but also non-clinical one, i.e. may support elderly or patients' 
integration into everyday life activities (such as autonomous living, driving, shopping, etc.). 
This type of benefit should not be totally excluded from the Health research line.
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 100
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Cel”

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

Polepszanie stanu zdrowia obywateli Europy 
oraz przyczynianie się do dobrego 
funkcjonowania europejskiej służby 
zdrowia, przy jednoczesnym wspieraniu 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
związanych z tym sektorem oraz zajęciu się 
zagadnieniami zdrowotnymi na świecie, w 
tym powstającymi epidemiami oraz 
zaniedbywanymi chorobami. Celem badań 
naukowych jest jednoczesne zapobieganie 
chorobom i opracowanie skutecznych 
metod leczenia i lekarstw, przy zapewnieniu 
sprawiedliwego i szerokiego dostępu do 
wyników badań finansowanych ze środków 
publicznych. Nacisk zostanie położony na 
badania mające praktyczne przełożenie 
(przełożenie podstawowych odkryć na 
zastosowania kliniczne), rozwój i 
zatwierdzanie nowych terapii i metod 
promowania zdrowia oraz zapobiegania 
chorobom, narzędzia i technologie 
diagnostyczne, jak również zrównoważone i 
sprawnie działające systemy opieki 
zdrowotnej.

Or. fr

Uzasadnienie

The programme should contribute not only to the health of Europe's citizens but also to 
improving the operations of the health sector in Europe: reinforcing the competitiveness of 
health-related sectors must not be the only goal. In addition to 'new' epidemics, there needs to 
be an emphasis on dealing with the 'neglected' illnesses which affect less developed countries 
but which receive insufficient attention from the pharmaceutical industry. Access must also be 
ensured for all concerned to the findings of publicly-funded research, as this is the best way 
both to meet certain health situations and needs currently not covered and to respond to the 
objective of improving health standards for everyone, in Europe and in the rest of the world.
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Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 101
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Cel”

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

Polepszanie stanu zdrowia obywateli Europy 
oraz przyczynianie się do dobrego 
funkcjonowania europejskiej służby 
zdrowia, właczając w to zwiększanie jej 
konkurencyjności pod względem 
społecznym, przy jednoczesnym zajęciu się 
zagadnieniami zdrowotnymi na świecie, w 
tym powstającymi epidemiami oraz 
zaniedbywane choroby. Badania będą 
nakierowane na zapobieganie chorobom 
oraz na rozwój skutecznych metod leczenia 
i produktów farmaceutycznych, z 
zapewnieniem sprawiedliwego dostępu do 
wyników badań. Nacisk zostanie położony 
na badania mające praktyczne przełożenie 
(przełożenie podstawowych odkryć na 
zastosowania na szczeblu klinicznym i 
populacji), rozwój i zatwierdzanie nowych 
terapii i metod promowania zdrowia oraz 
zapobiegania chorobom, narzędzia i 
technologie diagnostyczne, jak również 
zrównoważone i sprawnie działające 
systemy opieki zdrowotnej.

Or. it

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 102
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Uzasadnienie” ustęp 2

Badania kliniczne nad wieloma chorobami 
(np. chorobami nowotworowymi, układu 
sercowo-naczyniowego, psychicznymi i 
neurologicznymi, w szczególności 
związanymi z procesem starzenia się, takimi 
jak choroba Alzheimera czy Parkinsona) w 
celu uzyskania potrzebnej ilości pacjentów 
w krótkim okresie czasu, są uzależnione od 
prób przeprowadzanych w 
międzynarodowych ośrodkach. Badania 

Badania kliniczne nad wieloma chorobami 
(np. chorobami nowotworowymi, układu 
sercowo-naczyniowego, oddechowego,
psychicznymi i neurologicznymi, w 
szczególności związanymi z procesem 
starzenia się, takimi jak choroba Alzheimera 
czy Parkinsona, oraz chorobami 
niezakaźnymi związanymi ze zdrowiem 
dzieci) w celu uzyskania potrzebnej ilości 
pacjentów w krótkim okresie czasu, są 
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epidemiologiczne wymagają dużej 
różnorodności populacji oraz 
międzynarodowych sieci w celu osiągnięcia 
znaczących wyników. Opracowanie nowych 
metod diagnostyki oraz leczenia rzadkich 
zaburzeń również wymaga 
międzynarodowego podejścia w celu 
zwiększenia liczby pacjentów 
obejmowanych każdym badaniem. 
Natomiast prowadzenie badań 
ukierunkowanych na politykę zdrowotną na 
poziomie europejskim umożliwia 
dokonywanie porównań modeli, systemów, 
danych oraz próbek materiału pobranego od 
pacjentów, zgromadzonych w krajowych 
bazach danych oraz biobankach.

uzależnione od prób przeprowadzanych w 
międzynarodowych ośrodkach. Badania 
epidemiologiczne, nakierowane na 
określenie czynników choroby na 
poziomach od molekularnego do 
społecznego, wymagają dużej różnorodności 
populacji oraz międzynarodowych sieci w 
celu osiągnięcia znaczących wyników. 
Opracowanie nowych metod diagnostyki 
oraz leczenia rzadkich zaburzeń i 
prowadzenie badań epidemiologicznych na 
temat takich zaburzeń również wymaga 
międzynarodowego podejścia w celu 
zwiększenia liczby pacjentów 
obejmowanych każdym badaniem. 
Natomiast prowadzenie badań 
ukierunkowanych na politykę zdrowotną na 
poziomie europejskim umożliwia 
dokonywanie porównań modeli, systemów, 
danych oraz próbek materiału pobranego od 
pacjentów, zgromadzonych w krajowych 
bazach danych oraz biobankach, w tym 
publicznych bankach komórek 
macierzystych uzyskanych z krwi 
pępowinowej.

Or. it

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 103
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Uzasadnienie” ustęp 2

Badania kliniczne nad wieloma chorobami 
(np. chorobami nowotworowymi, układu 
sercowo-naczyniowego, psychicznymi i 
neurologicznymi, w szczególności 
związanymi z procesem starzenia się, takimi 
jak choroba Alzheimera czy Parkinsona) w 
celu uzyskania potrzebnej ilości pacjentów 
w krótkim okresie czasu, są uzależnione od 
prób przeprowadzanych w 
międzynarodowych ośrodkach. Badania 
epidemiologiczne wymagają dużej 
różnorodności populacji oraz 
międzynarodowych sieci w celu osiągnięcia 

Badania kliniczne nad wieloma chorobami 
(np. chorobami nowotworowymi, układu 
sercowo-naczyniowego, reumatycznymi,
psychicznymi i neurologicznymi, w 
szczególności związanymi z procesem 
starzenia się, takimi jak choroba Alzheimera 
czy Parkinsona) w celu uzyskania potrzebnej 
ilości pacjentów w krótkim okresie czasu, są 
uzależnione od prób przeprowadzanych w 
międzynarodowych ośrodkach. Badania 
epidemiologiczne wymagają dużej 
różnorodności populacji oraz 
międzynarodowych sieci w celu osiągnięcia 
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znaczących wyników. Opracowanie nowych 
metod diagnostyki oraz leczenia rzadkich 
zaburzeń również wymaga 
międzynarodowego podejścia w celu 
zwiększenia liczby pacjentów 
obejmowanych każdym badaniem. 
Natomiast prowadzenie badań 
ukierunkowanych na politykę zdrowotną na 
poziomie europejskim umożliwia 
dokonywanie porównań modeli, systemów, 
danych oraz próbek materiału pobranego od 
pacjentów, zgromadzonych w krajowych 
bazach danych oraz biobankach.

znaczących wyników. Opracowanie nowych 
metod diagnostyki oraz leczenia rzadkich 
zaburzeń również wymaga 
międzynarodowego podejścia w celu 
zwiększenia liczby pacjentów 
obejmowanych każdym badaniem. 
Natomiast prowadzenie badań 
ukierunkowanych na politykę zdrowotną na 
poziomie europejskim umożliwia 
dokonywanie porównań modeli, systemów, 
danych oraz próbek materiału pobranego od 
pacjentów, zgromadzonych w krajowych 
bazach danych oraz biobankach.

Or. en

Uzasadnienie

Rheumatic diseases are of high prevalence worldwide and account for 40 to 50 % of all work-
related ill-health in Europe. Therefore, increased research at European Level is urgently 
needed into these diseases.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 104
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Uzasadnienie” ustęp 2

Badania kliniczne nad wieloma chorobami 
(np. chorobami nowotworowymi, układu 
sercowo-naczyniowego, psychicznymi i 
neurologicznymi, w szczególności 
związanymi z procesem starzenia się, takimi 
jak choroba Alzheimera czy Parkinsona) w 
celu uzyskania potrzebnej ilości pacjentów 
w krótkim okresie czasu, są uzależnione od 
prób przeprowadzanych w 
międzynarodowych ośrodkach. Badania 
epidemiologiczne wymagają dużej 
różnorodności populacji oraz 
międzynarodowych sieci w celu osiągnięcia 
znaczących wyników. Opracowanie nowych 
metod diagnostyki oraz leczenia rzadkich 
zaburzeń również wymaga 
międzynarodowego podejścia w celu 
zwiększenia liczby pacjentów 
obejmowanych każdym badaniem. 

Badania kliniczne nad wieloma chorobami 
(np. chorobami nowotworowymi, układu 
sercowo-naczyniowego, reumatycznymi,
psychicznymi i neurologicznymi, w 
szczególności związanymi z procesem 
starzenia się, takimi jak choroba Alzheimera 
czy Parkinsona) w celu uzyskania potrzebnej 
ilości pacjentów w krótkim okresie czasu, są 
uzależnione od prób przeprowadzanych w 
międzynarodowych ośrodkach. Badania 
epidemiologiczne wymagają dużej 
różnorodności populacji oraz 
międzynarodowych sieci w celu osiągnięcia 
znaczących wyników. Opracowanie nowych 
metod diagnostyki oraz leczenia rzadkich 
zaburzeń również wymaga 
międzynarodowego podejścia w celu 
zwiększenia liczby pacjentów 
obejmowanych każdym badaniem. 
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Natomiast prowadzenie badań 
ukierunkowanych na politykę zdrowotną na 
poziomie europejskim umożliwia 
dokonywanie porównań modeli, systemów, 
danych oraz próbek materiału pobranego od 
pacjentów, zgromadzonych w krajowych 
bazach danych oraz biobankach.

Natomiast prowadzenie badań 
ukierunkowanych na politykę zdrowotną na 
poziomie europejskim umożliwia 
dokonywanie porównań modeli, systemów, 
danych oraz próbek materiału pobranego od 
pacjentów, zgromadzonych w krajowych 
bazach danych oraz biobankach.

Or. en

Uzasadnienie

Rheumatic diseases are one of the leading causes of disease burden across Europe and lead 
to estimated losses of more than 2 percent of GNP each year. Rheumatic diseases are among 
the most prevalent groups of diseases in Europe. Approximately one third of Europe’s 
population, or around 100 million people, suffer from a rheumatic disease at some point in 
their lives. One in 5 of all Europeans are under long-term treatment for rheumatism and 
arthritis. People from all age groups and both genders are affected. Rheumatic diseases are a 
major cause for loss of working capacity. Rheumatic disorders are the most common cause of 
health problems limiting work capacity accounting for 40 to 50 % of all work-related ill-
health.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 105
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Uzasadnienie” ustęp 3

Intensywne badania biomedyczne 
prowadzone w Europie przyczynią się do 
podniesienia konkurencyjności europejskiej 
biotechnologii na rzecz ochrony zdrowia, 
technologii medycznej oraz przemysłu 
farmaceutycznego. UE powinna również 
pełnić aktywną rolę w procesie tworzenia 
warunków sprzyjających innowacji w 
sektorze farmaceutycznym, w szczególności 
w celu maksymalnego zwiększenia 
powodzenia badań klinicznych. Małe i 
średnie przedsiębiorstwa prowadzące 
badania stanowią główną ekonomiczną siłę 
napędową biotechnologii na rzecz ochrony 
zdrowia i technologii medycznej. Pomimo 
że w Europie działa więcej przedsiębiorstw 
biotechnologicznych, niż w Stanach 
Zjednoczonych, większość z nich to 
przedsiębiorstwa małe i mniej dojrzałe od 

Intensywne badania biomedyczne 
prowadzone w Europie przyczynią się do 
podniesienia konkurencyjności europejskiej 
biotechnologii na rzecz ochrony zdrowia, 
technologii medycznej oraz przemysłu 
farmaceutycznego. UE powinna również 
pełnić aktywną rolę w procesie tworzenia 
warunków sprzyjających innowacji w 
sektorze farmaceutycznym, w szczególności 
w celu maksymalnego zwiększenia 
powodzenia badań klinicznych. Z tego 
powodu należy promować opracowanie 
programu MICE (Badanie Leków dla 
Dzieci Europy), o którym mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr .../... [w sprawie 
produktów leczniczych stosowanych w 
pediatrii oraz zmieniającym rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 
2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 
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swych konkurentów. Połączone prywatno-
publiczne wysiłki badawcze na poziomie UE 
ułatwią ich rozwój. Badania na poziomie UE 
przyczynią się także do opracowania 
nowych norm i standardów w celu 
ustanowienia stosownych ram prawnych dla 
nowych technologii medycznych (takich jak 
np. medycyna odnowy).

726/2004]. Małe i średnie przedsiębiorstwa 
prowadzące badania stanowią główną 
ekonomiczną siłę napędową biotechnologii 
na rzecz ochrony zdrowia i technologii 
medycznej. Pomimo że w Europie działa 
więcej przedsiębiorstw biotechnologicznych, 
niż w Stanach Zjednoczonych, większość z 
nich to przedsiębiorstwa małe i mniej 
dojrzałe od swych konkurentów. Połączone 
prywatno-publiczne wysiłki badawcze na 
poziomie UE ułatwią ich rozwój. Badania na 
poziomie UE przyczynią się także do 
opracowania nowych norm i standardów w 
celu ustanowienia stosownych ram 
prawnych dla nowych technologii 
medycznych (takich jak np. medycyna 
odnowy).

Or. fr

Uzasadnienie

It is important to insist on Parliament's position in favour of the creation of the MICE 
programme under the Seventh FPRD.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Peter 
Liese

Poprawka 106
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Uzasadnienie” ustęp 3

Intensywne badania biomedyczne 
prowadzone w Europie przyczynią się do 
podniesienia konkurencyjności europejskiej 
biotechnologii na rzecz ochrony zdrowia, 
technologii medycznej oraz przemysłu 
farmaceutycznego. UE powinna również 
pełnić aktywną rolę w procesie tworzenia 
warunków sprzyjających innowacji w 
sektorze farmaceutycznym, w szczególności 
w celu maksymalnego zwiększenia 
powodzenia badań klinicznych. Małe i 
średnie przedsiębiorstwa prowadzące 
badania stanowią główną ekonomiczną siłę 
napędową biotechnologii na rzecz ochrony 
zdrowia i technologii medycznej. Pomimo 

Intensywne badania biomedyczne 
prowadzone w Europie przyczynią się do 
podniesienia konkurencyjności europejskiej 
biotechnologii na rzecz ochrony zdrowia, 
technologii medycznej oraz przemysłu 
farmaceutycznego. UE powinna również 
pełnić aktywną rolę w procesie tworzenia 
warunków sprzyjających innowacji w 
sektorze farmaceutycznym, w szczególności 
w celu maksymalnego zwiększenia 
powodzenia badań klinicznych. Małe i 
średnie przedsiębiorstwa prowadzące 
badania stanowią główną ekonomiczną siłę 
napędową biotechnologii na rzecz ochrony 
zdrowia i technologii medycznej. Pomimo 
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że w Europie działa więcej przedsiębiorstw 
biotechnologicznych, niż w Stanach 
Zjednoczonych, większość z nich to 
przedsiębiorstwa małe i mniej dojrzałe od 
swych konkurentów. Połączone prywatno-
publiczne wysiłki badawcze na poziomie UE 
ułatwią ich rozwój. Badania na poziomie UE 
przyczynią się także do opracowania 
nowych norm i standardów w celu 
ustanowienia stosownych ram prawnych dla 
nowych technologii medycznych (takich jak 
np. medycyna odnowy).

że w Europie działa więcej przedsiębiorstw 
biotechnologicznych, niż w Stanach 
Zjednoczonych, większość z nich to 
przedsiębiorstwa małe i mniej dojrzałe od 
swych konkurentów. Połączone prywatno-
publiczne wysiłki badawcze na poziomie UE 
ułatwią ich rozwój. Badania na poziomie UE 
przyczynią się także do opracowania 
nowych norm i standardów w celu 
ustanowienia stosownych ram prawnych dla 
nowych technologii medycznych (takich jak 
np. medycyna odnowy). Europejskie 
badania i innowacje w dziedzinie 
alternatywnych strategii testowania, a 
zwłaszcza metod bez udziału zwierząt, 
zapewnią wiodącą rolę w świecie w 
rozwiązywaniu wątpliwości społeczeństwa i 
zainteresowanych podmiotów w kwestii 
trwającego wykorzystywania zwierząt do 
badań biomedycznych, a ponadto mogłyby 
stworzyć rynek zbytu dla sektorów 
przemysłu.

Or. en

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 107
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Uzasadnienie” ustęp 3

Intensywne badania biomedyczne 
prowadzone w Europie przyczynią się do 
podniesienia konkurencyjności europejskiej 
biotechnologii na rzecz ochrony zdrowia, 
technologii medycznej oraz przemysłu 
farmaceutycznego. UE powinna również 
pełnić aktywną rolę w procesie tworzenia 
warunków sprzyjających innowacji w 
sektorze farmaceutycznym, w szczególności 
w celu maksymalnego zwiększenia 
powodzenia badań klinicznych. Małe i 
średnie przedsiębiorstwa prowadzące 
badania stanowią główną ekonomiczną siłę 
napędową biotechnologii na rzecz ochrony 
zdrowia i technologii medycznej. Pomimo 
że w Europie działa więcej przedsiębiorstw 

Intensywne badania biomedyczne 
prowadzone w Europie przyczynią się do 
poprawy zdrowia i podniesienia 
konkurencyjności europejskiej 
biotechnologii na rzecz ochrony zdrowia, 
technologii medycznej oraz przemysłu 
farmaceutycznego. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa prowadzące badania 
stanowią główną ekonomiczną siłę 
napędową biotechnologii na rzecz ochrony 
zdrowia i technologii medycznej. Pomimo 
że w Europie działa więcej przedsiębiorstw 
biotechnologicznych, niż w Stanach 
Zjednoczonych, większość z nich to 
przedsiębiorstwa małe i mniej dojrzałe od 
swych konkurentów. Połączone prywatno-
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biotechnologicznych, niż w Stanach 
Zjednoczonych, większość z nich to 
przedsiębiorstwa małe i mniej dojrzałe od 
swych konkurentów. Połączone prywatno-
publiczne wysiłki badawcze na poziomie UE 
ułatwią ich rozwój. Badania na poziomie UE 
przyczynią się także do opracowania 
nowych norm i standardów w celu 
ustanowienia stosownych ram prawnych dla 
nowych technologii medycznych (takich jak 
np. medycyna odnowy).

publiczne wysiłki badawcze na poziomie UE 
ułatwią ich rozwój. Badania na poziomie UE 
przyczynią się także do opracowania 
nowych norm i standardów w celu 
ustanowienia stosownych ram prawnych dla 
nowych technologii medycznych (takich jak 
np. medycyna odnowy). Zgodnie z zasadą 
pomocniczości, finansowanie badań przez 
Wspólnotę skoncentruje się na badaniach 
na komórkach macierzystych dorosłych i 
komórkach uzyskanych z krwi pępowinowej 
i nie będzie uniemożliwiać wykorzystywania 
nadliczbowych embrionów, przeznaczonych 
do zniszczenia, do badań nad metodami 
leczenia. Zgodnie z art. 18 Konwencji Praw 
Człowieka i Biomedycyny Rady Europy 
(Konwencja z Oviedo, 1997 r.), nie można 
tworzyć embrionów dla celów naukowych.

Or. it

Uzasadnienie

The Charter of Fundamental Rights of the European Union, which was proclaimed in Nice 
(France) on 7 December 2000, explicitly prohibits eugenic practices and reproductive 
cloning, but does not comment explicitly on embryo research (Article 3)
– "(...) in accordance with relevant international conventions and codes of conduct, e.g.
(…) the Convention of the Council of Europe on Human Rights and Biomedicine signed in 
Oviedo on 4 April 1997, and the Additional Protocol on the Prohibition of Cloning Human 
Beings signed in Paris on 12 January 1998”

Source: Commission Staff Working Paper Report On Human Embryonic Stem Cell Research 
Brussels, 3.4.2003 SEC(2003) 441

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 108
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Uzasadnienie” ustęp 4

Poniżej przedstawiono działania, które 
zostaną podjęte, obejmujące badania istotne 
dla wymagań politycznych. Dwa
strategiczne zagadnienia: zdrowie dzieci 
oraz zdrowie starzejącego się społeczeństwa 
zostaną w szczególności objęte działaniami. 
Programy badań ustalone przez Europejskie 

Poniżej przedstawiono działania, które 
zostaną podjęte, obejmujące badania istotne 
dla wymagań politycznych. Strategiczne 
zagadnienia: zdrowie dzieci oraz zdrowie 
starzejącego się społeczeństwa, a także 
poprawa jakości życia poprzez badania w 
dziedzinie rehabilitacji zostaną objęte
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Platformy Technologiczne, takie jak w 
zakresie innowacyjnej medycyny, będą w
miarę potrzeby wspierane. W celu ich 
uzupełnienia oraz w odpowiedzi na nowe 
potrzeby polityczne, mogą zostać wspierane 
dodatkowe działania, na przykład w 
dziedzinie polityki zdrowotnej oraz 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
wymiarze zawodowym.

szczególną uwagą w ramach działań. 
Programy badań ustalone przez Europejskie 
Platformy Technologiczne, takie jak w 
zakresie innowacyjnej medycyny, będą w 
miarę potrzeby wspierane. W celu ich 
uzupełnienia oraz w odpowiedzi na nowe 
potrzeby polityczne, mogą zostać wspierane 
dodatkowe działania, na przykład w 
dziedzinie polityki zdrowotnej oraz 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
wymiarze zawodowym.

Or. en

Uzasadnienie

The introduction of more QoL related research into the Health research stream is important. 
As PF6 research has proven, not all health and ageing population problems can be solved by 
research in genes and medicines. Other technologies and tools, such as neuroscience, 
rehabilitation technology, use of neuropsychological test batteries etc. may complement the 
core medical solutions, providing vast added value. Accessibility issues are also of key 
importance for medical research and should be explicitly mentioned. Clinical outcome may 
serve clinical practice, but also non-clinical one, i.e. may support elderly or patients' 
integration into everyday life activities (such as autonomous living, driving, shopping, etc.). 
This type of benefit should not be totally excluded from the Health research line.

Poprawkę złożyli Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis, Péter Olajos

Poprawka 109
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret 1

- Badania o dużej wydajności. Pobudzanie 
postępów eksperymentalnych w badaniach 
biomedycznych poprzez wytwarzanie, 
standaryzację, nabywanie oraz analizowanie 
danych.

- Badania o dużej wydajności. Pobudzanie 
postępów eksperymentalnych w badaniach 
biomedycznych poprzez wytwarzanie, 
standaryzację, nabywanie oraz analizowanie 
danych. Łącznie z podstawowymi 
badaniami w dziedzinie neurobiologii i 
biologii behawioralnej, genetyki i genomiki 
na rzecz zdrowia ludzi i zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

Current research has proven the need to invest on basic research on neuroscience, as the 
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cornerstone for bioscience and the knowledge of human beings.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 110
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret 2

- Wykrywanie, diagnozowanie i 
monitorowanie. Nacisk zostanie położony na 
nieinwazyjne lub małoinwazyjne metody.

- Wykrywanie, diagnozowanie i 
monitorowanie. Nacisk zostanie położony na 
nieinwazyjne lub małoinwazyjne metody. 
Priorytetowo należy traktować narzędzia 
diagnostyczne bezpośrednio związane z 
terapią.

Or. en

Uzasadnienie

In genetic diseases in particular but also in other diseases, diagnostic has made tremendous 
progress during the last years, especially because of sequencing of DNA. There's a big gap 
between diagnosis and therapy. For the patient, it is definitely important to have not only 
diagnosis but also therapy. That's why research activities which address this problem should 
get a priority.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Peter 
Liese

Poprawka 111
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret 3

- Przewidywanie adekwatności, 
bezpieczeństwa i skuteczności terapii.
Opracowanie i weryfikacja markerów 
biologicznych, metod i modeli in vivo i in 
vitro, łącznie z symulacją, 
farmakogenomiką, oraz sposobów podejścia 
i alternatyw dla testów przeprowadzanych 
na zwierzętach.

- Przewidywanie adekwatności, 
bezpieczeństwa i skuteczności terapii.
Opracowanie i weryfikacja markerów 
biologicznych, metod i modeli in vitro, 
łącznie z symulacją, farmakogenomiką, oraz 
sposobów podejścia i innych alternatyw dla 
testów przeprowadzanych na zwierzętach,
zwłaszcza aby zastąpić wykorzystywanie 
zwierząt naczelnych.

Or. en



PE 364.923v01-00 36/74 AM\587815PL.doc

PL

Uzasadnienie

In view of the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals and the 
serious public concern in Europe about animal testing, it is unacceptable for the EU to fund 
the development of in vivo methods and models. In accordance with Art. 23 of Council 
Directive 86/609/EEC and Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community Environment Action 
Programme, the EU should develop and validate alternatives to animal testing. In addition, 
the European Commission and Council have repeatedly stated their commitment to reduce 
and replace the use of non-human primates in research, such as in the Preamble to Council 
Decision 1999/575/EC on the European Convention for the protection of animals used in 
research. This should therefore be reflected in EU funding under the Framework Programme.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 112
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 1 

„Biotechnologia, ogólne instrumenty i technologie na rzecz ludzkiego zdrowia” tiret 4

- Innowacyjne podejścia terapeutyczne i 
interwencja medyczna. Umacnianie i 
zapewnianie dalszego rozwoju w zakresie 
nowoczesnych terapii i technologii 
mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu 
wielu chorób i zaburzeń.

- Innowacyjne podejścia terapeutyczne i 
interwencja medyczna. Umacnianie i 
zapewnianie dalszego rozwoju w zakresie 
nowoczesnych terapii i technologii 
mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu 
wielu chorób i zaburzeń, w tym również u 
dzieci.

Or. fr

Poprawkę złożyli Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis, Péter Olajos

Poprawka 113
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 2 

„Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” tiret 2 a (nowe)

- Etologia człowieka. Badanie człowieka 
oraz środowiska miejskiego, naturalnego i 
kulturowego.

Or. es
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„Uzasadnienie

A knowledge of man and of his responses and adaptation to the environment is a basic 
requirement if his behaviour and possible dysfunctions are to be understood.

Poprawkę złożył Giovanni Berlinguer

Poprawka 114
Załącznik I część I sekcja "„Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 2 

„Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” tiret 3

- Badania nad chorobami zakaźnymi mające 
praktyczne przełożenie. Zajmowanie się 
zagadnieniem odporności na leki 
przeciwbakteryjne, światowym zagrożeniem 
HIV/AIDS, malarią i gruźlicą, jak również 
powstającymi epidemiami (np. SARS, 
wysoce patogenetyczna odmiana grypy).

-Badania nad chorobami zakaźnymi mające 
praktyczne przełożenie. Zajmowanie się 
zagadnieniem odporności na leki 
przeciwbakteryjne, światowym zagrożeniem 
HIV/AIDS, malarią i gruźlicą oraz innymi 
zaniedbywanymi chorobami, takimi jak 
śpiączka (ludzka odmiana afrykańskiej 
trypanosomatozy), wrzód Buruli i 
leiszmanioza, jak również powstającymi 
epidemiami (np. SARS, wysoce 
patogenetyczna odmiana grypy). 

Or. it

Uzasadnienie

Wniosek nie uwzględnia wielu ważnych chorób zakaźnych, które dotykają milionów ludzi w 
krajach rozwijających się. Obecnie dostępne leki przeciw chorobom tropikalnym związanym z 
ubóstwem, takim jak ludzka odmiana afrykańskiej trypanosomatozy, leiszmanioza, wrzód 
Buruli, są często przestarzałe, toksyczne i trudne w stosowaniu. Rezolucja uchwalona w dniu 
19 lutego 2004 r. przez Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE stanowi o potrzebie 
wznowienia badań i rozwoju na rzecz nowych, skutecznych i łatwych w użyciu leków, które 
byłyby dostępne w krajach rozwijających się po przystępnej cenie.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 115
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 2 

„Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” tiret 3

- Badania nad chorobami zakaźnymi mające 
praktyczne przełożenie. Zajmowanie się 
zagadnieniem odporności na leki 
przeciwbakteryjne, światowym zagrożeniem 

- Badania nad chorobami zakaźnymi mające 
praktyczne przełożenie. Zajmowanie się 
zagadnieniem odporności na leki 
przeciwbakteryjne, światowym zagrożeniem 
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HIV/AIDS, malarią i gruźlicą, jak również 
powstającymi epidemiami (np. SARS, 
wysoce patogenetyczna odmiana grypy).

HIV/AIDS, malarią i gruźlicą, jak również 
powstającymi epidemiami (np. SARS, 
wysoce patogenetyczna odmiana grypy) i 
zaniedbywanymi chorobami.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wiele chorób, które dotykają w szczególności kraje rozwijające się i które są 
zaniedbywane w sensie badań mających praktyczne przełożenie na zastosowanie kliniczne. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zaniedbywane choroby, ponieważ wykraczają one poza 
zakres badań przemysłu farmaceutycznego i wysiłków na rzecz rozwoju.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 116
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 2 

„Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” tiret 4

- Badania mające praktyczne przełożenie 
nad głównymi chorobami: chorobami 
nowotworowymi, sercowo-naczyniową, 
cukrzycą/otyłością, rzadkimi chorobami i 
chorobami chronicznymi (np. zapalenie 
kości i stawów). Opracowanie strategii 
ukierunkowanych na pacjenta obejmujących 
zapobieganie, diagnozowanie i leczenie, 
łącznie z badaniami klinicznymi.

- Badania mające praktyczne przełożenie 
nad głównymi chorobami: chorobami 
nowotworowymi, chorobą płuc, sercowo-
naczyniową, cukrzycą/otyłością, rzadkimi 
chorobami, zaniedbywanymi chorobami, 
takimi jak gruźlica i malaria i innymi 
chorobami chronicznymi (np. zapalenie 
kości i stawów i zmiany reumatyczne). 
Opracowanie strategii ukierunkowanych na 
pacjenta obejmujących zapobieganie, 
diagnozowanie i leczenie, łącznie z 
badaniami klinicznymi.

Or. nl

Uzasadnienie

zwrócić większą uwagę na leczenie i zapobieganie chorobom sierot oraz na zaniedbywane 
choroby, takie jak gruźlica, malaria, itp.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 117
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 2 

„Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” tiret 4
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- Badania mające praktyczne przełożenie 
nad głównymi chorobami: chorobami 
nowotworowymi, sercowo-naczyniową, 
cukrzycą/otyłością, rzadkimi chorobami i 
chorobami chronicznymi (np. zapalenie 
kości i stawów). Opracowanie strategii 
ukierunkowanych na pacjenta obejmujących 
zapobieganie, diagnozowanie i leczenie, 
łącznie z badaniami klinicznymi.

- Badania mające praktyczne przełożenie 
nad głównymi chorobami: chorobami 
nowotworowymi, sercowo-naczyniową, 
chorobami układu oddechowego, 
cukrzycą/otyłością, rzadkimi chorobami i 
chorobami chronicznymi (np. zapalenie 
kości i stawów). Opracowanie strategii 
ukierunkowanych na pacjenta obejmujących 
zapobieganie, diagnozowanie i leczenie, 
łącznie z badaniami klinicznymi. 

Or. en

Uzasadnienie

Choroby układu oddechowego występują częściej niż cukrzyca i wiele innych chorób. Według 
WHO liczby te wzrosną w ciągu najbliższych 15 lat (Murray, Lopez, 1997)

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 118
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 2 

„Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” tiret 4

- Badania mające praktyczne przełożenie 
nad głównymi chorobami: chorobami 
nowotworowymi, sercowo-naczyniową, 
cukrzycą/otyłością, rzadkimi chorobami i 
chorobami chronicznymi (np. zapalenie 
kości i stawów). Opracowanie strategii 
ukierunkowanych na pacjenta obejmujących 
zapobieganie, diagnozowanie i leczenie, 
łącznie z badaniami klinicznymi.

- Badania mające praktyczne przełożenie 
nad głównymi chorobami: chorobami 
nowotworowymi, sercowo-naczyniową, 
cukrzycą/otyłością, chorobami 
reumatycznymi, rzadkimi chorobami i 
chorobami chronicznymi (np. zapalenie 
kości i stawów). Opracowanie strategii 
ukierunkowanych na pacjenta obejmujących 
zapobieganie, diagnozowanie i leczenie, 
łącznie z badaniami klinicznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Choroby reumatyczne występują powszechnie na całym świecie i stanowią 40-50% ogółu 
chorób zawodowych w Europie. Dlatego konieczne jest pilne podjęcie w tym zakresie 
szerszych badań na szczeblu europejskim.
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Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 119
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 2 

„Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” tiret 4

- Badania mające praktyczne przełożenie 
nad głównymi chorobami: chorobami 
nowotworowymi, sercowo-naczyniową, 
cukrzycą/otyłością, rzadkimi chorobami i 
chorobami chronicznymi (np. zapalenie 
kości i stawów). Opracowanie strategii 
ukierunkowanych na pacjenta obejmujących 
zapobieganie, diagnozowanie i leczenie, 
łącznie z badaniami klinicznymi.

- Badania mające praktyczne przełożenie 
nad głównymi chorobami: chorobami 
nowotworowymi, sercowo-naczyniową, 
cukrzycą/otyłością, chorobami 
reumatycznymi; rzadkimi chorobami i 
chorobami chronicznymi (np. zapalenie 
kości i stawów). Opracowanie strategii 
ukierunkowanych na pacjenta obejmujących 
zapobieganie, diagnozowanie i leczenie, 
łącznie z badaniami klinicznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Choroby reumatyczne są jedną z głównych przyczyn obciążenia kosztami leczenia w Europie i 
powodują one straty szacowane na ponad 2 % PNB rocznie. Choroby reumatyczne są jedną z 
najczęściej występujących grup chorób w Europie. Około 1/3 społeczeństwa w Europie, czyli 
około 100 mln ludzi, cierpi na chorobę reumatyczną w pewnym okresie życia. Co piąty 
mieszkaniec Europy przechodzi długotrwałe leczenie z powodu reumatyzmu i artretyzmu. 
Dotykają one osób w każdym wieku niezależnie od płci. Choroby reumatyczne są główną 
przyczyną utraty zdolności do pracy. Choroby reumatyczne są najczęstszą przyczyną 
problemów zdrowotnych ograniczających zdolność do pracy i stanowią 40-50% ogółu chorób 
związanych z pracą.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 120
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 2 

„Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” tiret 4

- Badania mające praktyczne przełożenie 
nad głównymi chorobami: chorobami 
nowotworowymi, sercowo-naczyniową, 
cukrzycą/otyłością, rzadkimi chorobami i 
chorobami chronicznymi (np. zapalenie 
kości i stawów). Opracowanie strategii 
ukierunkowanych na pacjenta obejmujących 
zapobieganie, diagnozowanie i leczenie, 
łącznie z badaniami klinicznymi.

- Badania mające praktyczne przełożenie 
nad głównymi chorobami: chorobami 
nowotworowymi, sercowo-naczyniową, 
cukrzycą/otyłością, rzadkimi chorobami i 
chorobami chronicznymi (np. choroby 
reumatyczne oraz zapalenie kości i stawów).
Opracowanie strategii ukierunkowanych na 
pacjenta obejmujących zapobieganie, 
diagnozowanie i leczenie, łącznie z 
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badaniami klinicznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Około 1/3 społeczeństwa w Europie, czyli około 100 mln ludzi, cierpi na chorobę 
reumatyczną w pewnym okresie życia. Choroby reumatyczne są najczęstszą przyczyną 
problemów zdrowotnych ograniczających zdolność do pracy i stanowią 40-50% ogółu chorób 
zawodowych. Choroby reumatyczne są jedną z głównych przyczyn obciążenia kosztami 
leczenia w Europie i powodują one straty szacowane na ponad 2 % PNB rocznie. Istnieje 
pilna potrzeba zwiększenia wysiłków badawczych na szczeblu europejskim w celu 
zapobieżenia tej jednej z najbardziej kosztownych grup chorób.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese, Vittorio Prodi

Poprawka 121
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 2 

„Badania na rzecz ludzkiego zdrowia mające praktyczne przełożenie” tiret 4 a (nowe)

- Medycyna paliatywna: Leczenie bólu i 
leczenie symptomatyczne w przypadku 
nieuleczalnych dotychczas chorób w celu 
możliwie najskuteczniejszego zwalczania 
objawów chorobowych u pacjenta.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele chorób pozostanie nieuleczalnych jeszcze przez najbliższe 7-8 lat. Także po 
wygaśnięciu RFP7 ludzie będą umierać na te choroby. Celem medycyny paliatywnej jest 
zwalczanie cierpienia, zwłaszcza bólu, a także innych objawów chorobowych, takich jak 
pragnienie, swędzenie i mdłości, wówczas, gdy dalsza walka z samą chorobą nie jest już 
możliwa.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 122
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 3 

„Zoptymalizowanie zapewniania opieki zdrowotnej obywatelom Europy” tiret 1

- Przełożenie wyników badań klinicznych na 
praktyczne zastosowania kliniczne. 
Zrozumienie procesu podejmowania decyzji 

- Przełożenie wyników badań klinicznych na 
praktyczne zastosowania kliniczne.
Zrozumienie procesu podejmowania decyzji 
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dotyczących leczenia klinicznego oraz 
kwestii w jaki sposób należy przekładać 
wyniki badań klinicznych na praktyczne 
zastosowania kliniczne, dotyczące w 
szczególności dzieci, kobiet i osób 
starszych.

dotyczących leczenia klinicznego oraz 
kwestii w jaki sposób należy przekładać 
wyniki badań klinicznych na praktyczne 
zastosowania kliniczne, dotyczące w 
szczególności dzieci, kobiet, osób starszych 
i niepełnosprawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Świadczenie opieki zdrowotnej jest często nieodpowiednio opracowane, aby zapewnić osobom 
niepełnosprawnym właściwy dostęp do opieki.  Brak jest badań dotyczących sposobu, w jaki 
pomoc zdrowotna dociera do grupy pacjentów o niekorzystnej sytuacji i wymaga to analizy.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 123
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 3 

„Zoptymalizowanie zapewniania opieki zdrowotnej obywatelom Europy” tiret 2

- Jakość, skuteczność i solidarność 
systemów opieki zdrowotnej, łącznie z 
systemami obecnie reformowanymi.
Przekładanie skutecznych interwencji na 
decyzje dotyczące zarządzania, zapewnianie 
odpowiedniego dopływu zasobów ludzkich, 
analizowanie czynników wpływających na 
równy dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, łącznie z analizami dotyczącymi 
zmian zachodzących w społeczeństwie (np. 
proces starzenia się, mobilność i migracja 
oraz zmiana miejsca pracy).

- Jakość, skuteczność i solidarność 
systemów opieki zdrowotnej, łącznie z 
systemami obecnie reformowanymi. 
Przekładanie skutecznych interwencji na 
decyzje dotyczące zarządzania, zapewnianie 
odpowiedniego dopływu zasobów ludzkich, 
analizowanie czynników wpływających na 
równy dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, łącznie z analizami dotyczącymi 
zmian zachodzących w społeczeństwie (np. 
proces starzenia się, mobilność i migracja 
oraz zmiana miejsca pracy). Dostęp do 
opieki zdrowotnej społeczności o 
niekorzystnej sytuacji, w tym osób 
niepełnosprawnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Świadczenie opieki zdrowotnej jest często nieodpowiednio opracowane, aby zapewnić osobom
niepełnosprawnym i mniejszościom narodowym właściwy dostęp do opieki.  Brak jest badań 
dotyczących sposobu, w jaki pomoc zdrowotna dociera do grupy pacjentów w niekorzystnej 
sytuacji i wymaga to analizy.
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Poprawkę złożyli Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Peter 
Liese

Poprawka 124
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podpunkt „Działania” podtytuł 3 a 

(nowy)

• Alternatywne strategie testowania i 
metody bez udziału zwierząt

- zwiększenie badań nad opracowaniem i 
zatwierdzeniem metod alternatywnych dla 
testowania na zwierzętach. Rozwój i 
zatwierdzenie alternatywnych strategii 
testowania, a w szczególności metod 
testowania bez udziału zwierząt szczepionek 
ludzkich i zwierzęcych, testów 
bezpieczeństwa toksykologicznego i 
farmaceutycznego, oraz innych obszarów 
badań. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zastąpienie wykorzystywania do badań 
zwierząt naczelnych.

Or. en

Uzasadnienie

In accordance with the requirements in the Protocol on protection and welfare of animals, 
Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC, and Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, the development and validation of alternative testing 
strategies and in particular non-animal test methods should be included among the activities 
in relation to health and biomedical research.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Peter 
Liese

Poprawka 125
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 2 „Żywność, rolnictwo i biotechnologia” podpunkt 

„Cel”

Budowa europejskiej ekologicznej 
gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
połączenie nauki, przemysłu i innych 
zainteresowanych stron w celu 
wykorzystania nowych i powstających 

Budowa europejskiej ekologicznej 
gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
połączenie nauki, przemysłu i innych 
zainteresowanych stron w celu 
wykorzystania nowych i powstających 
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możliwości badawczych zajmujących się 
wyzwaniami natury społecznej i 
ekonomicznej: rosnącym popytem na 
bezpieczniejszą, zdrowszą i lepszej jakości 
żywność oraz zrównoważone korzystanie z 
odnawialnych zasobów ekologicznych oraz 
ich wytwarzanie; wzrastającym ryzykiem 
wystąpienia chorób epizootycznych i 
odzwierzęcych oraz zaburzeń pochodzenia 
żywieniowego; zagrożeniem 
zrównoważonego stanu i bezpieczeństwa 
produkcji rolnej i rybołówstwa 
spowodowanego w szczególności zmianami 
klimatycznymi; oraz rosnącym popytem na 
żywność wysokiej jakości, przy 
uwzględnieniu dobrostanu zwierząt i 
aspektów rozwoju wsi.

możliwości badawczych zajmujących się 
wyzwaniami natury społecznej i 
ekonomicznej: rosnącym popytem na 
bezpieczniejszą, zdrowszą i lepszej jakości 
żywność oraz zrównoważone korzystanie z 
odnawialnych zasobów ekologicznych oraz 
ich wytwarzanie; wzrastającym ryzykiem 
wystąpienia chorób epizootycznych i 
odzwierzęcych oraz zaburzeń pochodzenia 
żywieniowego; zagrożeniem 
zrównoważonego stanu i bezpieczeństwa 
produkcji rolnej i rybołówstwa 
spowodowanego w szczególności zmianami 
klimatycznymi; a także rosnącą troską o 
dobro i zdrowie zwierząt hodowanych na 
potrzeby przemysłu żywnościowego, w 
szczególności w zakresie ich warunków 
bytowych, hodowli, żywienia, transportu i 
uboju.

Or. en

Uzasadnienie

The ‘increasing demand for high quality food’ is already included in the first challenge so the 
last part of the last sentence should be inserted there. To ensure safer, healthier and higher 
quality food, and to address public concerns about animal welfare and the origins of their 
food, more research is necessary into the effects of production systems on animal welfare and 
ways to improve animal welfare in food production.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 126
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 3 „Technologie informacyjne i komunikacyjne”

podpunkt „Uzasadnienie” ustęp 2

Rosnące wymagania gospodarcze i 
społeczne, w powiązaniu z ciągłym 
przenikaniem technologii ICT do życia 
codziennego oraz potrzeba przesuwania 
granic technologicznych ustalają coraz 
obszerniejszy program badań. Przybliżenie 
technologii ludziom oraz ich potrzebom 
organizacyjnym oznacza: zamaskowanie 
złożoności technologicznej, a podkreślenie 
funkcjonalności odpowiadającej potrzebom; 

Rosnące wymagania gospodarcze i 
społeczne, w powiązaniu z ciągłym 
przenikaniem technologii ICT do życia 
codziennego oraz potrzeba przesuwania 
granic technologicznych ustalają coraz 
obszerniejszy program badań. Przybliżenie 
technologii ludziom oraz ich potrzebom 
organizacyjnym oznacza: zamaskowanie 
złożoności technologicznej, a podkreślenie 
funkcjonalności odpowiadającej potrzebom; 
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uczynienie technologii bardzo łatwej w 
stosowaniu, dostępnej oraz taniej; 
zapewnienie nowych zastosowań, rozwiązań 
i usług opartych na technologiach ICT, 
będących godnymi zaufania, niezawodnymi 
oraz dającymi się dostosować do preferencji 
i potrzeb użytkownika. Kierowani 
wymaganiem „more-for-less”, naukowcy 
technologii ICT biorą udział w światowym 
wyścigu w celu osiągnięcia dalszej 
miniaturyzacji, doprowadzenia do 
zbieżności informatyki, technologii 
komunikacyjnych i medialnych oraz 
zbieżności z innymi odpowiednimi naukami 
i dyscyplinami, jak również w celu 
stworzenia systemów będących w stanie 
uczyć się i rozwijać. Z tych różnorodnych 
wysiłków wyłania się nowa fala technologii. 
Działania badawcze ICT wykorzystają 
również szerszy zakres dyscyplin 
naukowych i technologicznych, w tym nauki 
przyrodnicze, nauki o życiu, psychologię, 
pedagogikę, nauki o postrzeganiu oraz nauki 
społeczne.

uczynienie technologii bardzo łatwej w 
stosowaniu, dostępnej oraz taniej i dostępnej 
dla wszystkich, w tym dla osób 
niepełnosprawnych; zapewnienie nowych 
zastosowań, rozwiązań i usług opartych na 
technologiach ICT, będących godnymi 
zaufania, niezawodnymi oraz dającymi się 
dostosować do preferencji i potrzeb 
użytkownika. Kierowani wymaganiem 
„more-for-less”, naukowcy technologii ICT 
biorą udział w światowym wyścigu w celu 
osiągnięcia dalszej miniaturyzacji, 
doprowadzenia do zbieżności informatyki, 
technologii komunikacyjnych i medialnych 
oraz zbieżności z innymi odpowiednimi 
naukami i dyscyplinami, jak również w celu 
stworzenia systemów będących w stanie 
uczyć się i rozwijać. Z tych różnorodnych 
wysiłków wyłania się nowa fala technologii. 
Działania badawcze ICT wykorzystają 
również szerszy zakres dyscyplin 
naukowych i technologicznych, w tym nauki 
przyrodnicze, nauki o życiu, psychologię, 
pedagogikę, nauki o postrzeganiu oraz nauki 
społeczne.

Or. en

Uzasadnienie

Access to the information society for disabled people is absolutely essential to fulfilling the 
Lisbon goals of social inclusion of disadvantaged groups.  In this respect EDF believes a two 
pronged approach must be adopted by the Framework Programme which embraces both the 
principles of assistive technologies (AT) and Design for All principles.   

Given the rapid pace of innovation and change in this area it is essential that the perspective 
and input of disabled users is integrated horizontally across the bulk of information society 
projects both in respect of ICT innovations for goods/equipment and services as well as the 
interplay between assistive technologies and universal design.

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 127
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 3 „Technologie informacyjne i komunikacyjne”

podpunkt „Uzasadnienie” ustęp 4
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Działania badawcze w zakresie ICT będą 
ściśle związane z działaniami politycznymi 
mającymi na celu wprowadzanie technologii 
ICT oraz ze środkami wykonawczymi w 
ramach wszechstronnej i całościowej 
strategii. Priorytety zostały ustalone na 
podstawie obszernych konsultacji, jak 
również wkładu ze strony kilku 
Europejskich Platform Technologicznych 
oraz inicjatyw przemysłowych w 
dziedzinach takich jak: nanoelektronika, 
systemy wbudowane, komunikacja 
bezprzewodowa, media elektroniczne, 
robotyka i oprogramowanie, usługi i siatki 
obliczeniowe.

Działania badawcze w zakresie ICT będą 
ściśle związane z działaniami politycznymi 
mającymi na celu wprowadzanie technologii 
ICT oraz ze środkami wykonawczymi w 
ramach wszechstronnej i całościowej 
strategii. Priorytety zostały ustalone na 
podstawie obszernych konsultacji, jak
również wkładu ze strony kilku 
Europejskich Platform Technologicznych 
oraz inicjatyw przemysłowych w 
dziedzinach takich jak: nanoelektronika, 
systemy wbudowane, komunikacja 
bezprzewodowa, media elektroniczne, 
robotyka i oprogramowanie, usługi i siatki 
obliczeniowe, a także odpowiednia 
infrastruktura mająca na celu zwiększenie 
europejskiej mocy komputerów na wysokim 
poziomie (GÉANT i GRID).

Or. pt

Uzasadnienie

GÉANT, high-speed networks and GRID technologies must be backed to the hilt, since they 
constitute major successes stemming from research financed under the Framework 
Programmes and since they are currently at the forefront of world-class ICT - a status which 
must not be jeopardised.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 128
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 3 „Technologie informacyjne i komunikacyjne”

podpunkt „Działania” podtytuł „Badania nad zastosowaniami” tiret 1

- Technologie ICT w zetknięciu z 
wyzwaniami społecznymi: nowe systemy i 
usługi w dziedzinach interesu publicznego 
poprawiające jakość, sprawność, dostęp i 
łączność; zastosowania przyjazne dla 
użytkownika, integracja nowych technologii 
i inicjatyw, takich jak tzw. „ambient assisted 
living”.

- Technologie ICT w zetknięciu z 
wyzwaniami społecznymi: nowe systemy i 
usługi w dziedzinach interesu publicznego 
poprawiające jakość, sprawność, dostęp i 
łączność w szczególności w odniesieniu do 
grup osób o niekorzystnej sytuacji, w tym 
dostęp do technologii ICT osób 
niepełnosprawnych; zastosowania przyjazne 
dla użytkownika, integracja nowych 
technologii i inicjatyw, takich jak tzw. 
„ambient assisted living”.
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Or. en

Uzasadnienie

Access to the information society for disabled people is absolutely essential to fulfilling the 
Lisbon goals of social inclusion of disadvantaged groups.  In this respect EDF believes a two 
pronged approach must be adopted by the Framework Programme which embraces both the 
principles of assistive technologies (AT) and Design for All principles.

Given the rapid pace of innovation and change in this area it is essential that the perspective 
and input of disabled users is integrated horizontally across the bulk of information society 
projects both in respect of ICT innovations for goods/equipment and services as well as the 
interplay between assistive technologies and universal design.

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 129
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)” podpunkt „Działania” podtytuł „Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
środowiska i zagrożenia” tiret 1

- Niekorzystne wpływy na środowisko i 
klimat: funkcjonowanie klimatu i systemu 
ziemskiego; środki adaptacyjne i łagodzące; 
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody; 
zmiany w składzie atmosfery i obiegu wody; 
interakcje pomiędzy klimatem, powierzchnią 
lądu i oceanem; wpływ na bioróżnorodność i 
ekosystemy.

- Niekorzystne wpływy na środowisko i 
klimat: badanie zmian klimatycznych w 
przeszłości (tzw. paleoklimat); 
funkcjonowanie klimatu i systemu 
ziemskiego; środki adaptacyjne i łagodzące; 
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody; 
zmiany w składzie atmosfery i obiegu wody; 
interakcje pomiędzy klimatem, powierzchnią 
lądu i oceanem; wpływ na bioróżnorodność i 
ekosystemy.

Or. pt

Uzasadnienie

Studying the way in which the climate changed in the past is extremely important as a means 
of understanding current climate changes and will enable changes resulting from human 
activity to be distinguished from those resulting from natural fluctuation.
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 130
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)” podpunkt „Działania” podtytuł „Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
środowiska i zagrożenia” tiret 1

- Niekorzystne wpływy na środowisko i 
klimat: funkcjonowanie klimatu i systemu 
ziemskiego; środki adaptacyjne i łagodzące; 
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody; 
zmiany w składzie atmosfery i obiegu wody; 
interakcje pomiędzy klimatem, powierzchnią 
lądu i oceanem; wpływ na bioróżnorodność i 
ekosystemy.

- Niekorzystne wpływy na środowisko i 
klimat: funkcjonowanie klimatu i systemu 
ziemskiego; przyczyny zmian 
klimatycznych, środki adaptacyjne i 
łagodzące; zanieczyszczenia powietrza, 
gleby i wody; zmiany w składzie atmosfery i 
obiegu wody; interakcje pomiędzy
klimatem, powierzchnią lądu i oceanem; 
interakcje pomiędzy rolnictwem a zmianą 
klimatu oraz wpływ na bioróżnorodność i 
ekosystemy.

Or. es

Uzasadnienie

A more extensive scientific knowledge is required of the role played by agricultural land in 
climate change as regards trapping carbon in the soil.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Satu Hassi, Dagmar Roth-Behrendt, Peter Liese

Poprawka 131
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)” podpunkt „Działania” podtytuł „Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
środowiska i zagrożenia” tiret 2

- Środowisko i zdrowie: interakcja 
środowiskowych czynników stresogennych 
ze zdrowiem człowieka, łącznie z 
określeniem ich źródeł, związków z 
wewnętrznym środowiskiem oraz wpływem 
i powstawaniem nowych czynników ryzyka; 
zintegrowane metody oceny ryzyka 
wywoływanego przez substancje toksyczne 
łącznie z poszukiwaniem alternatyw dla 
testów przeprowadzanych na zwierzętach; 
kwantyfikacja oraz analiza kosztów i 
korzyści ryzyka dla zdrowia w zakresie 
środowiska, jak również wskazówki dla 

- Środowisko i zdrowie: interakcja 
środowiskowych czynników stresogennych 
ze zdrowiem człowieka, łącznie z 
określeniem ich źródeł, związków z 
wewnętrznym środowiskiem oraz wpływem 
i powstawaniem nowych czynników ryzyka; 
zintegrowane metody oceny ryzyka 
wywoływanego przez substancje toksyczne 
łącznie z metodami bez udziału zwierząt, 
poszukiwaniem alternatyw dla testów 
przeprowadzanych na zwierzętach; 
kwantyfikacja oraz analiza kosztów i 
korzyści ryzyka dla zdrowia w zakresie 
środowiska, jak również wskazówki dla 
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strategii zapobiegania. strategii zapobiegania.

Or. en

Uzasadnienie

In view of the requirements in the Protocol on protection and welfare of animals, the serious 
public concern in Europe about animal testing, and the objective of the proposed EU 
chemicals Regulation to promote non-animal testing, it is unacceptable for the EU to fund the 
development and use of further in vivo methods for toxicity testing. In accordance with Art. 23 
of Council Directive 86/609/EEC and Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, animal experiments should be replaced by alternatives to 
animal testing.

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 132
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)” podpunkt „Działania” podtytuł „Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
środowiska i zagrożenia” tiret 3

- Zagrożenia ze strony przyrody: 
polepszenie przewidywania oraz 
zintegrowanej oceny zagrożeń i podatności 
na nie oraz ryzyka wystąpienia katastrof 
związanych z geologicznymi zagrożeniami 
(takimi jak trzęsienia ziemi, wybuchy 
wulkanów, tsunami) oraz klimatem (takimi 
jak sztormy i powodzie); opracowanie 
systemów wczesnego ostrzegania i 
polepszenie strategii zapobiegania i 
łagodzenia skutków katastrof.

- Zagrożenia ze strony przyrody: 
polepszenie przewidywania oraz 
zintegrowanej oceny zagrożeń i podatności 
na nie oraz ryzyka wystąpienia katastrof 
związanych z geologicznymi zagrożeniami 
(takimi jak trzęsienia ziemi, wybuchy 
wulkanów, tsunami) oraz klimatem (takimi 
jak sztormy, susze i powodzie); opracowanie 
systemów wczesnego ostrzegania i 
polepszenie strategii zapobiegania i 
łagodzenia skutków katastrof.

Or. pt

Uzasadnienie

Given that the planet is warming up, the provision of support for research into ways of 
preventing and relieving the effects of drought is extremely important.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 133
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)” podpunkt „Działania” podtytuł „Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
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środowiska i zagrożenia” tiret 3

- Zagrożenia ze strony przyrody: 
polepszenie przewidywania oraz 
zintegrowanej oceny zagrożeń i podatności 
na nie oraz ryzyka wystąpienia katastrof 
związanych z geologicznymi zagrożeniami 
(takimi jak trzęsienia ziemi, wybuchy 
wulkanów, tsunami) oraz klimatem (takimi 
jak sztormy i powodzie); opracowanie 
systemów wczesnego ostrzegania i 
polepszenie strategii zapobiegania i 
łagodzenia skutków katastrof.

- Zagrożenia ze strony przyrody: 
polepszenie przewidywania oraz 
zintegrowanej oceny zagrożeń i podatności 
na nie oraz ryzyka wystąpienia katastrof 
związanych z geologicznymi zagrożeniami 
(takimi jak trzęsienia ziemi, wybuchy 
wulkanów, tsunami) oraz klimatem (takimi 
jak sztormy i powodzie); opracowanie 
systemów wczesnego ostrzegania i 
polepszenie strategii zapobiegania i 
łagodzenia skutków katastrof oraz ocena ich 
oddziaływania społeczno-ekonomicznego w 
dotkniętych regionach.

Or. es

Uzasadnienie

One of the most important tasks relating to natural disasters is assessing the impact which 
such disasters have on the continuity of economic activity and hence on the welfare of the 
population. There would be no point in having a better knowledge of natural disasters if this 
did not result in better protection for the areas affected.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 134
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)” podpunkt „Działania” podtytuł „Zrównoważone zarządzanie zasobami” tiret 
1

- Ochrona i zrównoważone zarządzanie 
zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka: ekosystemy; zarządzanie 
zasobami wodnymi; gospodarka odpadami i 
zapobieganie ich powstawaniu; ochrona i 
zarządzanie bioróżnorodnością, ochrona 
gleby, dna morskiego i strefy brzegowej, 
działania zapobiegające pustynnieniu i 
degradacji gleby; gospodarka leśna; 
zrównoważone zarządzanie i projektowanie 
środowiska miejskiego, zarządzanie danymi 
oraz usługi informacyjne; ocena i 
przewidywanie w zakresie procesów natury.

- Ochrona i zrównoważone zarządzanie 
zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka: ekosystemy; zarządzanie 
zasobami wodnymi; gospodarka odpadami i 
zapobieganie ich powstawaniu; ochrona i 
zarządzanie bioróżnorodnością, ochrona 
gleby, dna morskiego i strefy brzegowej, 
działania zapobiegające pustynnieniu i 
degradacji gleby; zachowanie krajobrazu;
gospodarka leśna; zrównoważone 
zarządzanie i projektowanie środowiska 
miejskiego, zasoby historyczne i dziedzictwo 
kultury, zarządzanie danymi oraz usługi 
informacyjne; ocena i przewidywanie w 
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zakresie procesów natury. Kryteria oceny 
oddziaływania rozwoju miejskiego i polityki 
rolnej.

Or. en

Uzasadnienie

The study of the environment has to be made from a holistic approach, as well as the policies 
that will result.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 135
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)” podpunkt „Działania” podtytuł „Technologie na rzecz środowiska” tiret 1

- Technologie dla środowiska mające na celu 
obserwację, zapobieganie zagrożeniom, 
łagodzenie skutków katastrof, dostosowanie, 
naprawę i odtworzenie środowiska 
naturalnego i stworzonego przez człowieka: 
w odniesieniu do wody, klimatu, powietrza, 
środowiska morskiego oraz miejskiego i 
wiejskiego, gleby, przetwarzania odpadów, 
recyklingu, procesów produkcyjnych 
korzystnych dla środowiska, ochrony przed 
chemikaliami, ochrony dziedzictwa 
kulturowego i środowiska 
architektonicznego.

- Technologie dla środowiska mające na celu 
obserwację, symulację, zapobieganie 
zagrożeniom, łagodzenie skutków katastrof, 
dostosowanie, naprawę i odtworzenie 
środowiska naturalnego i stworzonego przez 
człowieka: w odniesieniu do wody, klimatu, 
powietrza, środowiska morskiego oraz 
miejskiego i wiejskiego, gleby, 
przetwarzania odpadów, recyklingu, 
procesów produkcyjnych korzystnych dla 
środowiska, ochrony przed chemikaliami.

Or. en

Uzasadnienie

Simulation (micro and macro) is a key research tool in environmental solutions design and 
problems forecasting.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 136
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)” podpunkt „Działania” podtytuł „Technologie na rzecz środowiska” tiret 1 a 
(nowe)
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- ochrona, zachowanie i umacnianie 
dziedzictwa kultury, w tym ludzkich 
siedlisk: poprawa oceny szkodliwego 
oddziaływania na dziedzictwo kultury, 
rozwój nowoczesnych strategii konserwacji 
zabytków, umacnianie integracji 
dziedzictwa kultury z miejską zabudową.

Or. en

Uzasadnienie

The environmental technologies already discovered in the course of cultural research have 
been used in other fields.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 137
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)” podpunkt „Działania” podtytuł „Technologie na rzecz środowiska” tiret 2

- Ocena, weryfikacja i testowanie 
technologii: metody i narzędzia oceny 
ryzyka środowiskowego i cyklu życiowego 
w odniesieniu do procesów, technologii i 
produktów; wsparcie dla platform 
„zrównoważona chemia” oraz „zaopatrzenie 
w wodę i kwestie sanitarne”1, naukowe i
technologiczne aspekty przyszłego 
europejskiego programu weryfikacji i 
testowania technologii dla środowiska.

- Ocena, weryfikacja i testowanie 
technologii: metody i narzędzia oceny 
ryzyka środowiskowego i cyklu życiowego 
w odniesieniu do procesów, technologii i 
produktów; wsparcie dla platform 
„zrównoważona chemia”, technologie leśne, 
oraz „zaopatrzenie w wodę i kwestie 
sanitarne”¹, naukowe i technologiczne 
aspekty przyszłego europejskiego programu 
weryfikacji i symulacja technologii 
środowiskowych, testowania technologii dla 
środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Simulation (micro and macro) is a key research tool in environmental solutions design and 
problems forecasting.

  
1 Programy badawcze tych Europejskich Platform Technologicznych zostaną uwzględnione w różnych 

działaniach.
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 138
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)” podpunkt „Działania” podtytuł „Technologie na rzecz środowiska” tiret 2

- Ocena, weryfikacja i testowanie 
technologii: metody i narzędzia oceny 
ryzyka środowiskowego i cyklu życiowego 
w odniesieniu do procesów, technologii i 
produktów; wsparcie dla platform 
„zrównoważona chemia” oraz „zaopatrzenie 
w wodę i kwestie sanitarne”1, naukowe i 
technologiczne aspekty przyszłego 
europejskiego programu weryfikacji i 
testowania technologii dla środowiska.

- Ocena, weryfikacja i testowanie 
technologii: metody i narzędzia oceny 
ryzyka środowiskowego i cyklu życiowego 
w odniesieniu do procesów, technologii i 
produktów; wsparcie dla platform 
„zrównoważona chemia” oraz „zaopatrzenie 
w wodę i kwestie sanitarne”, naukowe i 
technologiczne aspekty przyszłego 
europejskiego programu weryfikacji i 
testowania technologii dla środowiska; 
ocena i wpływ technologii odsalania w 
zakresie środowiska morskiego i gleby.

Or. es

Uzasadnienie

In this amendment, emphasis is placed on the need for the characteristics of seawater 
desalination - a promising technology which has both advantages and disadvantages - to be 
studied in greater depth.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 139
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)” podpunkt „Działania” podtytuł „Technologie na rzecz środowiska” tiret 2 a 
(nowe)

- matematyczne metody ekonomicznej 
oceny emisji szkodliwych substancji: rozwój 
modeli umożliwiających określenie 
wartości ekonomicznych gazów trujących, 
rachunkowość kosztów ekologicznych.

Or. es

  
1 Programy badawcze tych Europejskich Platform Technologicznych zostaną uwzględnione w różnych 

działaniach.
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Uzasadnienie

Further efforts must be made to develop mathematical models which will in future enable 
values to be assigned to pollution, so that pollution can be entered in the accounts by means 
of a single accounting unit, thereby enabling other instruments to be developed.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 140
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze zmianami 

klimatycznymi)” podpunkt „Działania” podtytuł nowy

- Bioróżnorodność:
ochrona i trwałe zarządzanie 
bioróżnorodnością, ocena i prognoza 
tendencji średnio i długookresowych; ocena 
oddziaływania środowiskowego, 
gospodarczego i społecznego zmian 
bioróżnorodności oraz, z drugiej strony, 
interakcji między społeczeństwem a 
bioróżnorodnością. 

Or. fr

Uzasadnienie

The Millenium evaluation of our ecosystem highlighted the loss of biodiversity arising from 
existing habits of mismanagement. This loss of biodiversity is on a scale unprecedented in 
human history and calls for a major research effort at European level. 

Major research needs in the field of biodiversity arise from our international commitments, 
including those related to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
and the Kyoto Protocol, as well as to the UN Convention on Biological Diversity.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 141
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 6 "Environment (inlcuding Climate Change)" 

podpunkt „Działania” nowy podtytuł

- Bioróżnorodność: 
ochrona, odtworzenie i zrównoważone 
zarządzanie bioróżnorodnością, ocena i 
przewidywanie tendencji średnio i 
długoterminowych w tym środków 
mających na celu ochronę, odtworzenie i 
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zrónoważone zarządzanie 
bioróżnorodnością; ocena wpływów 
środowiskowych, gospodarczych i 
społecznych zmian bioróżnorodności oraz 
interakcje między społeczeństwem a 
bioróżnorodnością.

Or. fr

Uzasadnienie

Numerous studies have highlighted the loss of biodiversity manifested in the ever-greater 
number of endangered species of flora and fauna. The cause lies partly in mismanagement, 
but above all in the numerous forms of pollution arising from human activity. This loss of 
biodiversity is on a scale unprecedented in human history and calls for a major research 
effort at European level.
Major research needs in the field of biodiversity arise from our international commitments, 
including those related to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
and the Kyoto Protocol, as well as to the UN Convention on Biological Diversity. 

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

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

„Cel”

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

Budowa zintegrowanego „bardziej 
przyjaznego dla środowiska” i 
„inteligentniejszego” ogólnoeuropejskiego 
systemu transportowego dostępnego dla 
osób niepełnosprawnych, w oparciu o 
postępy technologiczne, na korzyść 
wszystkich obywateli i społeczeństwa, przy 
poszanowaniu środowiska i zasobów 
naturalnych; zapewnienie i dalsze 
umocnienie wiodącej roli zajmowanej przez 
europejski przemysł na światowym rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States. There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
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improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

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

„Uzasadnienie” ustęp 3

Programy badawcze opracowane przez 
Europejskie Platformy Technologiczne 
wspierają potrzebę nowej perspektywy w 
odniesieniu do systemów transportu, która 
dotyczy interakcji pojazdów, sieci 
transportowych oraz korzystania z usług 
transportowych i która może zostać 
opracowana wyłącznie na poziomie 
europejskim. Koszty RTD we wszystkich 
tych dziedzinach znacznie wzrastają, w 
związku z czym działania realizowane w 
ramach współpracy na poziomie UE są 
niezbędne dla umożliwienia oferującym w 
zakresie RTD osiągnięcia „masy 
krytycznej”, dzięki której mogą w sposób 
opłacalny sprostać wielodyscyplinarnym 
wyzwaniom, jak również wyzwaniom 
politycznym, technologicznym i społeczno-
ekonomicznym w kwestiach takich jak 
„korzystne dla środowiska i bezpieczne 
pojazdy” przyszłości, interoperacyjność i 
intermodalność ze szczególnym 
uwzględnieniem transportu kolejowego, 
przystępność, bezpieczeństwo, możliwości 
oraz wpływ na środowisko w rozszerzonej 
Unii. We wdrażaniu europejskich polityk 
istotne będzie również rozwijanie 
technologii wspierających system Galileo 
oraz jego zastosowania.

Programy badawcze opracowane przez 
Europejskie Platformy Technologiczne 
wspierają potrzebę nowej perspektywy w 
odniesieniu do systemów transportu, która 
dotyczy interakcji pojazdów, sieci 
transportowych oraz korzystania z usług 
transportowych i która może zostać 
opracowana wyłącznie na poziomie 
europejskim. Koszty RTD we wszystkich 
tych dziedzinach znacznie wzrastają, w 
związku z czym działania realizowane w 
ramach współpracy na poziomie UE są 
niezbędne dla umożliwienia oferującym w 
zakresie RTD osiągnięcia „masy 
krytycznej”, dzięki której mogą w sposób 
opłacalny sprostać wielodyscyplinarnym 
wyzwaniom, jak również wyzwaniom 
politycznym, technologicznym i społeczno-
ekonomicznym w kwestiach takich jak 
„korzystne dla środowiska i bezpieczne 
pojazdy” przyszłości, interoperacyjność i 
intermodalność (w tym w odniesieniu do 
pojazdów, infrastruktury i informacji 
dostępnych dla osób niepełnosprawnych) ze 
szczególnym uwzględnieniem transportu 
drogowego i kolejowego, przystępność, 
bezpieczeństwo, możliwości oraz wpływ na 
środowisko w rozszerzonej Unii. 
Finansowanie badań będzie także 
przeznaczone na dostarczanie nowych i 
lepszych rozwiązań dla infrastruktury 
transportowej i pojazdów całkowicie 
dostępnych dla osób niepełnosprawnych, z 
korzyścią także dla osób starszych i ogólnie 
dla użytkowników transportu. We 
wdrażaniu europejskich polityk istotne 
będzie również rozwijanie technologii 
wspierających system Galileo oraz jego 
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zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Road transport still holds the bulk of transport and should not be neglected, especially its 
public transportation part.  Access to mainstream transport services for disabled persons is 
central to transport policies to most EU member states. There are opportunities for European 
research and development initiatives to support developments in this area and provide 
comparative date, for example, studies on the cost-benefits of accessible transport including 
the wider social implications and improved and innovative solutions in respect of accessible 
design.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

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

„Działania” podtytuł „Aeronautyka i transport lotniczy” tiret 3

- Zapewnianie zadowolenia i 
bezpieczeństwa klientów: poprawa komfortu 
pasażerów, innowacyjne usługi pokładowe i 
bardziej sprawna odprawa pasażerów; 
poprawa wszystkich aspektów 
bezpieczeństwa transportu lotniczego; 
większy wybór statków powietrznych, od 
szerokokadłubowych do małych samolotów.

- Zapewnianie zadowolenia i 
bezpieczeństwa klientów: poprawa komfortu 
pasażerów, innowacyjne usługi pokładowe i 
bardziej sprawna odprawa wszystkich 
pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych; 
poprawa wszystkich aspektów 
bezpieczeństwa transportu lotniczego; 
większy wybór statków powietrznych, od 
szerokokadłubowych do małych samolotów, 
zapewnianie również lepszych modeli pod 
względem dostępu osób niepełnosprawnych 
do samolotów, do opracowania przy 
zasięgnięciu opinii reprezentatywnych 
organizacji osób niepełnosprawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States.  There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.
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Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

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

„Działania” podtytuł „Aeronautyka i transport lotniczy” tiret 6

- Transport lotniczy w przyszłości: 
sprostanie długoterminowym wyzwaniom 
lotnictwa poprzez bardziej radykalne, 
efektywne dla środowiska i innowacyjne 
kombinacje technologii, które prowadziłyby 
do znacznych postępów w dziedzinie 
transportu lotniczego.

- Transport lotniczy w przyszłości: 
sprostanie długoterminowym wyzwaniom 
lotnictwa poprzez bardziej radykalne, 
efektywne dla środowiska i innowacyjne 
kombinacje technologii, w tym w 
odniesieniu do dostępu dla osób 
niepełnosprawnych, które prowadziłyby do 
znacznych postępów w dziedzinie transportu 
lotniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States.  There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

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

„Działania” podtytuł „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)” tiret 3

- Zapewnienie zrównoważonej mobilności 
miejskiej: innowacyjne systemy 
organizacyjne, łącznie z korzystnymi dla 
środowiska i bezpiecznymi pojazdami i 
niezanieczyszczającymi środkami 
transportu, nowe środki transportu 
publicznego i racjonalizacja prywatnego 
transportu, infrastruktura komunikacyjna, 
zintegrowane miejskie planowanie 
przestrzenne i planowanie transportu.

- Zapewnienie zrównoważonej mobilności 
miejskiej: innowacyjne systemy 
organizacyjne, łącznie z korzystnymi dla 
środowiska i bezpiecznymi pojazdami i 
niezanieczyszczającymi środkami 
transportu, lepsze i innowacyjne 
rozwiązania w zakresie dostępu osób 
niepełnosprawnych do pojazdów i 
infrastruktury, nowe środki transportu 
publicznego i racjonalizacja prywatnego 
transportu, infrastruktura komunikacyjna, 
zintegrowane miejskie planowanie 
przestrzenne i planowanie transportu.
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Or. en

Uzasadnienie

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States.  There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 147
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” podpunkt 

„Działania” podtytuł „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)” tiret 4

- Poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczenia: 
w odniesieniu do systemu transportowego, 
transportu w odniesieniu do kierowców, 
pasażerów, załogi, rowerzystów i pieszych, 
projektowania pojazdów, statków i całego 
systemu transportowego.

- Poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczenia: 
w odniesieniu do systemu transportowego, 
transportu w odniesieniu do kierowców, 
pasażerów, załogi, rowerzystów i pieszych, 
projektowania i użytkowania pojazdów, 
statków i całego systemu transportowego, w 
tym odpowiednie szkolenie dla użytkownika 
i osób trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Within surface transport research training and operation support has to be added. Even the 
best designed system requires training and operation support to be effectively used. 
Especially safety and security are too closely related to training, and should not be neglected.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 148
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 8 "Nauki społeczno-ekonomiczne i 

humanistyczne" podpunkt „Działania” podtytuł „Główne tendencje w społeczeństwie i ich 
konsekwencje”

• Główne tendencje w społeczeństwie i 
ich konsekwencje: zmiany 
demograficzne łącznie ze starzeniem 
się społeczeństwa i migracją; style 
życia, praca, rodzina, kwestie płci 

• Główne tendencje w społeczeństwie i 
ich konsekwencje: zmiany 
demograficzne łącznie ze starzeniem 
się społeczeństwa i migracją; style 
życia, praca, rodzina, kwestie płci 
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kulturowej, zdrowie i jakość życia; 
przestępczość; rola przedsiębiorstw 
w społeczeństwie i zróżnicowaniu 
populacji, interakcje kulturowe oraz 
kwestie związane z ochroną 
podstawowych praw człowieka oraz 
zwalczaniem rasizmu i nietolerancji.

kulturowej, zdrowie i jakość życia; 
przestępczość; sytuacja i jakość 
życia osób niepełnosprawnych, w 
szczególności sytuacja osób 
niepełnosprawnych o złożonych 
potrzebach uzależniających je od 
pomocy innych i osób 
niepełnosprawnych żyjących w 
zakładach w Europie oraz status 
centrów niezależnego życia w 
Europie; rola przedsiębiorstw w 
społeczeństwie i zróżnicowaniu 
populacji, interakcje kulturowe oraz 
kwestie związane z ochroną 
podstawowych praw człowieka oraz 
zwalczaniem rasizmu i nietolerancji 
oraz wszelkich form dyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

In respect of quality of life initiatives, there is an important need for funding to be made 
available to investigate, in a comprehensive and thorough way, the situation of disabled 
persons living in institutions in Europe. A recent preliminary investigation undertaken by a 
Commission funded initiative indicates that little information exists at present about 
residential institutions and services in Europe. The project final report states that further 
investigation is necessary in this area and that the issue should be addressed in the future 
research framework of the European Union.

In addition, much more research is needed to provide comparative data on what exists across 
the different EU member states and accession countries in respect of personal assistance 
support for disabled people, direct payment schemes and independent living centres for 
disabled people.  Research is also necessary to assess how disabled persons and their 
families can exert free choice in respect of independent living and access to personal 
assistance as opposed to support under the residential care systems.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 149
Załącznik I część I sekcja „Tematy” punkt 9 a (nowy) „Utworzenie platformy wymiany 

między twórcami a przemysłem”

9a) Utworzenie platformy wymiany między 
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twórcami a przemysłem
Cel:
wspieranie nawiązywania kontaktów 
między badaniami a procesami 
przemysłowymi.
Uzasadnienie:
W Unii Europejskiej liczne są przypadki 
niedokończonych wynalazków 
opracowanych przez badaczy lub 
przedsiębiorców europejskich. Ze względu 
na struktury, koszty czy jeszcze inne 
elementy twórcy nie dysponują środkami, 
aby dalej rozwijać swoje koncepcje. Mamy 
tu do czynienia z prawdziwym 
marnotrawstwem, ponieważ często nie 
wiedzą do kogo się zwrócić, aby przekazać 
swoją metodę strukturze, która mogłaby ją 
włączyć do większych prac badawczych czy 
też przełożyć na konkretne zastosowanie 
przemysłowe. Unia Europejska musi 
sprzyjać temu koniecznemu spotkaniu 
między twórcami a przemysłem.
Działania:
- utworzenie wspólnej europejskiej bazy 
popytu i podaży 
- zarządzanie i kontrola działania na rzecz 
zawierania kontaktów

Or. fr

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 150
Załącznik I część II "Pomysły" podpunkt „Działania” ustęp 2

Działania UE w zakresie badań pionierskich 
będą realizowane przez Europejską Radę ds. 
Badań Naukowych (ERC), składającą się z 
rady naukowej wspieranej przez specjalną 
jednostkę ds. realizacji.

Działania UE w zakresie badań pionierskich 
będą realizowane przez Europejską Radę ds. 
Badań Naukowych (ERC), składającą się z 
rady naukowej utworzonej zgodnie z art. 
171 traktatu.

Or. pt
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Uzasadnienie

The ERC should be set up on the basis of Article 171 of the Treaty - this being the only legal 
framework which will ensure that it is scientifically autonomous and independent. The 
Commission's proposal to create an executive structure for the ERC is a bureaucratic act 
which would not help to stimulate Europe's scientific policy.

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 151
Załącznik I część II „Pomysły” podpunkt „Działania” ustęp 4

Do jej zadań należy w szczególności 
opracowywanie rocznego programu pracy, 
ustanowienie procedury wzajemnej 
weryfikacji, a także monitorowanie i 
kontrola jakości wdrożenia programu z 
punktu widzenia nauki. Specjalna 
jednostka ds. realizacji jest odpowiedzialna 
za wszystkie aspekty wdrożenia i realizacji 
programu, które przewidziano w rocznym 
programie pracy. Będzie ona w 
szczególności przeprowadzać procedurę 
wzajemnej weryfikacji oraz procedurę 
wyboru zgodnie z zasadami ustanowionymi 
przez radę naukową oraz zapewniać 
finansowe i naukowe zarządzanie 
dotacjami.

Skreślony

Or. pt

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 152
Załącznik I część III „Ludzie” podpunkt „Działania” punktator 2

Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery w 
celu wspierania rozwoju kariery 
doświadczonych naukowców. Mając na 
uwadze uzupełnienie lub uzyskanie nowych 
kwalifikacji i kompetencji lub polepszenie 
interdyscyplinarności/wielodyscyplinarności 
i/lub międzysektorowej mobilności, 
przewiduje się wsparcie dla naukowców ze 
szczególnymi potrzebami w zakresie 

Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery w 
celu wspierania rozwoju kariery 
doświadczonych naukowców. Mając na 
uwadze uzupełnienie lub uzyskanie nowych 
kwalifikacji i kompetencji lub polepszenie 
interdyscyplinarności/wielodyscyplinarności 
i/lub międzysektorowej mobilności, 
przewiduje się wsparcie dla naukowców ze 
szczególnymi potrzebami w zakresie 
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dodatkowych/uzupełniających kompetencji i 
kwalifikacji, dla naukowców, którzy chcą po 
przerwie kontynuować karierę naukową oraz 
dla (ponownej) integracji naukowców na 
długoterminowych stanowiskach naukowych 
w Europie, także w ich kraju ojczystym, po 
pobycie za granicą. Działanie to będzie 
realizowane poprzez indywidualne stypendia 
przyznawane bezpośrednio na poziomie 
Wspólnoty oraz poprzez współfinansowanie 
programów regionalnych, krajowych lub 
międzynarodowych.

dodatkowych/uzupełniających kompetencji i 
kwalifikacji, dla naukowców, którzy chcą po 
przerwie kontynuować karierę naukową oraz 
dla (ponownej) integracji naukowców na 
długoterminowych stanowiskach naukowych 
w Europie, także w ich kraju ojczystym, po 
pobycie za granicą. Działanie to będzie 
realizowane poprzez indywidualne stypendia 
przyznawane bezpośrednio na poziomie 
Wspólnoty.

Or. pt

Uzasadnienie

The Framework Programme should not be used in order to provide support for projects 
which already receive funding from the individual Member States. Increasing the amount of 
funding provided by means of Community grants should be a priority

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 153
Załącznik I część III „Ludzie” podpunkt „Działania” punktator 5

Specjalne działania wspierające utworzenie 
prawdziwego europejskiego rynku pracy dla 
naukowców poprzez usunięcie przeszkód w 
mobilności i rozszerzenie perspektyw 
zawodowych naukowców w Europie. 
Ponadto przyznawane będą nagrody w celu 
podniesienia świadomości społecznej w 
zakresie działań Marii Curie i ich celów.

Specjalne działania wspierające utworzenie 
prawdziwego europejskiego rynku pracy dla 
naukowców poprzez usunięcie przeszkód w 
mobilności i rozszerzenie perspektyw 
zawodowych naukowców w Europie. 
Sprzyjanie uniwersytetom, ośrodkom 
badawczym i przedsiębiorstwom, które 
tworzą nowe stanowiska pracy poświęcone 
badaniom. Przykładanie szczególnej uwagi 
do potrzeb kobiet naukowców i wsparcie 
socjalne konieczne dla pogodzenia życia 
rodzinnego z karierą naukową. Ponadto 
przyznawane będą nagrody w celu 
podniesienia świadomości społecznej w 
zakresie działań Marii Curie i ich celów.

Or. es

Uzasadnienie

In many cases the difficulties experienced by female scientists stem from the difficulty of 



PE 364.923v01-00 64/74 AM\587815PL.doc

PL

combining a job with a family.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 154
Załącznik I część IV „Możliwości” sekcja „Infrastruktury badawcze” podpunkt „Działania”

podtytuł "Wspieranie istniejących infrastruktur badawczych" tiret 3

- elektroniczna infrastruktura badawcza: 
wspieranie dalszego rozwoju infrastruktur 
komunikacyjnych i siatek obliczeniowych o 
wysokiej mocy i pojemności; rozbudowa 
europejskich możliwości w zakresie 
systemów obliczeniowych górnego poziomu 
oraz wspieranie ich przyjęcia przez 
wspólnoty użytkowników; zwiększenie ich 
światowego znaczenia oraz zaufania do nich 
w oparciu o osiągnięcia infrastruktur 
GEANT i Grid.

- elektroniczna infrastruktura badawcza: 
wspieranie dalszego rozwoju infrastruktur 
komunikacyjnych i siatek obliczeniowych o 
wysokiej mocy i pojemności; rozbudowa 
europejskich możliwości w zakresie 
systemów obliczeniowych górnego poziomu 
oraz wspieranie ich przyjęcia przez 
wspólnoty użytkowników; zwiększenie ich 
światowego znaczenia oraz zaufania do nich 
w oparciu o osiągnięcia infrastruktur 
GEANT i Grid.

Promowanie najlepszych praktyk w 
zakresie włączania użytkownika do badań i 
projektów rozwojowych.

Or. en

Uzasadnienie

One of the weaknesses of former EU research programmes has been low level of user 
participation in the selection, implementation and evaluation process for projects. In recent 
years the principle of user involvement has started to become a reality and an accepted 
approach in R&D; this positive shift in thinking should be reflected in the new Framework 
Programme. For the results of research and development to have effective practical 
application, it must be acknowledged that user involvement is essential. Disabled users know 
best what their needs are and how to ensure innovation in respect of product and service 
development can best accommodate the needs of disabled people in practice.

The principle of user participation has to be integral among the criteria for the funding of 
projects by the 7th Framework Programme on Research and Development.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese, Vittorio Prodi

Poprawka 155
Załącznik I część IV „Możliwości” sekcja „Nauka w społeczeństwie” podpunkt 
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„Uzasadnienie”

Nauka i technologia mają coraz większy 
wpływ na nasze codzienne życie. Choć są 
one produktami działań społecznych, 
ukształtowanymi przez czynniki społeczne i 
kulturalne, nauka i technologia ciągle 
pozostają sferą oddaloną od codziennego 
zainteresowania dużej części społeczeństwa 
oraz decydentów politycznych i są ciągle 
przedmiotem nieporozumień oraz 
nieuzasadnionych nadziei i obaw.
Kontrowersyjne kwestie związane z nowymi 
technologiami powinny być przedmiotem 
opartej na faktach debaty w społeczeństwie, 
prowadzącej do uzasadnionych wyborów i 
decyzji. 

Nauka i technologia mają coraz większy 
wpływ na nasze codzienne życie. Choć są 
one produktami działań społecznych, 
ukształtowanymi przez czynniki społeczne i 
kulturalne, nauka i technologia ciągle 
pozostają sferą oddaloną od codziennego 
zainteresowania dużej części społeczeństwa 
oraz decydentów politycznych i są ciągle 
przedmiotem nieporozumień oraz 
nieuzasadnionych nadziei i obaw. 
Kontrowersyjne kwestie związane z nowymi 
technologiami powinny być przedmiotem 
opartej na faktach debaty w społeczeństwie, 
prowadzącej do uzasadnionych wyborów i 
decyzji. 

Sukces europejskiej polityki w dziedzinie 
badań naukowych zostanie osiągnięty 
jedynie pod warunkiem, że społeczeństwa w 
Europie i państwach członkowskich będą 
przekonane, że ich obawy oraz etycznie 
uzasadnione ograniczenia zostały 
uwzględnione.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission proposal gives the impression that the main problem is to convince the 
public opinion. On the other hand it is very important that scientists listen to the concerns of 
society and respect limits.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese, Vittorio Prodi

Poprawka 156
Załącznik I część IV „Możliwości” sekcja „Nauka w społeczeństwie” podpunkt „Działania”

punktator (nowy)

• Szersze zaangażowanie naukowców i 
ogółu społeczeństwa, łącznie ze 
zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim, w zagadnienia 
dotyczące nauki w celu 
przewidywania i wyjaśniania kwestii 
politycznych i społecznych, łącznie z 

• Szersze zaangażowanie naukowców i 
ogółu społeczeństwa, łącznie ze 
zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim, w zagadnienia 
dotyczące nauki w celu 
przewidywania i wyjaśniania kwestii 
politycznych i społecznych, łącznie z 
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problemami etycznymi. problemami etycznymi.

• Krytyczna refleksja dotycząca 
działań naukowych w celu 
ustanowienia granic dla badań 
opartych na solidnych podstawach 
etycznych, należycie 
uwzględniających prawa 
podstawowe. 

Or. en

Uzasadnienie

There has to be a stronger reference to ethical limits in the science and society part of the 
programme.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 157
Załącznik I część IV „Możliwości” sekcja „Nauka w społeczeństwie” podpunkt „Działania”

punktator (nowy)

• Badania nad płcią kulturową, łącznie 
z włączeniem wymiaru płci 
kulturowej do wszystkich obszarów 
badań i roli kobiet w badaniach.

• Badania nad płcią kulturową, łącznie 
z włączeniem wymiaru płci 
kulturowej do wszystkich obszarów 
badań i roli kobiet w badaniach.

• Badania odnośnie wszelkich form 
dyskryminacji i włączanie tych grup 
dyskryminowanych z przyczyn 
wymienionych w art. 13 traktatu 
WE do wszystkich obszarów badań.

Or. en

Uzasadnienie

Given the benefit specific research and development (R&D) initiatives on disability can 
provide to the social integration of disabled people, specific actions on disability are 
important.  

At the same time the horizontal nature of disability issues mean that disabled people should 
also be broadly recognised across all relevant sectors of the programme.  The diversity of 
disabilities should be recognised and understood by research and development initiatives 
across the board.
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It is important and appropriate that the European Commission’s support for research 
projects are connected with the EU political objectives in addition to the European research 
potential and added value.  For disabled persons the EU policy areas of particular 
importance relate to information communication technologies; education and training, 
transport, employment and social policy.

Furthermore, it is important that research activities go beyond purely commercial priorities 
and address research gaps in the social field at the same time taking on board user 
requirements – including the needs of disabled users.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 158
Załącznik I część IV „Możliwości” sekcja „Działania w zakresie współpracy 

międzynarodowej” ustęp 3 tiret 3

- Kraje rozwijające się, uwzględniając ich 
szczególne potrzeby;

- Kraje rozwijające się, uwzględniając ich 
szczególne potrzeby, na przykład poważne i 
zaniedbywane choroby.

Or. en

Uzasadnienie

Major and neglected diseases have significant health affects on developing countries. 
Tackling these diseases is an essential component in the fight against global poverty.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Peter 
Liese

Poprawka 159
Załącznik I część IV „Możliwości” sekcja "Działania wspólnego centrum badawczego (JRC) 

nienależące do obszaru badań jądrowych" podpunkt „Działania” podtytuł „Solidarność i 
odpowiedzialne zarządzanie zasobami” tiret 4 a (nowe)

- Promowanie i zwiększanie rozwoju oraz 
zatwierdzanie alternatywnych strategii 
testowych, a zwłaszcza metod bez udziału 
zwierząt, we wszystkich istotnych obszarach 
badań (ocena bezpieczeństwa, testowanie 
szczepionek, badania nad zdrowiem i 
biomedyczne, itp.).

Or. en
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Uzasadnienie

In accordance with the requirements in the Protocol on protection and welfare of animals, 
Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC, Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, the Cosmetics Directive (76/768/EEC) as amended, and the 
objective of the proposed EU chemicals Regulation to promote non-animal testing, the 
development and validation of alternative testing strategies and in particular non-animal test 
methods should be included among the activities of the JRC.

Poprawkę złożyli Peter Liese, Johannes Blokland, Vittorio Prodi

Poprawka 160
Załącznik I Zakończenie (nowe)

1. W przypadku kontrowersyjnych pod 
względem etycznym projektów badawczych, 
uczestnicy muszą otrzymać zgodę lub 
zezwolenie krajowych lub lokalnych 
komitetów etyki przed rozpoczęciem 
projektów. Dodatkowo projekty są 
systematycznie badane przez Komisję.. W 
szczególnych okolicznościach badanie pod 
względem etyki może być przeprowadzone w 
trakcie realizacji projektu.
2. Następujące dziedziny badań nie są 
finansowane w ramach tego programu:
- metody klonowania zarodków ludzkich;
- interwencja w ludzką linię płciową;
- projekty badawcze, które bezpośrednio lub 
pośrednio prowadzą do zniszczenia 
ludzkich zarodków.
W dziedzinie badań nad komórkami 
macierzystymi wykorzystane zostanie 
doświadczenie Narodowego Instytutu 
Zdrowia (NIH) i badania będą ograniczone 
do komórek macierzystych wyhodowanych 
przed sierpniem 2001 r.

Or. en

Uzasadnienie

Recent reports on the trade with human egg cells and the resignation of the South Korean 
researcher Hwang Woo-suk, chairman of the World Stem Cell Hub, show that the danger of 
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exploitation of women as egg cell donors is very big. This amendment specifies the 
amendments of the rapporteur and adapts it to the Commission's text in the specific 
programmes. It is necessary to put the exceptions from funding at the end of Annex I of the 
framework programme as they have to apply to all activities under the 7th Research 
Framework Programme.

Poprawkę złożyli Miroslav Mikolášik, Kathy Sinnott

Poprawka 161
Załącznik I Zakończenie (nowe)

1. W przypadku kontrowersyjnych pod 
względem etycznym projektów badawczych, 
uczestnicy muszą otrzymać zgodę lub 
zezwolenie krajowych lub lokalnych 
komitetów etyki przed rozpoczęciem 
projektów. Dodatkowo, Komisja 
systematycznie bada projekty. W 
szczególnych okolicznościach badanie pod 
względem etyki może być przeprowadzone w 
trakcie realizacji projektu.
2. Następujące dziedziny badań nie są 
finansowane w ramach tego programu:
- metody klonowania zarodków ludzkich;
- interwencja w ludzką linię płciową;
- projekty badawcze obejmujące niszczenie 
zarodków ludzkich lub użycie ludzkich 
komórek macierzystych.

Or. en

Uzasadnienie

Recent reports on the trade with human egg cells and the resignation of the South Korean 
researcher Hwang Woo-suk, chairman of the World Stem Cell Hub, show that the danger of 
exploitation of women as egg cell donors is important. This amendment specifies the 
amendments of the rapporteur and adapts it to the Commission's text in the specific 
programmes. It is necessary to put the exceptions from funding at the end of Annex I of the 
Framework Programme as they have to apply to all activities under the 7th Research 
Framework Programme.
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Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 162
Załącznik II Orientacyjny podział na poszczególne programy

(w mln EUR) (w mln EUR)

Współpraca *,1 44432 Współpraca*, 1 47214

Zdrowie 8317 Zdrowie 9099
Żywność, rolnictwo i 
biotechnologia

2455 Żywność, rolnictwo i 
biotechnologia

2455

Technologie informacyjne i 
komunikacyjne

12670 Technologie informacyjne i 
komunikacyjne

11670

Nanonauki, nanotechnologie, 
materiały i nowe technologie 
produkcyjne 

4832 Nanonauki, nanotechnologie, 
materiały i nowe technologie 
produkcyjne 

4832

Energia 2931 Energia 3931
Środowisko (łącznie ze 
zmianami klimatycznymi) 

2535 Środowisko (łącznie ze 
zmianami klimatycznymi) 

3535

Transport (łącznie z 
aeronautyką)

5940 Transport (łącznie z 
aeronautyką)

5940

Nauki społeczno-ekonomiczne 
i humanistyczne 

792 Nauki społeczno-ekonomiczne 
i humanistyczne 

792

Bezpieczeństwo i przestrzeń 
kosmiczna 

3960 Bezpieczeństwo i przestrzeń 
kosmiczna 

3460

Pomysły 11862 Pomysły 10862
Ludzie 7129 Ludzie 7129
Możliwości 7486 Możliwości 7204
Infrastruktury badawcze * 3961 Infrastruktury badawcze * 3679
Badania na korzyść małych i 
średnich przedsiębiorstw

1901 Badania na korzyść małych i 
średnich przedsiębiorstw

1901

Regiony wiedzy 158 Regiony wiedzy 158

Potencjał badawczy 554 Potencjał badawczy 554
Nauka w społeczeństwie 554 Nauka w społeczeństwie 554

Działania w zakresie 
współpracy międzynarodowej

358 Działania w zakresie 
współpracy międzynarodowej

358

  
1 * Włączając Wspólne Inicjatyw Technologiczne (w tym plan finansowy, itd.) oraz części działań 

koordynacyjnych i działań opartych na współpracy międzynarodowej finansowanych w ramach 
tematów.
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Działania Wspólnego Centrum 
Badawczego (JRC) nienależące 
do obszaru badań jądrowych

1817 Działania Wspólnego Centrum 
Badawczego (JRC) 
nienależące do obszaru badań 
jądrowych

1817

OGÓŁEM 72726 OGÓŁEM 72726

Or. de

Uzasadnienie

The draftsman is right that funding for health, energy and the environment should be 
increased in the seventh Framework Programme. 
It makes no sense, however, to propose reducing Euratom funds accordingly, as this 
programme is not subject to the codecision procedure. It is suggested, therefore, that funding 
under the seventh Framework Programme, which is subject to codecision, is reallocated in 
favour of the environment, health and energy.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 163
Załącznik II Orientacyjny podział na poszczególne programy sekcja „Współpraca”

Orientacyjny podział na poszczególne 
programy (w mln EUR):

Orientacyjny podział na poszczególne 
programy (w mln EUR):

Współpraca *,1 44432 Współpraca*,1 44432

Zdrowie 8317 Zdrowie i żywność 11827,73
Żywność, rolnictwo i 
biotechnologia 2455
Technologie informacyjne i 
komunikacyjne

12670 Technologie innowacyjne 8332,73

Nanonauki, 
nanotechnologie, 
materiały i nowe 
technologie produkcyjne

4832

Energia 2931 Energia i transport (łącznie 
z aeronautyką)

11563,4

  
1 * Włączając Wspólne Inicjatyw Technologiczne (w tym plan finansowy, itd.) oraz części działań 

koordynacyjnych i działań opartych na współpracy międzynarodowej finansowanych w ramach 
tematów.
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Środowisko (łącznie ze 
zmianami klimatycznymi)

2535 Środowisko (łącznie ze 
zmianami klimatycznymi), 
rolnictwo i rybołówstwo

6045,73

Transport (łącznie z 
aeronautyką)

5940

Nauki społeczno-
ekonomiczne i 
humanistyczne

792

Bezpieczeństwo i 
przestrzeń kosmiczna

3960 Bezpieczeństwo i 
przestrzeń kosmiczna

6652,4

Or. nl

Uzasadnienie

The Cooperation sekcja is divided into 5 subjects. The original amounts for ICT (12670) and 
social sciences (2534) are distributed across the 5 subjects. The original subject of Food, 
Agriculture and Biotechnology has been divided by three and shared out between 3 new 
subjects. The original sums for Transport and Energy are added together. 

Health and Food: 11827, 73 = original amount for Health 8317 + Food 818,33 (one third of 
the original amount of 2455 for Food, Agriculture and Biotechnology) + 158,4 (one fifth of 
the original amount for Socio-economic Sciences and the Humanities) + 2534 (one fifth of the 
original amount for ICT 12670)
Innovative Technologies: 8332,73 = original amount for Nanosciences etc. 4832 + 818,33 + 
158,4 + 2534 (see breakdown above of these partial amounts)
Energy and Transport: 11563,4 = Energy 2931 + 818,33 +2534 + Transport 5940
Environment, Agriculture and Fisheries: 6045,73 = original amount for Environment 2535 
+ Agriculture 818,33 + 158,4 +2534
Security and Space: 6652,4 = original amount 3960 + 158,4 + 2534

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 164
Załącznik II Orientacyjny podział na poszczególne programy sekcja „Możliwości”

Możliwości
Infrastruktury badawcze *

Badania na korzyść 
małych i średnich 
przedsiębiorstw
Regiony wiedzy

7486

3961
1901

158

Możliwości
Infrastruktury badawcze *

Badania na korzyść małych 
i średnich przedsiębiorstw

Regiony wiedzy
Potencjał badawczy

7486

3461
2901

158
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Potencjał badawczy
Nauka w społeczeństwie

Działania w zakresie 
współpracy 
międzynarodowej

554
554

358

Nauka w społeczeństwie
Działania w zakresie 
współpracy 
międzynarodowej

554
554

358

Or. pt

Uzasadnienie

The purpose of the budget to be made available should be to give European researchers 
greater access to existing infrastructure and to bring about a significant increase in the 
involvement of PMEs.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 165
Załącznik III sekcja „Systemy finansowania” punkt 5 „Wspieranie szkoleń i rozwijanie 

kariery naukowców”

Wspieranie szkoleń i rozwijanie karier 
naukowców, w szczególności 
wykorzystywane do realizacji działań Marie 
Curie.

Wspieranie szkoleń i rozwijanie karier 
naukowców we wszystkich programach, 
projektach i inicjatywach, a także w
działaniach Marie Curie. Promowanie 
warunków ułatwiających kobietom 
rozpoczęcie i prowadzenie kariery 
badawczej.

Or. es

Uzasadnienie

Genuine integration calls for a comprehensive policy and for support facilities such as 
childcare centres and assisted mobility.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 166
Załącznik III sekcja „Legislacyjne sprawozdanie finansowe” punkt 5 „Charakterystyka i cele” 

podpunkt 5.3. podtytuł „Współpraca” punkt 1 „Zdrowie”

1. Zdrowie: Polepszanie stanu zdrowia 
obywateli Europy oraz podnoszenie 
konkurencyjności sektorów przemysłu 

1. 1. Zdrowie: Polepszanie stanu zdrowia 
fizycznego i psychicznego obywateli Europy 
oraz podnoszenie konkurencyjności 
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europejskiego i przedsiębiorstw związanych 
ze zdrowiem, przy jednoczesnym zajęciu się 
zagadnieniami zdrowotnymi na świecie, w 
tym powstającymi epidemiami. Nacisk 
zostanie położony na badania mające 
praktyczne przełożenie (przełożenie 
podstawowych odkryć na zastosowania 
kliniczne), rozwój i zatwierdzanie nowych 
terapii i metod promowania zdrowia oraz 
zapobiegania chorobom, narzędzia i 
technologie diagnostyczne, jak również 
zrównoważone i sprawnie działające 
systemy opieki zdrowotnej.

sektorów przemysłu europejskiego i 
przedsiębiorstw związanych ze zdrowiem, 
przy jednoczesnym zajęciu się 
zagadnieniami zdrowotnymi na świecie, w 
tym powstającymi epidemiami i 
zaniedbywanymi chorobami. Nacisk 
zostanie położony na badania mające 
praktyczne przełożenie (przełożenie 
podstawowych odkryć na zastosowania 
kliniczne), rozwój i zatwierdzanie nowych 
terapii i metod promowania zdrowia oraz 
zapobiegania chorobom, narzędzia i 
technologie diagnostyczne, jak również 
zrównoważone i sprawnie działające 
systemy opieki zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

It is important to highlight mental as well as physical health as an objective of the Seventh 
Framework Programme. Additionally, neglected diseases should be emphasised as they fall 
outside of the scope of the drug industry's research and development efforts. 


