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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 8
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, aby stawić czoła 
trudnym wyzwaniom, przed którymi stoi 
europejska społeczność, a także usprawnić 
innowacje oraz badania nad źródłami 
energii i zmianami demograficznymi w 
Europie, w szczególności poprzez 
zachęcanie przedsiębiorstw, w tym 
przemysłu, małych i średnich 
przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i 
uniwersytetów do podejmowania badań i 
działań na rzecz rozwoju technologicznego.
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Or. en

Uzasadnienie

Le premier paragraphe du septième programme-cadre doit incorporer des références aux 
défis majeurs auxquels doit faire face l'Europe d'aujourd'hui.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 9
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, łącznie ze 
wzrostem zatrudnienia w Europie i 
zwiększeniem spójności terytorialnej.

Or. pt

Uzasadnienie

Conformément au Conseil européen de Lisbonne.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 10
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 
wszystkich europejskich regionów, również 
tych borykających się ze szczególnymi 
ograniczeniami, jak i 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.
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Or. pt

Uzasadnienie

L'efficacité du programme et les besoins de recherche inhérentes au développement d'un 
Espace européen de recherche dépendent d'un large soutien de tous les acteurs, y inclus au 
niveau régional.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 11
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, 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, zgodnie z art. 299 
ust. 2 Traktatu, zbliżyć naukę i 
społeczeństwo w celu harmonijnej integracji 
nauki i technologii w europejskim 
społeczeństwie oraz podjąć horyzontalne 
działania i środki wspierające 
międzynarodową współpracę.

Or. pt

Uzasadnienie

Conformément aux dispositions du traité relatives aux régions ultrapériphériques 
(article 299, paragraphe 2).

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 17

(17) Siódmy program ramowy uzupełnia 
działania prowadzone w Państwach 
Członkowskich, jak również inne działania 

(17) Siódmy program ramowy uzupełnia 
działania prowadzone w Państwach 
Członkowskich, jak również inne działania 
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wspólnotowe, które są konieczne dla 
ogólnych wysiłków strategicznych na rzecz 
realizacji celów Strategii Lizbońskiej, w 
szczególności dotyczących funduszy 
strukturalnych, rolnictwa, edukacji, 
szkolenia, konkurencyjności oraz innowacji, 
przemysłu, zatrudnienia i środowiska.

wspólnotowe, które są konieczne dla 
ogólnych wysiłków strategicznych na rzecz 
realizacji celów Strategii Lizbońskiej, w 
szczególności dotyczących funduszy 
strukturalnych, rolnictwa, edukacji, 
szkolenia, konkurencyjności oraz innowacji, 
przemysłu, zatrudnienia i środowiska. 
Działania programu ramowego 
prowadzone na rzecz regionów stanowią 
prawdziwe narzędzie rozwoju regionalnego. 
Nie mogą one w żadnym przypadku 
zastępować Funduszy Strukturalnych lub 
Funduszu Spójności, lecz powinny je 
uzupełniać.

Or. fr

Uzasadnienie

Il est important de rappeler l'importance de la conjugaison de plusieurs fonds européens pour 
le développement des régions européennes. L'intervention des financements du 7e PCRD et 
des fonds structurels constitue un important moteur pour le dynamisme des territoires et doit 
être encouragée.

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 18

(18) Działania związane z innowacją oraz 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami 
wspierane przez niniejszy program ramowy 
powinny uzupełniać działania podejmowane 
w ramach programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji.

(18) Działania związane z innowacją oraz 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami 
wspierane przez niniejszy program ramowy 
powinny uzupełniać działania podejmowane 
w ramach programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji. W tym celu 
należy lepiej chronić własność 
intelektualną i zintensyfikować na poziomie 
europejskim zwalczanie piractwa i plagiatu, 
które skutecznie szkodzą potencjałowi 
innowacyjności europejskich MŚP.

Or. fr

Uzasadnienie

On estime la perte d'emplois en Europe due à la contrefaçon à environ 100 000 chaque 
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année. L'impact du piratage et de la contrefaçon sur les PME et sur l'emploi est négatif et 
doit être pris en compte. Ainsi, une meilleure protection de la propriété intellectuelle pourrait 
permettre aux PME d'être plus compétitives et d'investir davantage dans l'innovation.

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 14
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 do ponownego orzeźwienia 
Strategii Lizbońskiej, istnieje paląca 
potrzeba podwojenia budżetu UE w 
dziedzinie badań. Ambitny budżet jest 
konieczny do realizacji celów programu 
ramowego, umożliwi też przeprowadzenie 
całości proponowanych działań, w 
szczególności środków mających na celu 
wzmocnienie regionalnego wymiaru badań. 
Uzupełnianie się polityki regionalnej i 
badawczej mogłoby zachęcić regiony do 
inwestowania w badania i przyczyniłoby się 
do zrównoważonego rozwoju europejskich 
obszarów.

Or. fr

Uzasadnienie

Les actions du 7e programme-cadre interviennent en complémentarité avec les autres 
politiques de l'UE et ont un rôle essentiel dans le développement des régions. Certaines 
mesures intéressent directement les régions européennes, telles les "Régions de la 
connaissance" ou les actions destinées aux PME et une diminution du budget envisagé pour 
le 7e programme-cadre risquerait d'amputer les crédits destinés à ces politiques ou même de 
les faire disparaître.
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 21

(21) W związku z tym, że cel działań, które 
należy podjąć zgodnie z art. 163 Traktatu, 
mając na celu przyczynienie się do 
utworzenia w Europie społeczeństwa i 
gospodarki opartych na wiedzy, nie może 
zostać osiągnięty w wystarczający sposób 
przez Państwa Członkowskie, natomiast 
może być osiągnięty w lepszy sposób na 
poziomie wspólnotowym, Wspólnota może 
podjąć działania, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak przewiduje art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, ustanowioną w tym 
artykule, niniejszy siódmy program ramowy 
nie wykracza poza działania konieczne do 
osiągnięcia powyższych celów.

(21) W związku z tym, że cel działań, które 
należy podjąć zgodnie z art. 163 Traktatu, 
mając na celu przyczynienie się do 
utworzenia w Europie społeczeństwa i 
gospodarki opartych na wiedzy, nie może 
zostać osiągnięty w wystarczający sposób 
przez Państwa Członkowskie, natomiast 
może być osiągnięty w lepszy sposób na 
poziomie wspólnotowym, w ramach 
wzmocnionego partnerstwa z europejskimi  
regionami, Wspólnota może podjąć 
działania, zgodnie z zasadą pomocniczości, 
jak przewiduje art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, ustanowioną w 
tym artykule, niniejszy siódmy program 
ramowy nie wykracza poza działania 
konieczne do osiągnięcia powyższych 
celów.

Or. pt

Uzasadnienie

Conformément à l'article 163 et dans la lignée de l'article 5, en vue de renforcer l'efficience et 
l'efficacité du programme, il est nécessaire d'assurer une plus grande intégration des régions 
européennes.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 24a (nowy)

24a) Siódmy program ramowy musi 
stworzyć wartość dodaną w postaci 
zwiększonej komplementarności z 
Funduszami Strukturalnymi poprzez 
systemy finansowania Państw 
Członkowskich.



AM\594368PL.doc PE 367.673v01-00 7/29 AM\

PL

Or. en

Uzasadnienie

Les aspects liés à la recherche et à l'innovation dans les fonds structurels, le septième 
programme-cadre et le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation doivent être 
complémentaires.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 24b (nowy)

24b) Siódmy program ramowy musi 
zapewnić synergię i komplementarność z 
unijnymi inicjatywami dotyczącymi działań 
innowacyjnych (przyszłym programem 
ramowym na rzecz konkurencyjności i 
innowacji).

Or. en

Uzasadnienie

Les aspects liés à la recherche et à l'innovation dans les fonds structurels, le septième 
programme-cadre et le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation doivent être 
complémentaires.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 18
Artykuł 2 ustęp 1

1. Siódmy program ramowy wspiera 
działania ustalone w ust. 2 - 5. Cele i ogólne 
kierunki tych działań zostały ustalone w 
załączniku I.

1. Siódmy program ramowy wspiera 
działania ustalone w ust. 2 - 5. Cele i ogólne 
kierunki tych działań zostały ustalone w 
załączniku I. Odpowiednia część siódmego 
prograu ramowego zostanie przeznaczona 
na finansowanie działań w tych regionach 
Unii, które nie osiągnęły jeszcze unijnego 
poziomu spójności technologicznej.

Or. es
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 19
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 – zgodnie z art. 299 ust. 2 
Traktatu - badania na rzecz małych i 
średnich przedsiębiorstw, zagadnienia 
programu „Nauka w społeczeństwie”, 
horyzontalne działania w zakresie 
międzynarodowej współpracy.

Or. pt

Uzasadnienie

Clarification juridique quant à l'applicabilité aux régions ultrapériphériques.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 20
Artykuł 7 ustęp 1a (nowy)

1a. Ocena programu ramowego i 
monitorowanie jego celów musi być oparte 
na obiektywnych statystykach. Komisja 
współpracuje z Eurostatem w celu zebrania 
i rozpowszechnienia regionalnych i 
krajowych statystyk oraz udostępnienia ich 
zainteresowanym instytucjom, regionom i 
Państwom Członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Les États membres doivent être incités à avoir recours aux budgets concernant la 
compétitivité et l'emploi régional, la recherche et l'innovation.
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 21
Załącznik I, I Współpraca akapit piąty

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

Szczególną uwagę zwróci się na 
priorytetowe dziedziny naukowe, rozwijane 
w regionach centralnych, peryferyjnych lub 
skrajnie peryferyjnych, dotyczące kilku 
tematów, takie jak nauki i technologie 
morskie.

Or. pt

Uzasadnienie

Cet amendement précise la portée géographique du programme.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 22
Załącznik I, I Współpraca akapit dziesiąty

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 oraz aspekty związane z 
płcią kulturową zostaną wzięte pod uwagę. 
Poza władzami krajowymi również władze 
regionalne będą musiały być informowane 
o tożsamości organizacji składających 
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wniosek i których uczestnictwo jest na 
danym obszarze zapewnione, w celu 
nakłonienia władz regionalnych do 
przyjęcia strategicznego podejścia do 
siódmego programu ramowego, a w 
szczególności podziału ekonomicznych 
korzyści, poszanowania zasady 
komplementarności z programami 
regionalnymi i wymiany dobrych praktyk 
dotyczących programu.

Or. el

Uzasadnienie

Il conviendra d'encourager également l'établissement de listes à l'échelle régionale.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 23
Załącznik I, I Współpraca, Wspólne Inicjatywy Technologiczne akapit drugi tiret pierwsze

- Wartość dodaną uzyskaną poprzez 
działania na poziomie europejskim

- Wartość dodaną uzyskaną poprzez 
działania na poziomie europejskim i 
regionalnym;

Or. pt

Uzasadnienie

L'amendement proposé permettrait d'évaluer plus efficacement la valeur ajoutée offerte par 
les initiatives technologiques dans la ligne de la stratégie de Lisbonne.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 24
Załącznik I, I Współpraca, Koordynowanie pozawspólnotowych programów badawczych 

akapit drugi tiret drugie

- zapewnienie dodatkowego wsparcia 
finansowego ze strony UE dla uczestników 
tworzących wspólne fundusze w celu 
wspólnych zaproszeń do składania 
wniosków w ramach krajowych i 
regionalnych programów („ERA-NET 

- zapewnienie wsparcia ze strony UE, 
dodatkowego w stosunku do innych 
unijnych instrumentów takich jak 
Fundusze Strukturalne, dla uczestników 
tworzących wspólne fundusze w celu 
wspólnych zaproszeń do składania 
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PLUS”). wniosków w ramach krajowych i 
regionalnych programów („ERA-NET 
PLUS”).

Or. en

Uzasadnienie

Les États membres doivent être incités à avoir recours au budget concernant la compétitivité 
et l'emploi régional, la recherche et l'innovation.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 25
Załącznik I, I Współpraca, Koordynowanie pozawspólnotowych programów badawczych 

akapit trzeci tiret czwarte

- Europejska wartość dodana - Europejska i/lub regionalna wartość 
dodana 

Or. pt

Uzasadnienie

Les critères devront tenir compte de la valeur ajoutée à l'échelle européenne et régionale. Cet 
ajout contribuerait à renforcer la cohésion territoriale dans la lignée de la stratégie de 
Lisbonne.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 26
Załącznik I, I Współpraca, Koordynowanie pozawspólnotowych programów badawczych 

akapit trzeci tiret piąte

- Masa krytyczna, z uwzględnieniem 
rozmiaru oraz liczby zastosowanych 
programów oraz stopnia podobieństwa 
działań nimi objętych

- Masa krytyczna, z uwzględnieniem 
rozmiaru i/lub regionalnej asymilacji oraz 
liczby zastosowanych programów oraz 
stopnia podobieństwa działań nimi objętych

Or. pt

Uzasadnienie

L'amendement proposé vise à renforcer la cohésion territoriale dans la lignée de la stratégie 
de Lisbonne.
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 27
Załącznik I, I Współpraca, Sekcja 1: Zdrowie, Działania punktor trzeci tiret pierwsze

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

- Przełożenie wyników badań klinicznych na 
praktyczne zastosowania kliniczne. 
Zrozumienie procesu podejmowania decyzji 
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; rozwój aplikacji telemedycznych 
z korzyścią dla populacji geograficznie 
odizolowanych w UE, zwłaszcza w strefach 
wyspiarskich i górskich.

Or. el

Uzasadnienie

Au nombre des groupes de population dont les spécificités doivent être particulièrement 
prises en considération en vue d'optimiser les services de soins médicaux et pharmaceutiques, 
on peut inclure celles des régions périphériques de l'UE (et notamment des régions insulaires 
et de montagne), l'objectif étant de soutenir les applications télémédicales au profit des 
populations isolées de l'UE. 

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 28
Załącznik I, I Współpraca, Sekcja 1: Zdrowie, Działania punktor trzeci tiret drugie

- 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 

- 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, geograficzne 
odizolowanie, mobilność i migracja oraz 
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oraz zmiana miejsca pracy). zmiana miejsca pracy).

Or. el

Uzasadnienie

Parmi les facteurs affectant l'égalité d'accès à des soins médicaux et pharmaceutiques de 
qualité élevée, outre le vieillissement démographique, la mobilité et l'émigration, il convient 
également de citer l'isolement géographique de certaines régions de l'UE.

Poprawkę złożyła Inés Ayala Sender

Poprawka 29
Załącznik I, I Współpraca, Sekcja 3: Technologie informacyjne i komunikacyjne punktor 

trzeci tiret czwarte

- na rzecz mobilności: inteligentne systemy 
transportu oparte na technologiach ICT oraz 
pojazdy umożliwiające bezpieczny, 
wygodny i sprawny transport ludzi i 
towarów.

- na rzecz mobilności: inteligentne systemy 
transportu i logistyki oparte na 
technologiach ICT oraz pojazdy 
umożliwiające bezpieczny, wygodny i 
sprawny transport ludzi i towarów.

Or. es

Uzasadnienie

Il est absolument essentiel d'intégrer la modernisation de la logistique dans l'amélioration de 
la mobilité dans les transports.

Poprawkę złożyła Inés Ayala Sender

Poprawka 30
Załącznik I, I Współpraca, Sekcja 7: Transport, 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 i logistycznego 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.
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Or. es

Uzasadnienie

Compte tenu de la situation géographique globale de l'UE et du développement de ses 
systèmes de transport, il est indispensable d'approfondir la recherche de nouveaux et 
meilleurs systèmes de logistique qui contribueront à améliorer la mobilité et à réduire les 
incidences sur l'environnement.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 31
Załącznik I, I Współpraca, Sekcja 7: Transport, Działania punktor drugi tiret drugie

- Pobudzanie zmian metod transportu i 
zwalczanie zatorów w korytarzach 
transportowych: rozbudowa innowacyjnych, 
intermodalnych i interoperacyjnych 
regionalnych i krajowych sieci, infrastruktur 
i systemów transportowych w Europie; 
internalizacja kosztów; wymiana informacji 
pomiędzy pojazdem/statkiem a 
infrastrukturą transportową; optymalizacja 
wydajności infrastruktury.

- Pobudzanie zmian metod transportu i 
zwalczanie zatorów w korytarzach 
transportowych: rozbudowa innowacyjnych, 
intermodalnych i interoperacyjnych 
regionalnych i krajowych sieci, infrastruktur 
i systemów transportowych w Europie; 
internalizacja kosztów; wymiana informacji 
pomiędzy pojazdem/statkiem a 
infrastrukturą transportową; optymalizacja 
wydajności infrastruktury; tworzenie 
mechanizmów informowania i informacji 
zwrotnej pomiędzy bezpośrednio 
zainteresowanymi podmiotami, zwłaszcza 
firmami transportowymi, organami 
jednostek lokalnych i zainteresowanymi 
obywatelami; optymalizacja wydajności 
transportowej infrastruktur 
transportowych, w szczególności 
skoncentrowana na usprawnieniu 
dostępności do geograficznie 
odizolowanych regionów Europy.

Or. el

Uzasadnienie

Un mécanisme permanent d'information et de retour d'informations auprès des acteurs 
directement concernés (transporteurs, organes des collectivités locales et associations de 
riverains) peut contribuer à une utilisation rationnelle et cohérente des axes, réseaux et 
infrastructures de transport en tenant compte des positions et intérêts – parfois opposées –
des intéressés.

L'amélioration des infrastructures de transport doit également prendre en considération les 
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spécificités géographiques des régions géographiquement isolées.

Poprawkę złożyła Inés Ayala Sender

Poprawka 32
Załącznik I, I Współpraca, Sekcja 7: Transport, Działania punktor drugi tiret drugie

- Pobudzanie zmian metod transportu i 
zwalczanie zatorów w korytarzach 
transportowych: rozbudowa innowacyjnych, 
intermodalnych i interoperacyjnych 
regionalnych i krajowych sieci, infrastruktur 
i systemów transportowych w Europie; 
internalizacja kosztów; wymiana informacji 
pomiędzy pojazdem/statkiem a 
infrastrukturą transportową; optymalizacja 
wydajności infrastruktury.

- Pobudzanie zmian metod transportu i 
zwalczanie zatorów w korytarzach 
transportowych: rozbudowa innowacyjnych, 
intermodalnych i interoperacyjnych 
regionalnych i krajowych sieci, infrastruktur 
i systemów transportowych i logistycznych
w Europie; internalizacja kosztów; wymiana 
informacji pomiędzy pojazdem/statkiem a 
infrastrukturą transportową; optymalizacja 
wydajności infrastruktury.

Or. es

Uzasadnienie

Étant donné les problèmes actuels que doit surmonter tout progrès au regard de 
l'intermodalité et de l'augmentation du trafic, il apparaît urgent de développer de nouveaux 
systèmes de logistique à l'échelle européenne aussi bien que nationale et régionale.

Poprawkę złożyła Inés Ayala Sender

Poprawka 33
Załącznik I, I Współpraca, Sekcja 7: Transport, Działania punktor drugi tiret czwarte a (nowe)

– Jakość mobilności i satysfakcji 
użytkowników: poprawa usług, sieci i 
infrastruktur w celu zwiększenia ich 
przydatności i atrakcyjności; doskonalenie 
zintegrowanych systemów i oferowanie 
usług i możliwości dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb lub niezbędnych 
szczególnym grupom (osoby starsze, kobiety 
etc.).

Or. es



AM\594368PL.doc PE 367.673v01-00 16/29 AM\

PL

Uzasadnienie

Étant donné les changements démographiques et les nécessités nouvelles constatées, en 
matière de mobilité, dans la société européenne actuelle, il est nécessaire d'anticiper les 
changements survenus dans la sensibilité et la perception des usagers dans le domaine des 
transports terrestres (commodité, préférences, etc.).

Poprawkę złożyła Inés Ayala Sender

Poprawka 34
Załącznik I, I Współpraca, Sekcja 7: Transport, Działania punktor trzeci a (nowy)

• Nowe systemy mające na celu poprawę 
efektywności i zapewnienie finansowania 
transeuropejskich sieci TEN i innych 
europejskich projektów w dziedzinie 
mobilności i transportu: ulepszenie 
innowacyjnych sposobów pożyczek oraz 
stowarzyszeń sektora publicznego z 
prywatnym na szczeblu europejskim.

Or. es

Uzasadnienie

Vu la nécessité urgente de promouvoir de nouvelles infrastructures paneuropéennes et celle 
d'assurer la rénovation et la maintenance des structures existantes, il importe d'encourager 
des formules innovantes et efficaces afin d'obtenir les financements nécessaires.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 35
Załącznik I, I Współpraca, Sekcja 8: Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 

Działania punktor trzeci

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

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

populacji, interakcje kulturowe oraz 
kwestie związane z ochroną 
podstawowych praw człowieka oraz 
zwalczaniem rasizmu i nietolerancji.

Or. el

Uzasadnienie

Parmi les "tendances sociales majeures" et leurs implications, il convient d'inclure, outre 
l'évolution démographique, celle de l'"Europe des régions".

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 36
Załącznik I, IV Możliwości akapit pierwszy tiret pierwsze

- Zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu 
harmonijnego zintegrowania nauki i 
technologii ze społeczeństwem europejskim.

- Zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu 
harmonijnego zintegrowania nauki i 
technologii ze społeczeństwem europejskim; 
zachęcanie biur informacji o UE 
istniejących na szczeblu krajowym bądź 
regionalnym do udostępniania MŚP, 
podmiotom przemysłowym i jednostkom 
badawczym wszelkich potrzebnych im  
informacji na temat programu ramowego, 
programu na rzecz konkurencyjności i 
innowacji oraz Funduszy Strukturalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Les bureaux d'information existants doivent recevoir des orientations et des informations, de 
façon à pouvoir être utiles aux PME, à l'industrie et aux établissements de formation.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 37
Załącznik I, IV Możliwości akapit pierwszy tiret szóste

- Działania horyzontalne i środki 
wspierające współpracę międzynarodową.

- Działania horyzontalne i środki 
wspierające transgraniczną, 
międzyregionalną i międzynarodową 
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współpracę.

Or. en

Uzasadnienie

Le principe régissant la coopération internationale doit également s'appliquer à la 
coopération transfrontalière et interrégionale.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 38
Załącznik I, IV Możliwości akapit pierwszy tiret szóste a (nowe)

- Działania wspierające jak najszybsze 
tworzenie przedsiębiorstw, np. poprzez 
program “Regiony wiedzy”, które mogą być 
finansowane głównie z Funduszy 
Strukturalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Le programme des capacités, et plus spécifiquement le programme "Régions de la 
connaissance", doivent correspondre aux possibilités de financement, ultérieurement, par les 
fonds structurels.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 39
Załącznik I, IV Możliwości, Infrastruktury badawcze, Uzasadnienie akapit trzeci

UE może i powinna pełnić funkcję 
katalizatora i dźwigni poprzez pomoc w 
zapewnieniu szerszego dostępu do, i bardziej 
wydajnego wykorzystania infrastruktur 
istniejących w Państwach Członkowskich, 
poprzez pobudzanie skoordynowanego 
rozbudowywania istniejących infrastruktur 
oraz wspieranie powstawania nowych 
infrastruktur badawczych o znaczeniu 
paneuropejskim w średnio- i długookresowej 
perspektywie.

UE może i powinna pełnić funkcję 
katalizatora i dźwigni poprzez pomoc w 
zapewnieniu szerszego dostępu do, i bardziej 
wydajnego wykorzystania infrastruktur 
istniejących w Państwach Członkowskich, 
poprzez pobudzanie skoordynowanego 
rozbudowywania istniejących infrastruktur 
oraz wspieranie powstawania nowych 
infrastruktur badawczych o znaczeniu 
paneuropejskim w średnio- i długookresowej 
perspektywie. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na potrzeby regionów konwergencji 
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oraz regionów skrajnie oddalonych. W 
przypadku wybrania projektów z ww. 
regionów należy stosować inną stawkę 
pomocy.

Or. en

Uzasadnienie

Dans le contexte des infrastructures de recherche, l'attention doit se porter sur les 
circonstances particulières des régions de convergence et des régions ultrapériphériques.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 40
Załącznik I, IV Możliwości, Infrastruktury badawcze, Działania punktor drugi tiret pierwsze

- budowa nowych infrastruktur oraz istotne 
modernizacje istniejących w celu stworzenia 
nowych infrastruktur badawczych, w 
szczególności w oparciu o prace ESFRI1, i 
które mogą zostać postanowione na 
podstawie art. 171 Traktatu lub na podstawie 
decyzji o programach szczegółowych 
zgodnie z art. 166 Traktatu.

- budowa nowych infrastruktur oraz istotne 
modernizacje istniejących w celu stworzenia 
nowych infrastruktur badawczych, w 
szczególności w oparciu o prace ESFRI2, 
uwzględniając potrzeby naukowców 
pracujących w regionach konwergencji i 
peryferyjnych w zakresie lokalnych 
infrastruktur badawczych wysokiej klasy, w 
oparciu o decyzje podjęte na podstawie art. 
171 Traktatu lub na podstawie decyzji o 
programach szczegółowych zgodnie z art. 
166 Traktatu.

Or. el

Uzasadnienie

Il est très important de mettre en place de nouvelles infrastructures de haut niveau et de 
rénover les infrastructures existantes dans les pays ou régions qui ne peuvent mettre de telles 
infrastructures à la disposition de leurs chercheurs, grâce à leur intégration dans la "feuille 
de route de l'ESFRI" en ce qui concerne les infrastructures européennes de recherche qui 
nécessitent un soutien communautaire.

  
1 Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) powstało w kwietniu 2002 r. ESFRI 

składa się z przedstawicieli 25 Państw Członkowskich UE mianowanych przez ministrów ds. nauki 
oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Kraje stowarzyszone z programem ramowym badań zostały 
w 2004 r. zaproszone do udziału w Forum.

2 Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) powstało w kwietniu 2002 r. ESFRI 
składa się z przedstawicieli 25 Państw Członkowskich UE mianowanych przez ministrów ds. nauki 
oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Kraje stowarzyszone z programem ramowym badań zostały 
w 2004 r. zaproszone do udziału w Forum.
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 41
Załącznik I, IV Możliwości, Infrastruktury badawcze, Działania punktor drugi, ostatni akapit

W przypadku budowy nowych infrastruktur 
zostanie zapewniona skuteczna koordynacja 
instrumentów finansowych Wspólnoty, 
zwłaszcza programu ramowego i funduszy 
strukturalnych.

W przypadku budowy nowych infrastruktur 
zostanie zapewniona skuteczna koordynacja 
instrumentów finansowych Wspólnoty, 
zwłaszcza programu ramowego i funduszy 
strukturalnych, przy szczególnym 
uwzględnieniu konieczności zapewnienia 
konwergencji pomiędzy regionami nie 
dysponującymi wystarczającą 
infrastrukturą badawczą, a regionami 
zaawansowanymi w dziedzinie badań.

Or. el

Uzasadnienie

Le financement de la mise en place combinée de nouvelles infrastructures de recherche au 
titre du programme-cadre et des fonds structurels implique qu'il conviendra de tenir compte 
également, dans le programme-cadre communautaire, du facteur de la convergence 
régionale, afin que les régions de convergence ne disposant pas d'infrastructures de 
recherche suffisantes ne creusent pas plus encore leur écart avec les régions avancées en 
matière de recherche.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 42
Załącznik I, IV Możliwości, Badania naukowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, 

Działania akapit drugi a (nowy)

Rozporządzenie w sprawie Funduszy 
Strukturalnych daje możliwość przyznania 
pomocy finansowej na systemy wsparcia 
przeznaczone dla MŚP, podobne do 
systemu „knowledge voucher” („voucher 
na wiedzę”), stosowanego obecnie w 
niektórych Państwach Członkowskich. 
System ten jest jest jednym z działań, które 
Państwa Członkowskie mogą podjąć, aby 
wesprzeć zdolność badawczą MŚP.
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Or. en

Uzasadnienie

Cet amendement introduit la possibilité, pour les États membres et les régions, d'avoir 
recours aux fonds structurels d'une manière similaire aux "bons de formation" qui sont 
utilisés dans certains États membres, comme le propose la résolution adoptée par le PE sur le 
règlement relatif au Fonds de développement régional (FEDER).

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 43
Załącznik I, IV Możliwości, Regiony wiedzy, Uzasadnienie akapit pierwszy podakapit 

pierwszy

Regiony uznaje się coraz częściej za 
ważnych aktorów na europejskiej scenie 
badań i rozwoju. Polityka w zakresie badań 
oraz działania na poziomie regionalnym 
często opierają się na rozwoju regionalnych 
zespołów skupiających instytucje publiczne i 
prywatne. Pilotażowa akcja „Regiony 
wiedzy” ujawniła dynamikę tego rozwoju i 
konieczność wspierania i zachęcania do 
rozwijania tego typu struktur.

Regiony uznaje się coraz częściej za 
ważnych aktorów na europejskiej scenie 
badań i rozwoju. Polityka w zakresie badań 
oraz działania na poziomie regionalnym, 
międzyregionalnym i transgranicznym
często opierają się na rozwoju regionalnych 
zespołów skupiających instytucje publiczne i 
prywatne. 

Or. en

Uzasadnienie

Dans le cadre de la politique régionale, les approches transfrontalières et interrégionales 
possèdent des caractéristiques propres et une importance particulière pour l'intégration de 
l'UE en s'efforçant de surmonter les frontières des États membres.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 44
Załącznik I, IV Możliwości, Regiony wiedzy, Uzasadnienie akapit pierwszy podakapit drugi

Pilotażowa akcja „Regiony wiedzy”
ujawniła dynamikę tego rozwoju i 
konieczność wspierania i zachęcania do 
rozwijania tego typu struktur.

Pilotażowa akcja „Regiony wiedzy”
ujawniła dynamikę tego rozwoju i 
konieczność wspierania i zachęcania do 
rozwijania tego typu struktur. Zwiększona 
koordynacja z systemem ERA-NET wpłynie 
korzystnie na nowy projekt „Regiony 
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wiedzy”.

Or. en

Uzasadnienie

Le système ERA-NET prévoit d'ores et déjà une coopération régionale. Les actions menées au 
titre de "Régions de la connaissance" doivent être aussi complémentaires que possible avec 
l'aspect régional des actions ERA-NET.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 45
Załącznik I, IV Możliwości, Regiony wiedzy, Uzasadnienie, akapit drugi a (nowy)

Należy zwrócić szczególną uwagę na 
specyficzny przypadek współpracy pomiędzy 
przylegającymi do siebie regionami 
granicznymi, jak miało to miejsce w 
programach Interreg III oraz jak 
ustanowiono w przepisach odnoszących się 
do celu terytorialnego. Program „Regiony 
wiedzy” musi zawierać rozwiązania 
problemów transgranicznych oraz 
mechanizmy stymulujące regionalną 
transgraniczną współpracę w dziedzinie 
badań, niezależnie od tego, czy dane 
regiony kwalifikują się do celu 
konwergencji lub regionalnej 
konkurencyjności.

Or. en

Uzasadnienie

Au niveau de la politique régionale, la politique régionale transfrontalière possède des 
caractéristiques propres ainsi qu'une importance particulière pour l'intégration de l'UE.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 46
Załącznik I, IV Możliwości, Regiony wiedzy, Działania akapit drugi

W kontekście działania szczególnego 
„Regiony wiedzy” przewiduje się synergie z 

W kontekście działania szczególnego 
„Regiony wiedzy” przewiduje się synergie z 
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polityką regionalną UE, szczególnie w 
odniesieniu do regionów konwergencji i 
regionów peryferyjnych.

polityką regionalną UE, w odniesieniu do 
priorytetów wyznaczonych przez Komisję 
Europejską w aktach prawnych 
dotyczących zarządzania Funduszami 
Strukturalnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Le fait de supprimer les références spécifiques aux régions de convergence et aux régions 
ultrapériphériques et de les remplacer par les priorités définies dans l'expression globale 
"législation régissant les fonds structurels" correspond davantage à la logique du paragraphe 
"objectifs" du chapitre sur les "Régions de la connaissance".

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 47
Załącznik I, IV Możliwości, Regiony wiedzy, Działania akapit drugi

W kontekście działania szczególnego 
„Regiony wiedzy” przewiduje się synergie z 
polityką regionalną UE, szczególnie w 
odniesieniu do regionów konwergencji i 
regionów peryferyjnych.

W kontekście działania szczególnego 
„Regiony wiedzy” przewiduje się synergie z 
polityką regionalną UE, szczególnie w 
odniesieniu do regionów konwergencji i 
regionów peryferyjnych. W ramach tych 
synergii należy zmobilizować dodatkowe 
środki finansowe z Funduszy 
Strukturalnych i ewentualnie z 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 
celu wzmocnienia regionalnych struktur 
transferu wiedzy, a zwłaszcza parków 
naukowych i technologicznych, biegunówi 
stref innowacji oraz inkubatorów i gron 
działalności technologicznej.

Or. el

Uzasadnienie

Il existe une carence notoire au stade intermédiaire du transfert de technologies, c'est-à-dire 
entre l'achèvement d'un travail relevant exclusivement de la recherche et l'établissement de la 
viabilité commerciale du résultat de cette recherche. Il existe à ce jour de nombreuses 
structures régionales qui, alors qu'elles contribuent au transfert de technologies, sont 
confrontées à de graves problèmes de financement. L'usage combiné des crédits de la 
recherche et des fonds structurels, ainsi que la contribution éventuelle du groupe BEI, sont 
par conséquent d'une importance cruciale pour la réalisation des objectifs assignés au 
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programme-cadre.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 48
Załącznik I, IV Możliwości, Regiony wiedzy, Działania, akapit drugi a (nowy)

Poprzez ww. synergie wydatki kwalifikujące 
się nie są finansowane bezpośrednio, dzięki 
czemu zdecentralizowane zarządzanie 
mechanizmem rozdziału polityki 
regionalnej UE zostaje zachowane. 
Finansowanie badań i innowacji z 
Funduszy Strukturalnych należy 
skoncentrować na:
1) infrastrukturach badawczych (centrach 
innowacji, parkach technologicznych etc.),
2) nowatorskich programach (transfer 
technologii, technologie informacji 
tworzenie nowych przedsiębiorstw, 
programy w zakresie badań stosowanych, 
zastosowanie wyników badań w działaniach 
pilotażowych lub modelach) oraz
3) warunkach otoczenia innowacji 
(finansowanie MŚP spoza 7. programu 
ramowego i  programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji)

Or. el

Uzasadnienie

L'amendement déposé par le rapporteur est parfaitement justifié. Il importe néanmoins que le 
financement de la recherche et de l'innovation, par les fonds structurels, en faveur de 
programmes novateurs, comprennent également la conversion des résultats de la recherche 
en travaux pilotes ou modèles.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 49
Załącznik I, IV Możliwości, Regiony wiedzy, Działania, akapit drugi b (nowy)

Poszukiwana będzie też synergia z 
programem na rzecz konkurencyjności i 
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innowacji, w celu promowania regionalnej 
komercjalizacji B&R we współpracy z 
przemysłem oraz – w szerszym kontekście –
sektorem prywatnym.

Or. el

Uzasadnienie

L'amendement déposé par le rapporteur est parfaitement justifié. Il convient néanmoins 
d'inclure la coopération avec le secteur privé en général, sans la limiter au secteur industriel.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 50
Załącznik I, IV Możliwości, Potencjał badawczy, Działania punktor pierwszy a (nowy)

• wzmocnienie ośrodków doskonałości 
istniejących i powstających w unijnych 
regionach konwergencji i peryferyjnych, 
włączając w to ich „pilotowanie” przez 
partnerskie organizacje badawcze wysokiej 
klasy aż do momentu osiągnięcia przez te 
pierwsze masy krytycznej naukowców z 
wybranych centrów regionów 
konwergencji.

Or. el

Uzasadnienie

De par la nature même de la recherche et de la phase que traverse actuellement l'Union suite
à l'élargissement, il apparaît clairement que le potentiel de recherche est éparpillé, y inclus la 
recherche de haut niveau "coincée" dans les régions pauvres. Il convient par conséquent de 
mettre l'accent sur la mobilité de ces chercheurs en direction des centres d'excellence 
européens et de renforcer les centres d'excellente existants et émergeants dans les régions de 
convergence et dans les régions périphériques de l'UE.

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 51
Załącznik I, IV Możliwości, Potencjał badawczy, Działania akapit drugi

Przewiduje się osiągnięcie dużych synergii z 
polityką regionalną UE. Działania 
prowadzone na tym obszarze określą 
potrzeby oraz możliwości wzmocnienia 

Przewiduje się osiągnięcie dużych synergii z 
polityką regionalną UE. Działania 
prowadzone na tym obszarze określą 
potrzeby oraz możliwości wzmocnienia 
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potencjału badawczego istniejących i 
powstających ośrodków doskonałości w 
regionach konwergencji, które mogą być 
sfinansowane przez Fundusze Strukturalne i 
Fundusz Spójności.

potencjału badawczego istniejących i 
powstających ośrodków doskonałości w 
regionach konwergencji, które mogą być 
sfinansowane przez Fundusze Strukturalne i 
Fundusz Spójności. Niemniej jednak pojęcie 
doskonałości nie może być synonimem 
wyłącznie najnowocześniejszych 
technologii – tradycyjne sektory również 
muszą być w stanie korzystać ze wsparcia w 
regionach o mniejszych dokonaniach w 
dziedzinie badań.

Or. fr

Uzasadnienie

Dans le cadre des synergies recherchées avec la politique régionale, l'ensemble des secteurs 
doit pouvoir bénéficier du soutien des fonds du 7e programme-cadre. Les secteurs de pointe 
sont largement encouragés et les secteurs plus traditionnels, où se concentrent un grand 
nombre d'emplois, doivent pouvoir être soutenus également.

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 52
Załącznik III, Systemy finansowania, Działania pośrednie litera a) punkt 5

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

Wspieranie szkoleń i rozwijanie karier 
naukowców, wykorzystywane do realizacji 
działań Marie Curie. Część Funduszy 
Strukturalnych i Funduszu Spójności 
zostanie przeznaczona na szkolenie 
naukowców, a zarządzanie tymi 
funduszami zostanie powierzone ośrodkom 
lub przedstawicielom społecznym 
dysponującym doświadczeniem w dziedzinie 
badań.

Or. es

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 53
Załącznik III, Systemy finansowania, Działania pośrednie, litera a) punkt 6a (nowy)
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6 a. Finansowanie i pełne wykorzystanie 
potencjału badawczego w europejskich 
regionach 
Ułatwienie dostępu do finansowania 
"regionalnych zgrupowań 
ukierunkowanych na badania" i potencjału 
badawczego unijnych regionów 
konwergencji i peryferyjnych. W ramach 
tego mechanizmu możliwe jest 
zgromadzenie dodatkowych środków z 
Funduszy Strukturalnych oraz z EBI w 
postaci kredytów, powiernictwa, kapitału 
ryzyka, gwarancji, portfeli akcji lub w 
postaci wsparcia potencjału organicznego i 
technicznego.

Or. el

Uzasadnienie

L'expertise du groupe de la BEI dans la gestion des mécanismes de répartition du risque sera 
précieuse dans la perspective d'un renforcement du soutien financier à la recherche 
européenne. Des mécanismes de soutien financier indirect sont indispensables non seulement 
pour assurer la réalisation de travaux scientifiques de vaste ampleur (et notamment 
d'initiatives technologiques communes), comme cela est prévu dans le nouveau mécanisme 
"facilités financières de répartition du risque", mais également pour renforcer les structures 
régionales de la recherche et de l'innovation ainsi que du potentiel de recherche des régions 
européennes.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 54
Załącznik III, Systemy finansowania, Działania pośrednie, litera b) akapit drugi

Wspólnota wdroży systemy finansowania 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
przyjętego na podstawie art. 167 Traktatu, 
odpowiednimi instrumentami pomocy 
państwa, w szczególności wspólnotowymi 
ramami pomocy państwa na rzecz badań i 
rozwoju jak również międzynarodowymi 
zasadami obowiązującymi w tym obszarze. 
Zgodnie z tymi międzynarodowymi ramami 
konieczne będzie indywidualne 
dostosowanie rozmiaru i formy udziału 
finansowego, w szczególności jeżeli 

Wspólnota wdroży systemy finansowania 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
przyjętego na podstawie art. 167 Traktatu, 
odpowiednimi instrumentami pomocy 
państwa ukierunkowanymi na działania 
badawcze i innowacyjne, w szczególności 
wspólnotowymi ramami pomocy państwa na 
rzecz badań i rozwoju jak również 
międzynarodowymi zasadami 
obowiązującymi w tym obszarze. Zgodnie z 
tymi międzynarodowymi ramami konieczne 
będzie indywidualne dostosowanie rozmiaru 
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dostępne jest finansowanie z innych źródeł 
sektora publicznego, w tym z innych źródeł 
wspólnotowego finansowania takich jak 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

i formy udziału finansowego, w 
szczególności jeżeli dostępne jest 
finansowanie z innych źródeł sektora 
publicznego, w tym z innych źródeł 
wspólnotowego finansowania takich jak 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Or. en

Uzasadnienie

Les nouveaux règlements concernant les aides d'État, tels que les propose la Commission 
européenne, prévoient spécifiquement le redéploiement vers les activités de recherche et 
d'innovation dans les États membres.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 55
Załącznik III, Systemy finansowania, Działania pośrednie, litera b) akapit czwarty

W przypadku uczestników działań 
pośrednich ustanowionych w regionach 
mniej rozwiniętych (regiony konwergencji i 
regiony peryferyjne), będą zgromadzone 
uzupełniające fundusze z Funduszy 
Strukturalnych, tam gdzie to możliwe i 
stosowne. W przypadku udziału podmiotów 
z krajów kandydujących, może być 
przyznany na podobnych warunkach 
dodatkowy wkład z przedakcesyjnych 
instrumentów finansowych. W odniesieniu 
do działań w ramach „infrastruktur 
badawczych” części programu „możliwości” 
siódmego programu ramowego, 
szczegółowe warunki ich finansowania będą 
określone w sposób zapewniający skuteczną 
komplementarność między wspólnotowym 
finansowaniem badań a innymi unijnymi i 
krajowymi instrumentami, w szczególności 
Funduszami Strukturalnymi.

W przypadku uczestników działań 
pośrednich ustanowionych w regionach, 
będą zgromadzone uzupełniające fundusze z 
Funduszy Strukturalnych, tam gdzie to 
możliwe i stosowne, biorąc pod uwagę 
potrzeby zainteresowanych regionów. 
Powyższe należy przeprowadzić zgodnie z 
priorytetami wyznaczonymi w programach 
krajowych, jak i priorytetami Komisji 
Europejskiej dotyczącymi wdrożenia 
Funduszy Strukturalnych. W przypadku 
udziału podmiotów z krajów kandydujących, 
może być przyznany na podobnych 
warunkach dodatkowy wkład z 
przedakcesyjnych instrumentów 
finansowych. W odniesieniu do działań w 
ramach „infrastruktur badawczych” części 
programu „możliwości” siódmego programu 
ramowego, szczegółowe warunki ich 
finansowania będą określone w sposób 
zapewniający skuteczną komplementarność 
między wspólnotowym finansowaniem 
badań a innymi unijnymi i krajowymi 
instrumentami, w szczególności Funduszami 
Strukturalnymi.
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Or. en


