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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.



PR\571052PL.doc 3/79 PE 360.033v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO................5

UZASADNIENIE (w jęz. ang.) ............................................................................................74



PE 360.033v01-00 4/79 PR\571052PL.doc

PL



PR\571052PL.doc 5/79 PE 360.033v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej siódmego programu ramowego 
Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 - 2013)
(COM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2005)0119)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 166 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0099/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również Komisji Transportu i Turystyki 
(A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka1
Punkt uzasadnienia 3a (nowy)

(3a) W celu bardziej efektywnego 
przyciągania inwestycji prywatnych oraz 
zapewnienia, że badania i rozwój w 
możliwie najbardziej efektywny sposób 
przyczyniają się do zwiększenia 
europejskiej konkurencyjności, w 
programie ramowym należy podjąć 
odpowiednie działania na rzecz ochrony 
praw własności intelektualnej na 

  
1 Dotychczas niepublikowany w Dz.U.
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wczesnym etapie procedur badawczych.

Uzasadnienie

Należy zapewnić, by wyniki prac badawczo-rozwojowych sfinansowanych i zrealizowanych w 
Unii Europejskiej zapewniły zyski także na terytorium Unii. Dlatego należy zagwarantować 
efektywną ochronę wyników badań za pośrednictwem odpowiednich instrumentów 
legislacyjnych. 

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 13

(13) W części „Pomysły” Europejska Rada 
ds. Badań Naukowych („ERC”) podejmie 
działania, które powinny być w znacznym 
stopniu autonomiczne.

(13) W części „Pomysły” działania 
podejmie Europejska Rada ds. Badań 
Naukowych („ERC”), niezależna prawnie 
instytucja, która zostanie ustanowiona na 
podstawie art. 171 Traktatu, po krótkim 
etapie przejściowym, podczas którego 
funkcje administracyjne sprawować będą 
Komisja i rada naukowa. ERC powinna 
być odpowiedzialna wobec podmiotów 
finansujących jej działalność, ale 
równocześnie niezależna w zakresie 
swoich działań i wyboru projektów 
badawczych.

Uzasadnienie

Grupa ekspertów ds. Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, której przewodniczył Federico 
Mayor, wyraźnie zaznaczyła w przedstawionym sprawozdaniu, że „ERC musi działać jako 
niezależna instytucja, której podstawowe zasoby wiedzy będą zapewniane przez 
międzynarodowe środowisko badawcze. Rozwiązanie to jest nie tylko korzystne, ale i 
niezbędne dla wykorzystania potencjału środowiska badawczego w zakresie samorządności. 
Kwestia ta będzie miała zasadnicze znaczenie dla zyskania przez ERC zaufania i 
wiarygodności wśród przedstawicieli środowiska badawczego i ogółu społeczeństwa.” 
Parlament Europejski wyraża pełne poparcie dla treści powyższych zaleceń oraz 
zdecydowane przekonanie, że podobną autonomię można osiągnąć jedynie w przypadku, gdy 
zarówno decyzje w sprawach naukowych, jak i związanych z administracją podejmowane 
będą rzeczywiście niezależnie od Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu. Dlatego ERC 
powinna zostać ustanowiona zgodnie z art. 171 Traktatu WE.

Równocześnie, ERC musi ponosić odpowiedzialność wobec Unii Europejskiej oraz innych 
podmiotów finansujących jej działalność, nie tylko w zakresie uzyskanych i 
rozdysponowanych funduszy, lecz także przyjętych zasad finansowania, priorytetów i działań.
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Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 18a (nowy)

(18a) Siódmy program ramowy powinien 
przyczynić się do zapewnienia wzajemnej 
synergii i uzupełniania się z programem 
na rzecz konkurencyjności i innowacji, 
Funduszami Strukturalnymi oraz innymi 
programami wspólnotowymi.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka służyć ma przezwyciężeniu jednej z podstawowych europejskich słabości 
– „europejskiego paradoksu”, polegającego na tym, że uzyskiwane są doskonałe wyniki 
naukowe, a równocześnie brakuje dostatecznych możliwości przekształcenia uzyskanej wiedzy 
w innowacje i produkty handlowe. Dlatego należy dążyć do wzajemnej integracji siódmego 
programu ramowego, Funduszy Strukturalnych oraz programów na rzecz konkurencyjności i 
innowacji.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 18b (nowy)

(18b) Szczególnie istotną rolę w 
badaniach przemysłowych odgrywają 
Europejskie Platformy Technologiczne 
(European Technology Platforms – TP) 
oraz Wspólne Inicjatywy Technologiczne 
(Joint Technological Initiatives - JTI). 
Platformy Technologiczne mogą zostać 
stopniowo przekształcone w ogólny 
instrument wzmacniania europejskiej 
konkurencyjności.

Uzasadnienie

Platformy Technologiczne powinny przyczynić się do realizacji celu barcelońskiego 
zakładającego, że dwie trzecie z 3% PKB przeznaczanego na badania pochodzić będzie z 
kieszeni prywatnych inwestorów. Platformy, po uzyskaniu odpowiedniej dojrzałości powinny 
być uznawane za instrumenty, które mogą potencjalnie zostać wykorzystane do uruchomienia 
Wspólnych Inicjatyw Technologicznych obejmujących niektóre aspekty w ich dziedzinach.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 18c (nowy)

(18c) Udział sektora przedsiębiorców oraz 
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wykorzystanie wiedzy naukowej i 
umiejętności technicznych do celów 
handlowych mają istotne znaczenie dla 
zapewnienia, że program ramowy 
przyczyni się do realizacji programu 
lizbońskiego oraz wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka służyć ma przezwyciężeniu jednej z podstawowych europejskich słabości 
– „europejskiego paradoksu”, polegającego na tym, że uzyskiwane są doskonałe wyniki 
naukowe, a równocześnie brakuje dostatecznych możliwości przekształcenia uzyskanej wiedzy 
w innowacje i produkty handlowe. Dlatego należy dążyć do wzajemnej integracji siódmego 
programu ramowego oraz programów na rzecz konkurencyjności i innowacji.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 20

(20) Biorąc pod uwagę przegląd 
śródokresowy dotyczący wykorzystania 
nowych instrumentów w ramach 
szóstego programu ramowego oraz 
pięcioletnią ocenę programu ramowego, 
zostało określone nowe podejście, które 
powinno umożliwić łatwiejsze, 
skuteczniejsze oraz w sposób bardziej 
elastyczny osiągnięcie celów polityki 
UE w dziedzinie badań. W tym celu 
należy korzystać z mniejszego i 
prostszego zestawu „systemów 
finansowania", pojedynczo lub w 
połączeniu, oferującego więcej 
elastyczności i możliwości.

(20) Biorąc pod uwagę przegląd 
śródokresowy dotyczący wykorzystania 
nowych instrumentów w ramach 
szóstego programu ramowego oraz 
pięcioletnią ocenę programu ramowego, 
zostało określone nowe podejście, które 
powinno umożliwić łatwiejsze, 
skuteczniejsze oraz w sposób bardziej 
elastyczny osiągnięcie celów polityki 
UE w dziedzinie badań. W tym celu 
należy korzystać z mniejszego i 
prostszego zestawu „systemów 
finansowania”, pojedynczo lub w 
połączeniu, oferującego więcej 
elastyczności i możliwości w zakresie 
wspierania różnych działań a uczestnikom 
należy zagwarantować większą autonomię 
w zakresie zarządzania.

Uzasadnienie

Uproszczenie systemów finansowania jest z pewnością niezbędne, aby zachęcić do działania 
uczestników programu ramowego, w szczególności niewielkie grupy oraz MŚP. Musi to 
dotyczyć wszystkich etapów badań, od przedłożenia projektu po zarządzanie projektem. 
Dlatego w zakresie dotyczącym naukowego zarządzania badaniami, uczestnikom należy 
umożliwić wybór jednej z szeregu opcji, która zostanie zatwierdzona przez Komisję, przy czym 
warunkiem jest zagwarantowanie odpowiedzialności. 
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Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 24a (nowy)

(24a) Program ramowy ma zasadnicze 
znaczenie dla realizacji strategicznego 
celu lizbońskiego, zakładającego 
uczynienie z Europy najbardziej 
konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki 
opartej na wiedzy na świecie. Uznaje się, 
że podstawowym instrumentem realizacji 
tego celu jest trójkąt, który tworzą 
wiedza—edukacja – badania i innowacje. 

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 25a (nowy)

(25a) Szczególna uwaga zostanie 
poświęcona młodym naukowcom, aby 
ułatwić rozwój ich kariery naukowej w 
najbardziej produktywnym okresie życia. 
Młodzi naukowcy powinni stać się główną 
siłą napędową rozwoju nauki w Europie. 
W związku z tym należy przedsięwziąć 
konkretne środki w zakresie wszystkich 
działań programu ramowego 
przewidzianych w programach: 
„Współpraca”, „Pomysły” oraz „Ludzie”.

Uzasadnienie

Warunkiem realizacji celu zakładającego inwestowanie w badania 3% PKB jest pozyskanie 
przez Europę 700 tys. młodych naukowców do roku 2010. Tymczasem w projekcie decyzji 
wspieranie młodych naukowców nie wykracza poza same deklaracje. Niezbędne jest 
poświęcenie temu problemowi specjalnej uwagi oraz realizacja zdecydowanych działań, nie 
tylko ze względu na spodziewany drastyczny niedobór naukowców pochodzących z Europy (w 
związku z przemianami demograficznymi), lecz także w celu stworzenia atrakcyjnych i 
konkurencyjnych warunków dla młodych naukowców z całego świata oraz zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego systemu badawczego. Należy wykorzystać środki finansowe 
UE dla wspierania najbardziej utalentowanych młodych naukowców w celu zwiększenia 
liczby doktorantów oraz zahamowania procesu „drenażu mózgów”.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 28a (nowy)
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(28a) Cele zakładające uproszczenie 
procedur oraz ułatwiony dostęp dla 
uczestników stanowią integralny element 
niniejszego programu ramowego oraz 
jego wdrożenia.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 29a (nowy)

(29a) Rola i zadania nowych agencji 
wykonawczych, którym Komisja
proponuje powierzyć administrację i 
zarządzanie mobilnością oraz działaniami 
wspierającymi przeznaczonymi dla MŚP 
zostaną wyraźnie określone w zasadach 
uczestnictwa w programie.

Uzasadnienie

Istnieje ryzyko konfliktu kompetencji między zainteresowanymi instytucjami. Krytyczna ocena 
dalszego rozwoju agencji ze strony PE.

Poprawka 11
Artykuł 2 ustęp 2 litera i)

i) Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna. i) Bezpieczeństwo;

Uzasadnienie

Ponieważ brakuje ewidentnych związków między przestrzenią kosmiczną a bezpieczeństwem, 
dziedziny te powinny być rozpatrywane osobno. 

Poprawka 12
Artykuł 2 ustęp 2 litera ia) (nowa)

ia) Przestrzeń kosmiczna.

Uzasadnienie

Ponieważ brakuje ewidentnych związków między przestrzenią kosmiczną a bezpieczeństwem, 
dziedziny te powinny być rozpatrywane osobno.
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Poprawka 13
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. Komisja stale i systematycznie 
monitoruje realizację programu 
ramowego i jego programów 
szczegółowych oraz regularnie składa 
sprawozdanie z wyników tego 
monitoringu i rozpowszechnia je. 
Dwukrotnie w trakcie realizacji 
programu, w roku 2009 i 2011, Komisja 
przeprowadza z pomocą zewnętrznych 
ekspertów, tymczasową ocenę niniejszego 
programu ramowego oraz jego 
programów szczegółowych w oparciu o 
wyniki oceny ex-post szóstego programu 
ramowego. Powyższa ocena dotyczy 
jakości prowadzonej działalności 
badawczej, jak również jakości realizacji 
i zarządzania oraz poczynionych postępów 
na rzecz realizacji wyznaczonych celów.
Ustalenia dotyczące efektywności nowych 
działań i instytucji, w szczególności ERC i 
Wspólnych Inicjatyw Technologicznych, 
jak również wyniki uzyskane dzięki 
procedurom uproszczenia powinny zostać 
przedstawione Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
oraz Komitetowi Regionów.

Uzasadnienie

W siódmym programie ramowym wprowadzono liczne nowe elementy. Ich funkcjonowanie 
musi być monitorowane i korygowane w siedmioletnim okresie realizacji programu. W 
przypadku poprzednich programów ramowych, trwających cztery lata, przeprowadzano jedną 
ocenę śródokresową, dlatego racjonalne wydaje się ustanowienie wymogu przeprowadzenia 
dwóch takich ocen w programie siedmioletnim. Ponadto wprowadzenie tak wielu nowych 
elementów o nieustalonym ostatecznym kształcie (np. ERC, agencje wykonawcze, Wspólne 
Inicjatywy Technologiczne) wymaga wcześniejszej oceny w celu wprowadzenia ewentualnych 
korekt i modyfikacji.

Poprawka 14
Załącznik I akapit pierwszy

Siódmy program ramowy będzie 
przeprowadzony, aby osiągnąć ogólne cele 

Siódmy program ramowy będzie 
przeprowadzony, aby osiągnąć ogólne cele 
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określone w art. 163 Traktatu poprzez 
przyczynianie się do stworzenia 
społeczeństwa opartego na wiedzy, 
bazując na Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej. Program wzmocni 
doskonałość w zakresie badań naukowych 
i technologicznych poprzez następujące 
cztery programy: współpraca, pomysły, 
ludzie i możliwości.

określone w art. 163 Traktatu poprzez 
przyczynianie się do stworzenia 
społeczeństwa opartego na wiedzy, 
bazując na Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej. W programie ramowym 
wspierane będą dwie strategiczne linie 
działania:

-rozwój badań podstawowych/pionierskich
-rozwój badań stosowanych w warunkach 
ścisłej współpracy z ramowym programem 
na rzecz konkurencyjności i innowacji, w 
celu zwiększenia konkurencyjności 
europejskiego przemysłu.

W celu realizacji pierwszego z powyższych 
celów ustanowiona zostanie Europejska 
Rada ds. Badań Naukowych, 
odpowiedzialna za realizację działań UE 
w zakresie badań podstawowych.

Drugi z powyższych celów zostanie 
zrealizowany dzięki ściślejszemu 
połączeniu etapu badań i etapu 
demonstracji oraz etapu komercjalizacji, 
co stanowić będzie dziedzinę programu na 
rzecz konkurencyjności i innowacji. W 
ramach szczególnych środków należycie 
uznana zostanie specjalna rola pełniona 
przez MŚP.

Europejska Platforma Technologiczna 
będzie pełnić istotną rolę w rozwoju 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej 
(ERA) i realizacji Strategii Lizbońskiej. 
Program ramowy będzie sprzyjał 
uzyskiwaniu większej doskonałości w 
badaniach naukowych i technologicznych 
za pośrednictwem następujących czterech 
programów: „Współpraca”, „Pomysły”, 
„Ludzie” oraz „Możliwości”.

Uzasadnienie

Niezbędne jest wyraźne wskazanie celów i linii działania siódmego programu ramowego. 
Zmierza on do rozwoju „skrzydeł” oraz poszerzenia zakresu interwencji: na, z jednej strony 
badania podstawowe i pionierskie, z drugiej zaś na badania stosowane, demonstrację oraz 
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bliższe powiązanie działań w zakresie innowacji.

Europejskiemu przemysłowi, a w szczególności MŚP należy zapewnić efektywne i intensywne 
wsparcie. Strategicznymi, kluczowymi elementami tego wsparcia będą Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne (JTI). Niezależnie od tego zachodzi ryzyko, że poprzez koncentrację na 
dużych inicjatywach, w ramach siódmego programu pominięte zostaną MŚP. Już obecnie 
występują pewne symptomy tego problemu, np. tylko 10% projektów CRAFT zakończyło się 
powodzeniem - faktycznie niezbędne są konkretne środki w celu jego przezwyciężenia.

Poprawka 15
Załącznik I akapit pierwszy a (nowy)

Uwzględniając dysproporcje w kosztach 
zasobów ludzkich, Europa powinna w 
pełni wykorzystywać potencjał w zakresie 
prowadzenia doskonalszych badań przy 
niższych kosztach. Chociaż doskonała 
jakość naukowa pozostaje głównym 
kryterium oceny w zakresie działań 
finansowanych za pośrednictwem 
programu ramowego, w miarę możliwości 
należy uwzględniać także kwestię 
efektywności kosztowej.

Uzasadnienie

Należy dołożyć wszelkich starań, by program przyniósł jak największe rezultaty. 
Kształtowanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej wymaga zaangażowania w projekty 
badawcze partnerów z różnych państw i regionów, zarówno z tzw. krajów podstawowych, jak 
i z krajów i regionów mniej rozwiniętych, w tym regionów konwergencji. Zagwarantuje to 
nowe możliwości w zapewnianiu europejskiej wartości dodanej do projektów oraz 
uczestnictwo na równych zasadach i pełną integrację partnerów.

Poprawka 16
Załącznik I rozdział I „Współpraca” akapit trzeci, część wprowadzająca 

W ramach działań UE określono dziewięć
następujących tematów:

W ramach działań UE określono dziesięć
następujących tematów:

Uzasadnienie

Poprawka wynika z przyporządkowania kwestii bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej do 
osobnych tematów.
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Poprawka 17
Załącznik I rozdział I „Współpraca” akapit trzeci punkt 9

(9) Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna (9) Bezpieczeństwo
(9a) Przestrzeń kosmiczna

Uzasadnienie

Poprawka wynika z przyporządkowania kwestii bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej do 
osobnych tematów.

Poprawka 18
Załącznik I rozdział 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 
zapewnienie efektywnej koordynacji 
dziedzin tematycznych oraz obszarów 
badań naukowych odpowiadających tym 
dziedzinom.

Uzasadnienie

Ze względu na multidyscyplinarny charakter programu, niezbędne jest ogłaszanie specjalnych 
wspólnych zaproszeń do składania wniosków lub realizowanie specjalnych zadań 
obejmujących szereg dziedzin tematycznych badań.

Poprawka 19
Załącznik I rozdział I „Współpraca” akapit ósmy a (nowy)

Ogromne znaczenie dla sukcesu 
Europejskich Platform Technologicznych 
ma zaangażowany udział instytucji 
finansowych, ponieważ najważniejszą rolę 
w łączeniu badań i innowacji odgrywa 
potencjał rynkowy oraz dostępność 
kapitału ryzyka.

Europejskie Platformy Technologiczne 
zapewnią indywidualnym 
przedsiębiorstwom korzystne warunki do 
inwestowania w konkretne projekty 
badawcze służące zwiększeniu ich 
konkurencyjności, umożliwiając tym 
samym skokowe postępy w synergii z 
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innowacjami w zakresie produktów. 
Powyższe projekty badawcze będą z natury 
konkurencyjne oraz mogą być 
finansowane z programu ramowego w 
synergii z Funduszami Strukturalnymi, 
funduszami programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji oraz 
funduszami regionalnymi. 
W Europejskich Platformach 
Technologicznych należy wykorzystywać 
rozległą wiedzę uzyskaną w ramach 
zespołów EUREKA, które z powodzeniem 
przyczyniły się do rozwoju strategicznych 
dziedzin badań w Europie.
MŚP będą miały odpowiedni udział w 
procedurach decyzyjnych w ramach 
Platform Technologicznych.
W „Europejskiej Platformie Społeczno-
Ekologicznej” uczestniczyć będą 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
o charakterze niezarobkowym, instytuty 
badawcze oraz organy regulacyjne na 
szczeblu europejskim.

Uzasadnienie

Europejskie Platformy Technologiczne, jako nowo powstałe podmioty, powinny korzystać z 
uprzednio zdobytych doświadczeń uczestników podobnych działań oraz łączyć szereg 
dostępnych źródeł finansowania. Odpowiedni udział i rolę w platformach należy zapewnić 
MŚP, aby zachęcić je do uczestnictwa oraz ułatwić przystępowanie do realizowanych 
projektów.

Utworzenie „Europejskiej Platformy Społeczno-Ekologicznej” powinno stanowić 
uzupełnienie działań realizowanych w ramach platform służących rozwojowi 
technologicznemu, nie zaś prowadzić do wykluczenia tej istotnej dziedziny badań.

Poprawka 20
Załącznik I rozdział I „Współpraca” akapit ósmy

Dziewięć tematów obejmuje również 
badania konieczne do sformułowania, 
wdrażania oraz oceny polityk UE, takich 
jak w dziedzinach zdrowia, 
bezpieczeństwa, ochrony konsumentów, 
energii, środowiska, pomocy rozwojowej, 

Dziesięć tematów obejmuje również 
badania konieczne do sformułowania, 
wdrażania oraz oceny polityk UE, takich 
jak w dziedzinach zdrowia, 
bezpieczeństwa, ochrony konsumentów, 
energii, środowiska, pomocy rozwojowej, 
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rybołówstwa, gospodarki morskiej, 
rolnictwa, dobrostanu zwierząt, transportu, 
kształcenia i szkolenia, zatrudnienia, spraw 
społecznych, spójności oraz wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 
razem z badaniami prenormatywnymi oraz 
konormatywnymi istotnymi dla 
podnoszenia jakości norm oraz ich 
wdrażania.

rybołówstwa, gospodarki morskiej, 
rolnictwa, dobrostanu zwierząt, transportu, 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych, kształcenia i szkolenia, 
zatrudnienia, spraw społecznych, spójności 
oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych, razem z badaniami 
prenormatywnymi oraz konormatywnymi 
istotnymi dla podnoszenia jakości norm 
oraz ich wdrażania.

Uzasadnienie

Poprawka wynika z przyporządkowania kwestii bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej do 
osobnych tematów.

Technologie informacyjno-komunikacyjne, istotne we wszystkich pozostałych dziedzinach, nie 
mogą zostać wykluczone z powyższego zestawu obszarów polityki UE.

Poprawka 21
Załącznik I rozdział 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. Szczególny nacisk 
zostanie położony na zagwarantowanie 
odpowiedniego udziału MŚP we 
współpracy międzynarodowej. Dlatego w 
ramach każdej dziedziny programu 
„Współpraca” podjęte zostaną konkretne 
środki, w tym specjalne zaproszenia do 
składania wniosków skierowane do MŚP, 
„krajowe premie przygotowawcze” oraz 
działania wspierające mające ułatwić 
udział MŚP. W celu optymalnego 
wykorzystania dostępnych środków, jako 
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kryterium pomocnicze wprowadzona 
zostanie analiza efektywności kosztowej, 
aby zapewnić przydzielenie optymalnych 
środków na realizację poszczególnych 
działań. We wszystkich dziedzinach badań 
uwzględniana będzie kwestia potrzeby 
zapewnienia równouprawnienia płci oraz 
ułatwienia uczestnictwa młodych 
naukowców. 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.

Uzasadnienie

Kształtowanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz wyniki działań realizowanych w 
ramach siódmego programu ramowego powinny być szerzej propagowane na szczeblu 
krajowym.

Nadal istnieją istotne bariery utrudniające udział MŚP w siódmym programie ramowym. 
Należy ustanowić szereg środków ułatwiających ten udział.

Najważniejszym kryterium pozostanie zawsze jakość, jednak analiza efektywności kosztowej 
mogłaby dodatkowo przyczynić się do lepszych wyników realizacji programu. Zagwarantuje 
to nowe możliwości w zapewnianiu europejskiej wartości dodanej do projektów oraz 
uczestnictwo na równych zasadach i pełną integrację partnerów, w tym pochodzących z 
regionów konwergencji.

Jak dotąd nie udało się efektywnie wspierać młodych naukowców w programach ramowych. 
Obie kwestie: uczestnictwo kobiet oraz młodych naukowców powinny stanowić ważne 
dziedziny uwzględniane przekrojowo we wszystkich rodzajach działań.

Poprawka 22
Załącznik I rozdział I „Współpraca” akapit dziesiąty a (nowy)

Ze względu na szeroki zakres działalności 
finansowanej z programu ramowego, 
niezbędna jest odpowiednia integracja i 
koordynacja działań. W celu zapobieżenia 
fragmentaryzacji oraz nakładania się 
działań, jak również w celu 
doprowadzania do połączenia ich w 
dużym zakresie z działaniami krajowymi i 
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regionalnymi, zwiększona zostanie rola 
sieci doskonałości. W celu lepszego 
zintegrowania działań, należy zapewnić, 
by Europejskie Platformy Technologiczne 
zachowały ścisły związek z krajowymi 
programami i inicjatywami badawczymi, 
np. z krajowymi platformami 
technologicznymi, aby wykorzystać efekt 
synergii w rozwoju nowych, 
zaawansowanych technologii.

Uzasadnienie

W siódmym programie ramowym wprowadzanych jest szereg nowych instrumentów, takich 
jak ERC, Platformy Technologiczne, Wspólne Inicjatywy Technologiczne, duże projekty 
realizowane w ramach współpracy, duże krajowe programy badań koordynowane przez 
program ERA-NET, dużą infrastrukturę, działania Wspólnego Centrum Badawczego oraz 
programu Euratom, których rezultatom mogą zaszkodzić takie zjawiska jak fragmentaryzacja, 
nakładanie się zadań oraz brak integracji. Nie jest jasne, w jaki sposób powyższe wydzielone 
programy będą wpływać na pozostałe programy. Ponadto niejasne jest również w jaki sposób 
zagwarantowana zostanie integracja działań na szczeblu europejskim, krajowym i 
regionalnym. Jedną z możliwości jest zwiększenie roli sieci doskonałości i przyznanie im 
większych kompetencji w zakresie koordynacji i integracji. 

Poprawka 23
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Badania realizowane w ramach współpracy” 

akapit pierwszy a (nowy)

W ramach wspierania rozwoju 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz 
w celu zapobieżenia fragmentaryzacji i 
nakładaniu się badań, a także w celu 
zwiększenia koordynacji między 
projektami i inicjatywami realizowanymi 
w zakresie programu „Współpraca”, 
programów szczególnych w programie 
ramowym oraz innych badań 
realizowanych na szczeblu krajowym i 
regionalnym, sieciom doskonałości 
powierzone zostaną nowe zadania w 
łączenia i integracji.

Uzasadnienie

Sieci doskonałości, które dotychczas służyły przede wszystkim tworzeniu wirtualnych 
instytutów oraz integracji działań „podstawowej grupy” państw, powinny zyskać bardziej 
otwarty charakter, łącząc się z platformami technologicznymi, programem ERA-Net, 
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wspólnymi inicjatywami technologicznymi oraz innymi inicjatywami we właściwej im 
dziedzinie w celu uzyskania statusu „sieci badawczej” przyczyniającej się do wymiany 
informacji, opracowania wspólnych inicjatyw oraz efektywnej integracji działań badawczych 
i handlowych.

Poprawka 24
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Badania realizowane w ramach współpracy” 

akapit drugi

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez 
wspieranie badań realizowanych w ramach 
współpracy przy pomocy licznych 
systemów finansowania: wspólnych
projektów, sieci doskonałości, działań 
koordynacyjnych/wspierających (por. 
załącznik III).

Cele te zostaną osiągnięte poprzez 
wspieranie badań realizowanych w ramach 
współpracy przy pomocy licznych 
systemów finansowania: wspólnych 
projektów, sieci doskonałości, działań 
koordynacyjnych/wspierających (por. 
załącznik III).

Projekty realizowane w ramach 
współpracy powinny obejmować działania 
w zakresie badań i demonstracji, 
przybliżając wyniki badań do potrzeb 
rynku oraz wiążąc tę linię działania z 
instrumentami dostępnymi w ramach 
programu na rzecz konkurencyjności i 
innowacji. 

Poprawka 25
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Wspólne Inicjatywy Technologiczne” akapit 

drugi, część wprowadzająca

Potencjalne Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne zostaną określone na 
podstawie kilku kryteriów obejmujących:

Potencjalne Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne zostaną określone na 
podstawie otwartej procedury oceny 
realizowanej przy wykorzystaniu kilku 
przejrzystych kryteriów obejmujących:

Uzasadnienie

Otwarta procedura oceny powinna zagwarantować, że Platformy Technologiczne, po 
osiągnięciu prawidłowego stopnia dojrzałości, będą uważane za odpowiednie instrumenty do 
ustanowienia Wspólnych Inicjatyw Technologicznych obejmujących niektóre aspekty w ich 
dziedzinie.

Poprawka 26
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Wspólne Inicjatywy Technologiczne” akapit 
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drugi tiret pierwsze

- Wartość dodaną uzyskaną poprzez 
działania na poziomie europejskim

- Wartość dodaną uzyskaną poprzez 
działania na poziomie europejskim, między 
innymi pod względem efektywności 
kosztowej

Uzasadnienie

Należy dołożyć wszelkich starań, by program przyniósł jak największe rezultaty. 
Kształtowanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej wymaga zaangażowania w projekty 
badawcze partnerów z różnych państw i regionów, zarówno z tzw. krajów podstawowych, jak 
i krajów i regionów mniej rozwiniętych, w tym regionów konwergencji. Zagwarantuje to nowe 
możliwości w zapewnianiu europejskiej wartości dodanej do projektów oraz uczestnictwo na 
równych zasadach i pełną integrację partnerów.

Poprawka 27
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Wspólne Inicjatywy Technologiczne” akapit 

drugi tiret pierwsze a (nowe)

-Znaczenie wymiaru europejskiego, 
włączając stopień zaangażowania MŚP

Uzasadnienie

Wspólne Inicjatywy Technologiczne powinny mieć naprawdę europejski wymiar, służąc 
wdrażaniu technologii na korzyść wszystkich Państw Członkowskich oraz propagowaniu i 
upowszechnianiu nowych technologii – stąd potrzeba zapewnienia wyważonego składu 
uczestników (w tym regionów konwergencji) jak również udziału MŚP lub zrzeszających je 
organizacji.

Poprawka 28
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Wspólne Inicjatywy Technologiczne” akapit 

drugi tiret siódme a (nowe)

- Pozyskanie znacznej liczby naukowców z 
sektora prywatnego do sektora 
publicznego i vice versa, jak również 
jakość programów szkoleniowych

Uzasadnienie

Wspólne Inicjatywy Technologiczne powinny przyczyniać się do przenoszenia naukowców z 
sektora prywatnego do publicznego i vice versa.
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Poprawka 29
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Wspólne Inicjatywy Technologiczne” akapit 

trzeci

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

Uwzględniając szeroki zakres i szczególnie 
złożony charakter Wspólnych Inicjatyw 
Technologicznych, podjęte zostaną 
znaczące wysiłki na rzecz zapewnienia ich 
przejrzystego funkcjonowania, zgodnie z 
zasadami doskonałości, efektywności 
kosztowej i konkurencji. Szczególna 
uwaga zostanie zwrócona na ogólną 
spójność oraz koordynację pomiędzy 
Wspólnymi Inicjatywami 
Technologicznymi a krajowymi 
programami i projektami w tych samych 
dziedzinach.

Uzasadnienie

Wspólne Inicjatywy Technologiczne powinny mieć naprawdę europejski wymiar, służąc 
wdrażaniu technologii na korzyść wszystkich Państw Członkowskich oraz propagowaniu i 
upowszechnianiu nowych technologii – stąd potrzeba zapewnienia wyważonego składu 
uczestników (w tym regionów konwergencji).

Poprawka 30
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „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 PLUS”).

- w ograniczonej liczbie przypadków, 
zapewnienie dodatkowego wsparcia 
finansowego ze strony UE dla 
uczestników tworzących pule zasobów w 
celu wspólnych zaproszeń do składania 
wniosków w ramach krajowych i 
regionalnych programów („ERA- NET 
PLUS”).

Uzasadnienie

Dodatkowe wsparcie finansowe ze strony UE na programy ERA-NET PULS nie powinno stać 
się formą dofinansowywania badań krajowych. Wsparcie powinno być udzielane tylko w 
ograniczonej liczbie przypadków, na te inicjatywy ERA-NET PLUS, które mają prawdziwie 
europejski charakter oraz są połączone z innymi działaniami w ramach siódmego programu 
ramowego.
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Poprawka 31
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Koordynowanie pozawspólnotowych 

programów badawczych” akapit drugi tiret drugie a (nowe)

- w ograniczonej liczbie przypadków, 
zastosowanie udanych systemów 
współpracy ERA-STAR między 
europejskimi regionami a Państwami 
Członkowskimi średniej wielkości do 
zarządzania programami długofalowymi, 
takimi jak GMES (globalny monitoring 
środowiska i bezpieczeństwa).

Uzasadnienie

ERA-STAR jest projektem realizowanym w ramach ERA-NET, w którym europejskie regiony 
oraz Państwa Członkowskie średniej wielkości uczestniczą i wzajemnie ze sobą współpracują 
w sposób uznawany za obiecujący. Powyższy system w sposób szczególny nadaje się do 
zarządzania takimi programami jak GMES, w których należy należycie uwzględnić potrzeby 
europejskich regionów.

Poprawka 32
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Koordynowanie pozawspólnotowych 

programów badawczych” akapit trzeci, część wprowadzająca

Udział Wspólnoty w krajowych 
programach badawczych wdrażanych 
wspólnie na podstawie art. 169 odnosi się 
w szczególności do europejskiej 
współpracy na szeroką skalę odbywającej 
się ramach tzw. „zmiennej geometrii" 
pomiędzy Państwami Członkowskimi o 
wspólnych potrzebach i/lub interesach. 
Tego rodzaju inicjatywy opierające się 
na art. 169 będą podejmowane w 
dziedzinach, które zostaną określone w 
ścisłej współpracy z Państwami 
Członkowskimi na podstawie kilku 
kryteriów, łącznie z możliwością 
współpracy z programami 
międzyrządowymi:

Udział Wspólnoty w krajowych 
programach badawczych wdrażanych 
wspólnie na podstawie art. 169 odnosi się 
w szczególności do europejskiej 
współpracy na szeroką skalę odbywającej 
się ramach tzw. „zmiennej geometrii" 
pomiędzy Państwami Członkowskimi o 
wspólnych potrzebach i/lub interesach. W 
wyraźnie wyodrębnionych przypadkach, 
tego rodzaju inicjatywy opierające się na 
art. 169 będą podejmowane w 
dziedzinach, które zostaną określone w 
ścisłej współpracy z Państwami 
Członkowskimi na podstawie kilku 
kryteriów, łącznie z możliwością 
współpracy z programami 
międzyrządowymi:

Uzasadnienie

Inicjatywy realizowane w ramach „zmiennej geometrii” przez kilka Państw Członkowskich są 
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w pewnym zakresie sprzeczne z dążeniem do osiągnięcia wymiaru europejskiego. Wsparcie 
zostanie udzielone tylko w wyraźnie wyodrębnionych i uzasadnionych przypadkach, które 
przyniosą korzyści gospodarcze wszystkim Państwom Członkowskim. 

Poprawka 33
Załącznik I rozdział I „Współpraca międzynarodowa” podtytuł „Współpraca 

międzynarodowa” akapit drugi a (nowy)

Opracowana zostanie ogólna strategia w 
zakresie współpracy międzynarodowej w 
programie ramowym, z ustaleniem celów, 
europejskiego interesu oraz konkretnych 
dziedzin współpracy z poszczególnymi 
grupami krajów. Strategia określi 
dziedziny, w jakich należy ograniczyć 
udział państw trzecich, np. badania w 
zakresie bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Strategia zapewni spójne podejście do szerokiej dziedziny współpracy międzynarodowej oraz 
zapewni większą efektywność. W odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa, niezbędne jest 
ograniczenie dostępu do informacji. 

Poprawka 34
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podtytuł 

„Uzasadnienie” akapit drugi

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 

Badania kliniczne nad wieloma chorobami 
(np. chorobami nowotworowymi, układu 
sercowo-naczyniowego, reumatycznymi, 
chorobami układu oddechowego, 
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 
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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.

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.

Uzasadnienie

Przyczyny chorób reumatycznych tkwią w zakłóceniach genetycznych. Ich konsekwencje 
stanowią poważne obciążenie dla naszych systemów opieki socjalnej i zdrowotnej. 

Znaczenie badań dotyczących chorób reumatycznych zostało uwydatnione poprzez przyjęcie 
w dniu 13 października 2005 r. pisemnej deklaracji nr 389 (w ramach procedury na 
podstawie 116 Regulaminu).

Poprawka 35
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podtytuł 

„Uzasadnienie” akapit trzeci

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 swych konkurentów. Połączone 

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. W tym celu wspierana 
będzie realizacja programu MICE 
(badania leków dla dzieci w Europie). 
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 
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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).

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).

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz 
zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie 
(WE) nr 726/2004. 

Poprawka 36
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podtytuł 

„Działania” punktor pierwszy tiret czwarte

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 chorób i zaburzeń 
dziecięcych.

Poprawka 37
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podtytuł 

„Działania” punktor drugi tiret czwarte

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 

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

Uzasadnienie

Znaczenie badań dotyczących chorób reumatycznych zostało uwydatnione poprzez przyjęcie 
w dniu 13 października 2005 r. pisemnej deklaracji nr 389 (w ramach procedury na 
podstawie 116 Regulaminu). 

Poprawka 38
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 1 „Zdrowie” podtytuł 

„Działania” punktor trzeci tiret trzecie

Intensywniejsze zapobieganie chorobom i 
lepsze wykorzystywanie leków. 
Opracowanie skutecznych interwencji 
dotyczących zdrowia publicznego 
zajmujących się szerzej pojętymi 
czynnikami wpływającymi na zdrowie 
(takimi jak stres, pożywienie, lub czynniki
środowiskowe). Określenie pomyślnych 
interwencji w różnych obszarach opieki 
zdrowotnej w celu ulepszenia sposobu 
przepisywania leków oraz ich użycia 
przez pacjentów (łącznie z aspektami 
niepożądanej reakcji na środki medyczne).

Intensywniejsze zapobieganie chorobom i 
lepsze wykorzystywanie leków. Badania 
immunologiczne, toksykologiczne oraz 
epidemiologiczne służące wspieraniu 
wysokiego poziomu profilaktycznej i 
zapobiegawczej opieki zdrowotnej. 
Badana dotyczące odpowiedniego 
stosowania u dzieci leków wprowadzonych 
do obrotu. Opracowanie skutecznych 
interwencji dotyczących zdrowia 
publicznego zajmujących się szerzej 
pojętymi czynnikami wpływającymi na 
zdrowie (takimi jak stres, pożywienie, lub 
czynniki środowiskowe). Określenie 
pomyślnych interwencji w różnych 
obszarach opieki zdrowotnej w celu 
ulepszenia sposobu przepisywania 
leków oraz ich użycia przez pacjentów 
(łącznie z aspektami niepożądanej reakcji 
na środki medyczne).

Uzasadnienie

Opieka profilaktyczna i zapobiegawcza jest nie tylko mniej kosztowna, lecz także bardziej 
efektywna i istotna dla dobrego stanu zdrowia ludzi.

Konieczność finansowego wspierania badań nad odpowiednim stosowaniem u dzieci leków 
wprowadzonych do obrotu została uwydatniona przez Parlament w ramach projektu 
rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii. 

Poprawka 39
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Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 2 „Żywność, rolnictwo i 
biotechnologia” podtytuł „Działania” punktor pierwszy

Zrównoważona produkcja i zarządzanie 
zasobami biologicznymi środowiska 
lądowego, leśnego i wodnego: 
umożliwianie badań, łącznie z tzw. 
technologiami „omika”, takimi jak 
genomika, proteomika, metabolomika, 
biologia systemów, oraz technologiami 
konwergencyjnymi w odniesieniu do 
mikroorganizmów, roślin i zwierząt, w 
tym wykorzystywanie ich 
bioróżnorodności; ulepszone rośliny 
uprawne i systemy produkcyjne, łącznie z 
rolnictwem ekologicznym, programami 
produkcji rolnej wysokiej jakości oraz 
wpływem organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych (GMO); 
zrównoważone, konkurencyjne i 
wielofunkcyjne rolnictwo oraz leśnictwo; 
rozwój obszarów wiejskich; dobrostan 
zwierząt, ich hodowla i produkcja; 
zdrowie roślin; zrównoważone i 
konkurencyjne rybołówstwo oraz 
akwakultura; choroby zakaźne zwierząt, 
łącznie z chorobami odzwierzęcymi; 
bezpieczne usuwanie padłych zwierząt; 
ochrona, zarządzanie i wykorzystywanie 
żywych zasobów wodnych, opracowanie 
instrumentów potrzebnych decydentom i 
innym podmiotom w zakresie rolnictwa i 
rozwoju obszarów wiejskich 
(kształtowanie krajobrazu, metody 
zarządzania gruntami, itp.)

Zrównoważona produkcja i zarządzanie 
zasobami biologicznymi środowiska 
lądowego, leśnego i wodnego: 
umożliwianie badań, łącznie z tzw. 
technologiami „omika”, takimi jak 
genomika, proteomika, metabolomika, 
biologia systemów, oraz technologiami 
konwergencyjnymi w odniesieniu do 
mikroorganizmów, roślin i zwierząt, w 
tym ochrona i trwałe wykorzystywanie 
ich bioróżnorodności; ulepszone rośliny 
uprawne i systemy produkcyjne, łącznie z 
rolnictwem ekologicznym, programami 
produkcji rolnej wysokiej jakości oraz 
wpływem organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych (GMO); 
zrównoważone, konkurencyjne i 
wielofunkcyjne rolnictwo oraz leśnictwo; 
zintegrowany rozwój obszarów wiejskich; 
w tym aspekty udziału społeczeństwa 
obywatelskiego w planowaniu i 
podejmowaniu decyzji, dobrostan 
zwierząt, ich hodowla i produkcja; 
alternatywne strategie przeprowadzania 
testów oraz metody niewymagające 
wykorzystania zwierząt, zdrowie roślin; 
zrównoważone i konkurencyjne 
rybołówstwo oraz akwakultura; choroby 
zakaźne zwierząt, łącznie z chorobami 
odzwierzęcymi; bezpieczne usuwanie 
padłych zwierząt; ochrona, zarządzanie i 
wykorzystywanie żywych zasobów 
wodnych, opracowanie instrumentów 
potrzebnych decydentom i innym 
podmiotom w zakresie rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich (kształtowanie 
krajobrazu, metody zarządzania gruntami, 
itp.)

Uzasadnienie

Zrównoważona produkcja żywności i zarządzanie zasobami stanowią czynniki, na których 
przede wszystkim powinny skoncentrować się powyższe działania. 

Zgodnie z wymogami ustanowionymi w Protokole w sprawie dobrostanu zwierząt, art. 23 



PE 360.033v01-00 28/79 PR\571052PL.doc

PL

dyrektywy Rady 86/609/EWG, art. 7 ust. 2 lit. a) i b) szóstego wspólnotowego programu 
działań w zakresie środowiska naturalnego oraz celem projektu rozporządzenia UE w 
sprawie chemikaliów zakładającym wspieranie metod prowadzenia testów niewymagających
wykorzystania zwierząt, tworzenie i zatwierdzanie alternatywnych strategii prowadzenia 
testów, a w szczególności takich metod, które nie wymagają wykorzystania zwierząt powinny 
zostać uwzględnione w ramach działań dotyczących środowiska naturalnego i zdrowia. 

Poprawka 40
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 2 „Żywność, rolnictwo i 

biotechnologia” podtytuł „Działania” punktor drugi

„Od stołu do gospodarstwa”: żywność, 
zdrowie i dobre samopoczucie: społeczne,
przemysłowe i zdrowotne, jak również 
związane z konsumentami aspekty 
żywności i paszy, w tym nauki o 
zachowaniu i poznawcze; żywienie, 
choroby i zaburzenia pochodzenia 
żywieniowego, w tym otyłość; 
innowacyjne technologie obróbki 
żywności i paszy (łącznie z pakowaniem); 
podnoszenie chemicznej i 
mikrobiologicznej jakości i 
bezpieczeństwa żywności, napojów i 
paszy; integralność (i kontrole) łańcucha 
pokarmowego; wpływ środowiska na 
łańcuch pokarmowy/paszowy; koncepcja 
ogólnego łańcucha pokarmowego 
(obejmującego żywność pochodzenia 
morskiego); możliwość odtworzenia 
historii produktu.

„Od stołu do gospodarstwa”: żywność, 
zdrowie i dobre samopoczucie: społeczne,
przemysłowe i zdrowotne, jak również 
związane z konsumentami aspekty 
żywności i paszy, w tym nauki o 
zachowaniu i poznawcze; żywienie, 
choroby i zaburzenia pochodzenia 
żywieniowego, w tym otyłość i alergie; 
korzystny wpływ na zdrowie określonych 
rodzajów żywności i diet; innowacyjne 
technologie obróbki żywności i paszy 
(łącznie z pakowaniem); podnoszenie 
chemicznej i biologicznej jakości i 
bezpieczeństwa żywności, napojów i 
paszy; integralność oraz trwałość (i 
kontrole) łańcucha pokarmowego; wpływ 
środowiska na łańcuch 
pokarmowy/paszowy; koncepcja ogólnego 
łańcucha pokarmowego (obejmującego 
żywność pochodzenia morskiego); 
możliwość odtworzenia historii produktu.

Poprawka 41
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 3 „Technologie informacyjne i 

komunikacyjne” podtytuł „Uzasadnienie” akapit pierwszy

Technologie informacyjne i 
komunikacyjne mają decydujące 
znaczenie dla przyszłości Europy i 
stanowią podstawę dla realizacji Agendy 
Lizbońskiej. Połowa przyrostu wydajności 
w naszych gospodarkach jest uzależniona 
od wpływu technologii ICT na produkty, 
usługi i procesy gospodarcze. Technologie 

Technologie informacyjne i 
komunikacyjne mają decydujące 
znaczenie dla przyszłości Europy i 
stanowią podstawę dla realizacji Agendy 
Lizbońskiej. Połowa przyrostu wydajności 
w naszych gospodarkach jest uzależniona 
od wpływu technologii ICT na produkty, 
usługi i procesy gospodarcze. Technologie 
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ICT są głównym czynnikiem pobudzania 
innowacji i kreatywności oraz 
opanowywania zmian zachodzących w 
łańcuchach wartości w różnych sektorach 
przemysłu i usług. Technologie ICT mają 
istotne znaczenie w zakresie zaspakajania 
rosnących potrzeb dotyczących zdrowia i 
opieki społecznej oraz modernizowania 
usług w dziedzinach publicznych, takich 
jak kształcenie, nauczanie, 
bezpieczeństwo, energia, transport i 
środowisko. Ponadto technologie ICT są 
katalizatorami postępu w innych 
dziedzinach nauki i technologii, ponieważ 
odmieniają one sposób, w jaki naukowcy 
prowadzą badania, współpracują oraz 
wprowadzają innowacje.

ICT są głównym czynnikiem pobudzania 
innowacji i kreatywności oraz 
opanowywania zmian zachodzących w 
łańcuchach wartości w różnych sektorach 
przemysłu i usług. Powinny one służyć 
wspieraniu dostępności i przejrzystości 
procedur rządzenia i opracowywania 
polityk. Technologie ICT mają istotne 
znaczenie w zakresie zaspakajania
rosnących potrzeb dotyczących zdrowia i 
opieki społecznej oraz modernizowania 
usług w dziedzinach publicznych, takich 
jak kształcenie, nauczanie, 
bezpieczeństwo, energia, transport i 
środowisko. Ponadto technologie ICT są 
katalizatorami postępu w innych 
dziedzinach nauki i technologii, ponieważ 
odmieniają one sposób, w jaki naukowcy 
prowadzą badania, współpracują oraz 
wprowadzają innowacje.

Poprawka 42
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 3 „Technologie informacyjne i 

komunikacyjne” podtytuł „Uzasadnienie” akapit drugi a (nowy)

Działalność badawcza w zakresie ICT 
oparta na modelu rozwoju „open source” 
okazuje się użytecznym źródłem innowacji 
i pogłębiania współpracy. Należałoby 
zbadać, czy ten model współpracy i 
innowacji mógłby zostać wykorzystany 
także w przypadku innych działań 
programu ramowego.

Uzasadnienie

W odniesieniu do oprogramowania model rozwoju „open source” jest oparty na współpracy 
członków tego środowiska, przy zapewnieniu szerokiego rozpowszechniania, dostępu i 
możliwości ponownego wykorzystania rezultatów prac i minimalnych ograniczeniach. Taki 
model rozwoju zachęca do badań, wzajemnej oceny, ponownego wykorzystywania, 
dostosowywania do własnych potrzeb oraz wprowadzania poprawek do oprogramowania 
stworzonego i wydanego w ramach środowiska open source. Model ten stanowi obecnie 
główny czynnik innowacji w sektorze ICT, przyczyniając się do postępów technologicznych i 
zwiększenia konkurencji. Europejskie przedsiębiorstwa, zarówno małe, jak i duże, 
uniwersytety i indywidualni programiści należą do podmiotów wnoszących największy wkład 
w rozwój oprogramowania open source w skali światowej.
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Poprawka 43
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 3 „Technologie informacyjne i 

komunikacyjne” podtytuł „Uzasadnienie” akapit czwarty

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, fotonika, robotyka i 
oprogramowanie, usługi i siatki 
obliczeniowe.

Uzasadnienie

Nie można pominąć Europejskiej Platformy Technologicznej w Dziedzinie Fotoniki. 

Poprawka 44
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 3 „Technologie informacyjne i 

komunikacyjne” podtytuł „Działania” punktor trzeci tiret pierwsze podtiret piąte

- na rzecz rządów: skuteczność, otwartość i 
przejrzystość na rzecz administracji 
publicznej światowej klasy oraz łączność 
z obywatelami i przedsiębiorstwami, 
wspieranie demokracji.

- na rzecz rządów i miast: skuteczność, 
otwartość i przejrzystość na rzecz
administracji publicznej światowej klasy 
oraz łączność z obywatelami i
przedsiębiorstwami, wspieranie 
demokracji.

Uzasadnienie

Projekty w zakresie badań i demonstracji są niezbędne do ustalenia, jakie polityki i strategie 
pozwolą miastom w sposób najbardziej praktyczny i efektywny odgrywać powierzoną im rolę 
zachęcania do korzystania z ICT oraz ułatwią wniesienie większego lokalnego wkładu w 
modernizację usług świadczonych europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom oraz usług w 
takich dziedzinach leżących w interesie publicznym jak edukacja, kształcenie i 
bezpieczeństwo.
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Poprawka 45
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 3 „Technologie informacyjne i 

komunikacyjne” podtytuł „Działania” punktor trzeci tiret pierwsze podtiret piąte a (nowe)

- w zakresie bezpieczeństwa, w oparciu o 
wskazówki wymienione w temacie 
„Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna”.

Uzasadnienie

Powyższa lista nie byłaby kompletna bez odniesienia do kwestii bezpieczeństwa, nawet jeśli 
temat ten został uwzględniony w innej sekcji programu ramowego.

Poprawka 46
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 3 „Technologie informacyjne i 

komunikacyjne” podtytuł „Działania” punktor trzeci tiret czwarte

- Technologie ICT na rzecz zaufania: 
zarządzanie tożsamością; potwierdzenie 
autentyczności i autoryzacja; technologie 
na rzecz ochrony sfery prywatnej; 
zarządzanie prawami i własnością; ochrona 
przed zagrożeniami sieciowymi.

- Technologie ICT na rzecz zaufania: 
zarządzanie tożsamością; potwierdzenie 
autentyczności i autoryzacja; technologie 
na rzecz ochrony sfery prywatnej; 
zarządzanie prawami i własnością; ochrona 
przed zagrożeniami sieciowymi; 
monitorowanie elementów mających 
podstawowe znaczenie dla 
bezpieczeństwa/prywatności.

Uzasadnienie

Zagrożenia dla prywatności zostaną pominięte w programie, chyba że dojdzie do stworzenia 
specjalnej komisji w celu zapewnienia, że kwestie te zostaną uwzględnione w trakcie realizacji 
programu; Wspólne Centrum Badawcze jest organem UE, który wydaje się uprawniony do 
wystąpienia z inicjatywą powołania takiej komisji, ponieważ w ostatnich latach intensywnie 
zajmował się kwestiami bezpieczeństwa i prywatności.

Poprawka 47
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 4 „Nanonauki, 

nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne” podtytuł „Uzasadnienie” akapit 
trzeci

Europejskie Platformy Technologiczne w 
dziedzinach takich jak nanoelektronika, 
produkcja przemysłowa, hutnictwo, 

Europejskie Platformy Technologiczne w 
dziedzinach takich jak nanoelektronika, 
nanomedycyna, fotonika, produkcja 
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chemia, transport, budownictwo, 
bezpieczeństwo przemysłowe, przemysł 
włókienniczy, celulozowy i papierniczy 
pomagają w ustaleniu wspólnych 
priorytetów i celów badawczych. W 
uzupełnieniu do priorytetów mających 
znaczenie dla przemysłu oraz ich integracji 
do zastosowań sektorowych, zostaną 
uwzględnione kwestie odpowiedniej 
polityki, przepisów i norm, jak również 
wpływu, przy zapewnieniu elastycznego 
sposobu reakcji na powstające nowe 
potrzeby polityczne.

przemysłowa, hutnictwo, chemia, 
transport, budownictwo, bezpieczeństwo 
przemysłowe, przemysł włókienniczy, 
celulozowy i papierniczy pomagają w 
ustaleniu wspólnych priorytetów i celów 
badawczych. W uzupełnieniu do 
priorytetów mających znaczenie dla 
przemysłu oraz ich integracji do 
zastosowań sektorowych, zostaną 
uwzględnione kwestie odpowiedniej 
polityki, przepisów i norm, jak również 
wpływu, przy zapewnieniu elastycznego 
sposobu reakcji na powstające nowe 
potrzeby polityczne.

Uzasadnienie

Nie można pominąć Europejskiej Platformy Technologicznej w Dziedzinie Fotoniki i 
Nanomedycyny.

Poprawka 48
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 5 „Energia” podtytuł „Cel”

Przekształcenie obecnego systemu 
energetycznego opartego na paliwach 
kopalnych na bardziej zrównoważony
system oparty na różnorodnych źródłach i 
dostawcach energii w połączeniu ze 
wzmacnianiem wydajności 
energetycznej, w odpowiedzi na pilne 
wyzwania w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw i zmian klimatycznych, przy 
jednoczesnym wzmocnieniu 
konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw należących do sektora 
energetycznego.

Przekształcenie obecnego systemu 
energetycznego opartego na paliwach 
kopalnych na bardziej wydajną 
energetycznie i mającą niższe poziomy 
emisji dwutlenku węgla gospodarkę, taka 
zrównoważona energetycznie gospodarka 
będzie oparta na różnorodnych źródłach i 
dostawcach energii, ze szczególnym 
naciskiem na odnawialne źródła energii, 
w połączeniu ze wzmacnianiem 
wydajności energetycznej i 
zmniejszaniem zużycia energii, w 
odpowiedzi na pilne wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw i zmian 
klimatycznych, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw należących 
do zrównoważonego sektora 
energetycznego.

Uzasadnienie

Działania siódmego programu ramowego powinny być zgodne z europejską polityką 
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energetyczną zmierzającą do dywersyfikacji podstawowych źródeł energii, poprawy 
wydajności energetycznej oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla związanej z 
działalnością ludzką. 

Poprawka 49
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 5 „Energia” podtytuł 

„Uzasadnienie” akapit trzeci

Radykalne przekształcenie systemu 
energetycznego wymaga zastosowania 
nowych technologii wiążących się ze zbyt 
dużym ryzykiem i niepewnymi 
korzyściami, w związku z czym sektor 
prywatny nie jest w stanie zapewnić 
wszystkich potrzebnych inwestycji w 
zakresie badań, rozwoju, demonstracji i 
wprowadzania technologii. Pomoc 
publiczna powinna zatem odgrywać 
kluczową rolę w mobilizowaniu 
prywatnych inwestycji, a europejskie 
wysiłki i zasoby powinny zostać połączone 
w spójny i bardziej skuteczny sposób w 
celu konkurowania z gospodarkami 
znacząco i konsekwentnie inwestującymi 
w podobne technologie. Europejskie 
Platformy Technologiczne odgrywają 
decydującą rolę w tym względzie, 
ponieważ mobilizują one potrzebne wysiłki 
badawcze w skoordynowany sposób. 
Działania potrzebne do osiągnięcia celu 
zostały przedstawione poniżej. Jedno z 
nich to działanie szczegółowe dotyczące 
wiedzy na rzecz polityki energetycznej, 
które może również wzmocnić nowe 
powstające potrzeby polityczne, na 
przykład odnoszące się do roli 
europejskiej polityki energetycznej w 
działaniach międzynarodowych na rzecz 
zmian klimatycznych, niestabilności i 
przerw w dostawie energii i jej cen.

Radykalne przekształcenie systemu 
energetycznego na trwały i inteligentny 
system energetyczny wymaga 
zastosowania nowych technologii 
wiążących się ze zbyt dużym ryzykiem i 
niepewnymi korzyściami, w związku z 
czym sektor prywatny nie jest w stanie 
zapewnić wszystkich potrzebnych 
inwestycji w zakresie badań, rozwoju, 
demonstracji i wprowadzania 
technologii. Pomoc publiczna powinna 
zatem odgrywać kluczową rolę w 
mobilizowaniu prywatnych inwestycji, a 
europejskie wysiłki i zasoby powinny 
zostać połączone w spójny i bardziej 
skuteczny sposób w celu konkurowania z 
gospodarkami znacząco i konsekwentnie 
inwestującymi w podobne technologie. 
Europejskie Platformy Technologiczne 
odgrywają decydującą rolę w tym 
względzie, ponieważ mobilizują one 
potrzebne wysiłki badawcze w 
skoordynowany sposób. Działania 
potrzebne do osiągnięcia celu zostały 
przedstawione poniżej. Jedno z nich to 
działanie szczegółowe dotyczące wiedzy 
na rzecz polityki energetycznej, które może 
również wzmocnić nowe powstające 
potrzeby polityczne, na przykład 
odnoszące się do roli europejskiej 
polityki energetycznej w działaniach 
międzynarodowych na rzecz zmian 
klimatycznych, niestabilności i przerw w 
dostawie energii i jej cen.

Uzasadnienie

Działania siódmego programu ramowego powinny być zgodne z europejską polityką 
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energetyczną zmierzającą do dywersyfikacji podstawowych źródeł energii, poprawy 
wydajności energetycznej oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla związanej z 
działalnością ludzką. System spełniający powyższe warunki określany jest zwykle jako 
inteligentny system energetyczny. 

Poprawka 50
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 5 „Energia” podtytuł 

„Działania” punktor siódmy akapit pierwszy

Wzrost wydajności, bezpieczeństwa i 
niezawodności europejskich systemów i 
sieci energetycznych i gazowych, np. 
poprzez przekształcenie obecnych sieci 
energetycznych w interaktywne 
(odbiorcy/dostawcy) sieci usługowe oraz 
usuwanie przeszkód na drodze do 
wprowadzania i skutecznej integracji na 
szeroką skalę rozproszonych i 
odnawialnych źródeł energii.

Wzrost wydajności, bezpieczeństwa i 
niezawodności europejskich systemów i 
sieci energetycznych i gazowych, np. 
poprzez przekształcenie obecnych sieci 
energetycznych w interaktywne 
(odbiorcy/dostawcy) sieci usługowe oraz 
poprzez zwiększenie możliwości 
magazynowania energii usuwanie 
przeszkód na drodze do wprowadzania i 
skutecznej integracji na szeroką skalę 
rozproszonych i odnawialnych źródeł 
energii.

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma zwiększenie możliwości magazynowania energii elektrycznej, w
szczególności energii uzyskiwanej w elektrowniach wiatrowych. Możliwość magazynowania 
energii zapewniają m.in. ogniwa wodorowe i paliwowe.

Poprawka 51
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze 

zmianami klimatycznymi)” podtytuł „Uzasadnienie” akapit drugi

Badania na poziomie UE są potrzebne w 
celu wdrażania międzynarodowych 
zobowiązań, takich jak Protokół z Kioto, 
Konwencja o różnorodności biologicznej 
ONZ, celów Szczytu Światowego na Temat 
Zrównoważonego Rozwoju 2002, łącznie z 
Inicjatywą Wodną UE oraz wkładem do 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu i inicjatywy Obserwacji Ziemi. 
Ponadto istnieją znaczne potrzeby 
badawcze wynikające z obecnych i 
powstających polityk na poziomie UE, 
procesu wdrażania szóstego Programu 

Badania na poziomie UE są potrzebne w 
celu wdrażania międzynarodowych 
zobowiązań, takich jak Ramowa 
Konwencja Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz 
dołączony do niej Protokół z Kioto, 
Konwencja o różnorodności biologicznej 
ONZ, celów Szczytu Światowego na Temat 
Zrównoważonego Rozwoju 2002, łącznie z 
Inicjatywą Wodną UE oraz wkładem do 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu i inicjatywy Obserwacji Ziemi. 
Ponadto istnieją znaczne potrzeby 
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Działań na Rzecz Środowiska oraz 
związanych z nim tematycznych strategii, 
programów działań na rzecz technologii 
środowiskowych, środowiska i zdrowia 
oraz dyrektyw takich jak Ramowa 
Dyrektywa Wodna.

badawcze wynikające z obecnych i 
powstających polityk na poziomie UE, 
procesu wdrażania szóstego Programu 
Działań na Rzecz Środowiska oraz 
związanych z nim tematycznych strategii, 
programów działań na rzecz technologii 
środowiskowych, środowiska i zdrowia, 
wspólnotowej strategii w odniesieniu do 
rtęci oraz dyrektyw takich jak Ramowa 
Dyrektywa Wodna.

Uzasadnienie

Nie można pominąć Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC) dotyczącej środków obowiązujących po wygaśnięciu Protokołu z Kioto.

Istotna dla planu działania w dziedzinie środowiska naturalnego jest również wspólnotowa 
strategia w odniesieniu do rtęci.

Poprawka 52
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze 

zmianami klimatycznymi)” podtytuł „Uzasadnienie” akapit trzeci

UE powinna wzmocnić swoją pozycję na 
światowych rynkach technologii na rzecz 
środowiska. Technologie te przyczyniają 
się do zrównoważonego wzrostu poprzez 
dostarczanie skutecznych ekologicznie 
rozwiązań dotyczących problemów 
środowiska na różnych poziomach oraz 
ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Wymagania środowiskowe spełniają rolę 
bodźca dla innowacji i mogą również 
dostarczać możliwości dla 
przedsiębiorstw. Europejskie Platformy 
Technologiczne „zaopatrzenie w wodę i 
kwestie sanitarne” oraz „zrównoważona 
chemia” potwierdzają potrzebę podjęcia 
działań na poziomie UE, a ich programy 
badawcze zostały uwzględnione w 
działaniach przedstawionych poniżej. Inne 
Platformy (np. „budownictwo” i 
„leśnictwo”) zajmują się częściowo 
kwestiami technologii na rzecz środowiska 
i zostały również wzięte pod uwagę.

UE powinna wzmocnić swoją pozycję na 
światowych rynkach technologii na rzecz 
środowiska. Technologie te przyczyniają 
się do trwałej konsumpcji i produkcji oraz 
zrównoważonego wzrostu poprzez 
dostarczanie skutecznych ekologicznie 
rozwiązań dotyczących problemów 
środowiska na różnych poziomach oraz 
ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Wymagania środowiskowe spełniają rolę 
bodźca dla innowacji i mogą również 
dostarczać możliwości dla 
przedsiębiorstw. Europejskie Platformy 
Technologiczne „zaopatrzenie w wodę i 
kwestie sanitarne” oraz „zrównoważona 
chemia” potwierdzają potrzebę podjęcia 
działań na poziomie UE, a ich programy 
badawcze zostały uwzględnione w 
działaniach przedstawionych poniżej. Inne 
Platformy (np. „budownictwo” i 
„leśnictwo”) zajmują się częściowo 
kwestiami technologii na rzecz środowiska 
i zostały również wzięte pod uwagę.
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Poprawka 53
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze 

zmianami klimatycznymi)” podtytuł „Działania” punktor pierwszy tiret pierwsze

- 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; środki adaptacyjne i 
łagodzące; zanieczyszczenia powietrza, 
gleby i wody oraz zapobieganie im; 
zmiany w składzie atmosfery i obiegu 
wody; interakcje pomiędzy klimatem, 
powierzchnią lądu i oceanem; wpływ na 
bioróżnorodność i ekosystemy, w tym 
konsekwencje podnoszenia się poziomu 
wód morskich na cennych obszarach 
przybrzeżnych i w nadmorskich miastach.

Uzasadnienie

Poprawka pozwoliłaby zapewnić, że program ramowy obejmowałby projekty służące 
rozwiązaniu problemów związanych z zanieczyszczeniami powstającymi przy spalaniu paliw 
kopalnych zarówno u ich źródła, jak też wszelkim zanieczyszczeniom przedostającym się do 
środowiska, niezależnie od tego, czy powstały w wyniku działalności ludzkiej czy też z 
przyczyn naturalnych.

Podnoszenie się poziomu wód morskich jest niewątpliwie widocznym efektem globalnych 
przemian. Podjęto już środki dostosowawcze i zaradcze w celu ochrony nadmorskich miast i 
obszarów przybrzeżnych. Należy odpowiednio uwzględnić wszystkie aspekty łącznych 
konsekwencji zjawiska podnoszenia się poziomu wód morskich oraz podejmowanych w 
odpowiedzi środków zaradczych.

Poprawka 54
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze 

zmianami klimatycznymi)” podtytuł „Działania” punktor drugi tiret pierwsze

- 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 

- 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, lagun i strefy 
brzegowej, działania zapobiegające 
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degradacji gleby; gospodarka leśna; 
zrównoważone zarządzanie i 
projektowanie środowiska miejskiego, 
zarządzanie danymi oraz usługi 
informacyjne; ocena i przewidywanie w 
zakresie procesów natury.

pustynnieniu i degradacji gleby; ochrona 
krajobrazu, gospodarka leśna; 
zrównoważone zarządzanie i 
projektowanie środowiska miejskiego, 
zasobów historycznych, dziedzictwa 
kulturalnego i turystyki, zarządzanie 
danymi oraz usługi informacyjne; ocena i 
przewidywanie w zakresie procesów 
natury.

Uzasadnienie

Laguny to szczególne przejściowe środowiska mające zasadnicze znaczenie ekologiczne i 
bardzo wrażliwe na globalne przemiany. Często pełnią one rolę stref buforowych między 
lądem i morzem, wodami słodkimi/słonymi, dlatego zagrożenie stanowi dla nich zjawisko 
podnoszenia się poziomu wód morskich oraz inne konsekwencje globalnych przemian. 
Szczególnie w Europie laguny są przeważnie eksploatowane od stuleci na potrzeby ludzkiej 
działalności i dlatego należy uwzględnić związane z nimi aspekty społeczne oraz dotyczące 
dziedzictwa kulturalnego w ramach zrównoważonej gospodarki tymi obszarami.

Badania dotyczące ochrony krajobrazu oraz zrównoważonego zarządzania zasobami 
historycznymi, dziedzictwem kulturalnym i turystyką powinny być kontynuowane w siódmym 
programie ramowym.

Poprawka 55
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 6 „Środowisko (łącznie ze 

zmianami klimatycznymi)” podtytuł „Działania” punktor drugi tiret drugie

- Rozwój środowisk morskich: wpływ 
działalności człowieka na środowisko 
morskie i jego zasoby; zanieczyszczenie i 
eutrofizacja mórz i strefy brzegowej; 
ekosystemy głębinowe; ocena tendencji w 
bioróżnorodności środowiska morskiego, 
procesów zachodzących w ekosystemie i 
cyrkulacji oceanu; geologia dna morskiego.

- Rozwój środowisk morskich: wpływ 
działalności człowieka na środowisko 
morskie i jego zasoby; zanieczyszczenie i 
eutrofizacja mórz, lagun i strefy 
brzegowej; ekosystemy głębinowe; ocena 
tendencji w bioróżnorodności środowiska 
morskiego, procesów zachodzących w 
ekosystemie i cyrkulacji oceanu; geologia 
dna morskiego.

Uzasadnienie

Laguny to szczególne przejściowe środowiska mające zasadnicze znaczenie ekologiczne i 
bardzo wrażliwe na globalne przemiany. Często pełnią one rolę stref buforowych między 
lądem i morzem, wodami słodkimi/słonymi, dlatego zagrożenie stanowi dla nich zjawisko 
podnoszenia się poziomu wód morskich oraz inne konsekwencje globalnych przemian. 
Szczególnie w Europie laguny są przeważnie eksploatowane od stuleci na potrzeby ludzkiej 
działalności i dlatego należy uwzględnić związane z nimi aspekty społeczne oraz dotyczące 
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dziedzictwa kulturalnego w ramach zrównoważonej gospodarki tymi obszarami.

Poprawka 56
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 7 „Transport (łącznie z 

aeronautyką)” podtytuł „Uzasadnienie” akapit trzeci

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 ze szczególnym 
uwzględnieniem transportu kolejowego, 
przystępność, bezpieczeństwo, możliwości 
oraz wpływ na środowisko w rozszerzonej 
Unii. Szczególne znaczenie ma 
zapewnienie silnego zaplecza 
technologicznego dla konkurencyjnego 
sektora UE ogniw paliwowych i paliwa 
wodorowego wykorzystywanych w 
transporcie. We wdrażaniu europejskich 
polityk istotne będzie również rozwijanie 
technologii wspierających system Galileo 
oraz jego zastosowania.

Uzasadnienie

Zastosowanie ogniw paliwowych w transporcie powinno być wspierane finansowo także w 
ramach powyższego tematu priorytetowego.
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Poprawka 57
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 7 „Transport (łącznie z 

aeronautyką)” podtytuł „Działania” punktor drugi tiret pierwsze

- Transport powierzchniowy przyjazny dla 
środowiska: redukcja zanieczyszczenia 
środowiska i uciążliwości hałasu; 
opracowanie korzystnych dla środowiska i 
wydajnych silników, przy zastosowaniu 
technologii hybrydowej oraz 
wykorzystywanie paliw alternatywnych w 
transporcie; strategie utylizacji pojazdów i 
statków.

- Transport powierzchniowy przyjazny dla 
środowiska: redukcja zanieczyszczenia 
środowiska i uciążliwości hałasu; 
opracowanie korzystnych dla środowiska i 
wydajnych silników, przy zastosowaniu 
technologii hybrydowej oraz 
wykorzystywanie paliw alternatywnych w 
transporcie w szczególności paliwa 
wodorowego i ogniw paliwowych; strategie 
utylizacji pojazdów i statków.

Uzasadnienie

Zastosowanie ogniw paliwowych w transporcie powinno być wspierane finansowo także w 
ramach powyższego tematu priorytetowego.

Poprawka 58
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 7 „Transport (łącznie z 

aeronautyką)” podtytuł „Działania” punktor drugi tiret trzecie

- Zapewnianie 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.

- Zapewnianie zrównoważonej mobilności 
miejskiej: innowacyjne systemy 
organizacyjne, łącznie z korzystnymi dla 
środowiska i bezpiecznymi pojazdami i 
niezanieczyszczającymi środkami 
transportu, w tym wykorzystującymi
paliwo wodorowe i ogniwa paliwowe, 
udoskonalone i innowacyjne
rozwiązania w pojazdach i 
infrastrukturze transportowej 
ułatwiające korzystanie z nich przez 
osoby niepełnosprawne, nowe środki 
transportu publicznego i racjonalizacja 
prywatnego transportu, infrastruktura 
komunikacyjna, zintegrowane miejskie 
planowanie przestrzenne i planowanie 
transportu.
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Uzasadnienie

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do najważniejszych usług transportowych 
ma zasadnicze znaczenie w polityce transportowej większości Państw Członkowskich. Istnieją 
możliwości prowadzenia europejskich badań i realizacji inicjatyw rozwojowych w ramach 
wsparcia dla postępów w tej dziedzinie i zapewnienia danych porównawczych, np. analiz 
dotyczących efektywności kosztowej łatwo dostępnych systemów transportu, w tym szerszych
społecznych konsekwencji ich funkcjonowania oraz udoskonalonych i innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie projektowania pod kątem zagwarantowania łatwego dostępu.

Zastosowanie ogniw paliwowych w transporcie powinno być wspierane finansowo także w 
ramach powyższego tematu priorytetowego.

Poprawka 59
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 7 „Transport (łącznie z 

aeronautyką)” podtytuł „Działania” punktor trzeci

• Wspieranie europejskiego globalnego 
systemu nawigacji satelitarnej Galileo: 
precyzyjne usługi nawigacyjne i 
synchronizacyjne wykorzystywane w kilku 
sektorach; wydajne wykorzystywanie 
nawigacji satelitarnej i pomoc w określeniu 
technologii drugiej generacji.

• Wspieranie europejskiego globalnego 
systemu nawigacji satelitarnej Galileo: 
precyzyjne usługi nawigacyjne i 
synchronizacyjne wykorzystywane w kilku 
sektorach; wydajne wykorzystywanie 
nawigacji satelitarnej i pomoc w określeniu 
technologii drugiej generacji. Zapewnienie 
większej zbieżności między systemem 
Galileo i innymi działającymi systemami 
transportowymi.

Uzasadnienie

Należy podkreślić potrzebę zagwarantowania, by w systemie Galileo uwzględniono obecne 
tendencje zmierzające do połączenia czterech elementów: głosu, danych, obrazu i 
komunikacji bezprzewodowej, przyczyniając się tym samym do pełniejszej realizacji zasady 
powszechnej dostępności, obejmującej systemy transportowe i komunikacyjne.

Poprawka 60
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-

ekonomiczne i humanistyczne” podtytuł „Uzasadnienie” akapit trzeci

Działania, którym zostanie udzielone 
wsparcie przedstawiono poniżej i oczekuje 
się, że przyczynią się one znacząco do 
sformułowania, wdrażania, wpływów i 
ocen polityki w szerokim zakresie 

Działania, którym zostanie udzielone 
wsparcie przedstawiono poniżej i oczekuje 
się, że przyczynią się one znacząco do 
sformułowania, wdrażania, wpływów i 
ocen polityki w szerokim zakresie 



PR\571052PL.doc 41/79 PE 360.033v01-00

PL

dziedzin, takich jak ekonomia, polityka 
społeczna, kształcenie i szkolenia, polityka 
przedsiębiorstw, handel 
międzynarodowy, polityka dotycząca 
konsumentów, stosunki zewnętrzne, 
sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne oraz 
polityki zajmujące się statystykami 
urzędowymi. Dodatkowo udostępnione 
zostaną możliwości w celu zajęcia się 
powstającymi wyzwaniami społeczno-
ekonomicznymi, jak również w celu 
podjęcia badań w związku z nowymi lub 
nieprzewidzianymi potrzebami 
politycznymi.

dziedzin, takich jak ekonomia, polityka 
społeczna, kształcenie i szkolenia, 
dziedzictwo kulturalne, polityka 
przedsiębiorstw, handel 
międzynarodowy, polityka dotycząca 
konsumentów, stosunki zewnętrzne, 
sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne oraz 
polityki zajmujące się statystykami 
urzędowymi. Organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego o charakterze 
niezarobkowym będą uczestniczyć w 
działaniach badawczo-rozwojowych.
Dodatkowo udostępnione zostaną 
możliwości w celu zajęcia się 
powstającymi wyzwaniami społeczno-
ekonomicznymi, jak również w celu 
podjęcia badań w związku z nowymi lub 
nieprzewidzianymi potrzebami 
politycznymi.

Uzasadnienie

W siódmym programie ramowym należy kontynuować badania w zakresie dziedzictwa 
kulturowego. 

Powinno ono być uwzględniane łącznie z kwestiami dotyczącymi edukacji i spraw 
społecznych. Włączenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do działań badawczo-
rozwojowych zwiększy poziom społecznej świadomości w kwestiach nauki i badań oraz 
przyczyni się do realizacji celów zawartych w programie „Możliwości” siódmego programu 
ramowego. W związku z powyższym należy prowadzić przekrojową współpracę ze 
społeczeństwem, by zrealizować założenia „Nauki w społeczeństwie”.

Poprawka 61
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-

ekonomiczne i humanistyczne” podtytuł „Działania” punktor pierwszy

• Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność 
w społeczeństwie wiedzy: rozwój i 
integracja badań w kwestiach 
wpływających na wzrost, zatrudnienie i 
konkurencyjność, począwszy od 
innowacji, kształcenia, w tym kształcenia 
ustawicznego oraz roli wiedzy naukowej, 
lub innego rodzaju, a skończywszy na 
krajowych kontekstach instytucjonalnych. 

• Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność 
w społeczeństwie wiedzy: rozwój i 
integracja badań w kwestiach 
wpływających na wzrost, zatrudnienie i 
konkurencyjność, począwszy od 
innowacji, kształcenia, w tym kształcenia 
ustawicznego oraz roli wiedzy naukowej, 
lub innego rodzaju, a skończywszy na 
krajowych kontekstach instytucjonalnych; 
zasadnicze znaczenie wiedzy i dóbr 
niematerialnych dla wytwarzania 
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bogactwa gospodarczego, społecznego i 
kulturalnego, jak również dla dobrego 
stanu społeczeństwa i środowiska 
naturalnego. 

Uzasadnienie

Najważniejszą rolę w realizacji celów lizbońskich dotyczących stworzenia gospodarki opartej 
na wiedzy i zapewnienia tym samym konkurencyjności i wzrostu w Europie należy przyznać 
wiedzy. Przyczyni się to do zapewnienia dobrego stanu środowiska, społeczeństwa i kultury. 

W kontekście badań i rozwoju, nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych wiedza i 
dobra niematerialne mogą przyczynić się do wspierania prac badawczo-rozwojowych, w 
szczególności poprzez zachęcanie młodych ludzi do prowadzenia badań naukowych oraz 
podnoszenie stanu świadomości na temat najważniejszych wyzwań badawczych w Europie. 

Poprawka 62
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-

ekonomiczne i humanistyczne” podtytuł „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 ochroną 
podstawowych praw człowieka oraz 
zwalczaniem rasizmu i nietolerancji. 

• 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; sytuacja oraz jakość życia osób 
niepełnosprawnych; obszary miejskie jako 
złożone ekosystemy; konkurencyjność 
miejska; podmioty publiczne i prywatne 
zaangażowane w planowanie miast i 
obszarów miejskich; pogłębienie 
nierówności; przestępczość; rola 
przedsiębiorstw w społeczeństwie i 
zróżnicowaniu populacji, interakcje 
kulturowe oraz kwestie związane z 
ochroną podstawowych praw człowieka 
oraz zwalczaniem rasizmu i nietolerancji.

Uzasadnienie

W odniesieniu do inicjatyw służących poprawie jakości życia, bardzo potrzebne jest 
udostępnienie środków finansowych na przeprowadzenie kompleksowych i całościowych 
badań dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych przebywających w domach opieki w 
Europie. Niedawno przedsięwzięte w ramach inicjatywy finansowanej przez Komisję badania 
wstępne wskazują, że dostępnych jest obecnie niewiele danych na temat domów opieki i tego 
rodzaju usług w Europie. W sprawozdaniu końcowym z projektu stwierdzono, że niezbędne są 
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dalsze badania w tym zakresie oraz że badane kwestie powinny zostać uwzględnione w 
przyszłych działaniach badawczych Unii Europejskiej.

Oprócz tego, niezbędne są badania w znacznie szerszym zakresie w celu uzyskania danych 
porównawczych odnośnie do sytuacji panującej w poszczególnych Państwach Członkowskich 
i państwach przystępujących w zakresie indywidualnej opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi, systemów płatności bezpośrednich oraz ośrodków, w których osoby 
niepełnosprawne mogą prowadzić samodzielne życie. Niezbędne są również badania służące
ocenie, w jaki sposób osoby niepełnosprawne i ich rodziny mogą korzystać z możliwości 
wyboru w kwestii prowadzenia samodzielnego życia. 

Poprawka 63
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-

ekonomiczne i humanistyczne” podtytuł „Działania” punktor piąty

• Obywatel w Unii Europejskiej: w 
kontekście przyszłego rozwoju UE 
zajmowanie się kwestiami osiągnięcia 
poczucia demokratycznej 
współodpowiedzialności i aktywnego
uczestnictwa narodów Europy; skuteczne i 
demokratyczne rządy, łącznie z 
zarządzaniem gospodarczym; budowanie 
wspólnego zrozumienia i respektowania 
europejskiej różnorodności i podobieństw
w zakresie kultury, instytucji, historii, 
języków i wartości. 

• Obywatel w Unii Europejskiej: w 
kontekście przyszłego rozwoju UE 
zajmowanie się kwestiami osiągnięcia 
poczucia demokratycznej 
współodpowiedzialności i aktywnego 
uczestnictwa narodów Europy; stałe 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego 
w poszerzonej Europie; skuteczne i 
demokratyczne rządy, łącznie z 
zarządzaniem gospodarczym; budowanie 
wspólnego zrozumienia i respektowania 
europejskiej różnorodności i podobieństw 
w zakresie kultury, instytucji, historii, 
języków i wartości. 

Uzasadnienie

Badania dotyczące tworzenia społeczeństwa obywatelskiego powinny być kontynuowane w 
siódmym programie ramowym. 

Poprawka 64
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 8 „Nauki społeczno-

ekonomiczne i humanistyczne” podtytuł „Działania” punktor siódmy a (nowy)

• Rozszerzenie Unii Europejskiej: badania 
dotyczące problematyki rozszerzenia UE, 
w tym transformacji gospodarczej, 
przenoszenia się przedsiębiorstw, zmian 
demograficznych, migracji, przemian 
demokratycznych, rozwoju 
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samorządności, dziedzictwa kulturowego.

Uzasadnienie

Przedmiotem badań mają być liczne przemiany na dużą skalę, które nie zostały jeszcze 
ukończone ani odpowiednio poznane. 

W siódmym programie ramowym należy kontynuować badania dotyczące rozszerzenia Unii 
Europejskiej.

Poprawka 65
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 9 „Bezpieczeństwo i przestrzeń 

kosmiczna”, tytuł i podtytuł „Cel” akapit pierwszy

9. Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna 9. Bezpieczeństwo
Cel Cel

Rozwój technologii i wiedzy w celu 
budowania zdolności potrzebnych do 
zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom 
przed zagrożeniami takimi jak terroryzm i 
przestępczość, przy jednoczesnym 
respektowaniu podstawowych praw 
człowieka; zapewnienie optymalnego i 
zgodnego wykorzystywania dostępnych 
technologii na korzyść bezpieczeństwa 
europejskiego oraz pobudzanie współpracy 
dostawców i użytkowników rozwiązań w 
zakresie bezpieczeństwa.

Rozwój technologii i wiedzy w celu 
budowania zdolności potrzebnych do 
zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom 
przed zagrożeniami takimi jak terroryzm i 
przestępczość, przy jednoczesnym 
respektowaniu podstawowych praw 
człowieka; zapewnienie optymalnego i 
zgodnego wykorzystywania dostępnych 
technologii na korzyść bezpieczeństwa 
europejskiego oraz pobudzanie współpracy 
dostawców i użytkowników rozwiązań w 
zakresie bezpieczeństwa.

Wspieranie Europejskiego Programu 
Kosmicznego skupiającego się na 
zastosowaniach takich jak GMES 
(Globalny monitoring środowiska i 
bezpieczeństwa) niosących korzyść dla 
obywateli i konkurencyjności 
europejskiego przemysłu kosmicznego. 
Przyczyni się to do rozwoju Europejskiej 
Polityki Kosmicznej, uzupełniając 
wysiłki Państw Członkowskich oraz 
innych kluczowych uczestników, w tym 
Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

skreślony
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(skreślony tekst zostanie przeniesiony do nowego tytułu 10 - Przestrzeń kosmiczna)

Uzasadnienie

Skreślony tekst zostanie przeniesiony do nowego tytułu 10 - Przestrzeń kosmiczna. 

Poprawka 66
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 9.1 „Bezpieczeństwo”, tytuł

9.1 Bezpieczeństwo skreślony

Uzasadnienie

 

Poprawka 67
Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 9.2 „Przestrzeń kosmiczna”

9.2 Przestrzeń kosmiczna 10. Przestrzeń kosmiczna

Cel
Wspieranie Europejskiego Programu 
Kosmicznego skoncentrowanego na 
zastosowaniach takich jak GMES 
(Globalny monitoring środowiska i 
bezpieczeństwa) przynoszących korzyści 
dla obywateli i konkurencyjności 
europejskiego przemysłu kosmicznego. 
Przyczyni się to do rozwoju Europejskiej 
Polityki Kosmicznej, stanowiąc 
uzupełnienie działań Państw 
Członkowskich oraz innych kluczowych 
uczestników, w tym Europejskiej Agencji 
Kosmicznej.

(tekst nowego tytułu 10 – Przestrzeń kosmiczna odpowiada treści skreślonego tekstu w tytule 
9.)

Uzasadnienie

Tekst nowego tytułu 10 – Przestrzeń kosmiczna, odpowiada treści skreślonego tekstu w tytule 
9.

Poprawka 68
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Załącznik I rozdział I „Współpraca” podtytuł „Tematy” punkt 9.2 „Przestrzeń kosmiczna” 
podtytuł „Działania” punktor pierwszy tiret trzecie a (nowe)

- rozwój funkcjonujących w przestrzeni 
kosmicznej systemów zapobiegania i 
zarządzania ryzykiem oraz wszelkimi 
rodzajami zagrożeń, pogłębianie 
zbieżności z systemami ziemskimi.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy podkreśleniu wniesionej wyżej poprawki dotyczącej zbieżności 
systemu Galileo oraz potrzeby skoncentrowania się na kwestiach zagrożeń i obrony cywilnej 
w zakresie usług realizowanych w przestrzeni kosmicznej.

Poprawka 69
Załącznik I rozdział II „Pomysły” podtytuł „Uzasadnienie” akapit trzeci

Ogólnoeuropejski, oparty na zasadach 
konkurencji mechanizm finansowania 
pionierskich badań przeprowadzanych 
przez pojedyncze zespoły jest kluczowym 
elementem Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej i uzupełnia inne działania 
krajowe oraz na poziomie UE. Umożliwi 
on wzmocnienie dynamiki oraz 
atrakcyjności Europy dla najlepszych 
naukowców zarówno z państw 
europejskich jak i z krajów trzecich, a 
także dla inwestycji przemysłowych.

Ogólnoeuropejska, oparta na zasadach 
konkurencji struktura finansowania 
pionierskich badań przeprowadzanych 
przez pojedyncze zespoły jest kluczowym 
elementem Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej i uzupełnia inne działania 
krajowe oraz na poziomie UE. Umożliwi 
ona wzmocnienie dynamiki oraz 
atrakcyjności Europy dla najlepszych 
naukowców zarówno z państw 
europejskich jak i z krajów trzecich, a 
także dla inwestycji przemysłowych.

Uzasadnienie

W celu usunięcia jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że Europejska Rada ds. Badań 
Naukowych (ERC) musi mieć status niezależnej instytucji, właściwsze wydaje się nazwanie jej 
„strukturą”, która powinna zyskać niezależność prawną i zostać ustanowiona zgodnie z art. 
171 Traktatu WE.

Poprawka 70
Załącznik I rozdział II „Pomysły” podtytuł „Uzasadnienie” akapit trzeci a (nowy)

Stosunek Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych do badań realizowanych w 
ramach współpracy, ERA-NET i 
programów krajowych zostanie 
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wyjaśniony w zasadach uczestnictwa w 
programie w celu wykluczenia możliwości 
podwójnego finansowania tych samych 
badań ze środków europejskich i 
krajowych.

Poprawka 71
Załącznik I rozdział II „Pomysły” podtytuł „Działania” akapit drugi

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), prawnie niezależną strukturę 
ustanowioną na podstawie art. 171 
Traktatu. Będzie się ona składać z rady 
naukowej oraz rady administracyjnej.
Zarządzanie ERC zostanie powierzone 
personelowi zatrudnionemu w tym celu 
lub oddelegowanemu z instytucji UE i 
będzie obejmowało jedynie rzeczywiste 
potrzeby administracyjne.

Uzasadnienie

Grupa ekspertów ds. Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, której przewodniczył Federico 
Mayor, wyraźnie zaznaczyła w przedstawionym sprawozdaniu, że „ERC musi działać jako 
niezależna instytucja, której podstawowe zasoby wiedzy będą zapewniane przez 
międzynarodowe środowisko badawcze. Rozwiązanie to jest nie tylko korzystne, ale i 
niezbędne dla wykorzystania potencjału środowiska badawczego w zakresie samorządności. 
Kwestia ta będzie miała zasadnicze znaczenie dla zyskania przez ERC zaufania i 
wiarygodności wśród przedstawicieli środowiska badawczego i ogółu społeczeństwa.” 
Parlament Europejski wyraża pełne poparcie dla treści powyższych zaleceń oraz 
zdecydowane przekonanie, że podobną autonomię można osiągnąć jedynie w przypadku, gdy 
zarówno decyzje w sprawach naukowych, jak i związanych z administracją podejmowane 
będą rzeczywiście niezależnie od Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu. Dlatego ERC 
powinna zostać ustanowiona zgodnie z art. 171 Traktatu WE.

ERC będzie zarządzana przez radę administracyjną i radę naukową złożone z wybitnych 
naukowców. Na potrzeby oceny przedłożonych projektów powołana zostanie światowa sieć 
wzajemnej oceny.

Poprawka 72
Załącznik I rozdział II „Pomysły” podtytuł „Działania” akapit trzeci

Rada naukowa składa się z najwyższej Rada naukowa składa się z najwyższej 
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rangi przedstawicieli europejskiego 
środowiska naukowego, działających we 
własnym imieniu, niezależnie od 
politycznych lub innych interesów. Jej 
członkowie są mianowani przez Komisję, 
po tym jak zostali wyznaczeni w drodze 
niezależnej procedury. Rada naukowa 
będzie między innymi nadzorować
decyzje określające rodzaj badań, które 
mają być finansowane oraz gwarantować 
jakość działania z punktu widzenia nauki.

rangi przedstawicieli europejskiego 
środowiska naukowego, działających we 
własnym imieniu, niezależnie od 
politycznych lub innych interesów. Jej 
członkowie są wybierani przez 
środowisko naukowe na podstawie 
ogólnych kryteriów ustalonych przez 
europejskiego prawodawcę zgodnie z 
procedurą współdecyzji oraz formalnie 
mianowani przez radę administracyjną. 
Mandat członków rady naukowej trwa 
przez okres ograniczony, wynoszący pięć 
lat i może zostać jednokrotnie 
odnowiony, maksymalnie na okres pięciu 
lat oraz pełniony jest w systemie rotacji, 
zapewniającym kontynuowanie 
działalności rady. Rada naukowa będzie 
między innymi w pełni odpowiedzialna za 
decyzje określające rodzaj badań, które 
mają być finansowane oraz gwarantować 
jakość działania z punktu widzenia nauki.

Uzasadnienie

Rada naukowa będzie złożona z wybitnych naukowców, wybranych niezależnie przez 
środowisko naukowe, a mandat jej członków będzie trwał przez okres ograniczony, wynoszący 
pięć lat i będzie jednokrotnie odnawialny, na okres maksymalnie pięciu lat. W procedurze 
wyboru stosowane będą ogólne zasady, które ustanowią Rada i Parlament Europejski na 
wniosek Komisji w ramach procedury współdecyzji. Ponieważ rada administracyjna ponosić 
będzie prawną odpowiedzialność za działania ERC, to do niej należeć będzie formalne 
mianowanie członków rady naukowej. 

W celu zagwarantowania kontynuacji prac rady naukowej, których rezultaty zostałyby 
utracone w przypadku równoczesnego odejścia wszystkich jej członków, wymiana składu 
będzie realizowana w systemie rotacji.

Poprawka 73
Załącznik I rozdział II „Pomysły” podtytuł „Działania” akapit czwarty

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 

Rada administracyjna będzie ponosić 
odpowiedzialność prawną za wszelkie 
działania ERC. Rada będzie 
odpowiedzialna za wszystkie 
administracyjne i finansowe aspekty 
wdrożenia i realizacji programu, które 
przewidziano w rocznym programie pracy. 
Będzie ona w szczególności 



PR\571052PL.doc 49/79 PE 360.033v01-00

PL

radę naukową oraz zapewniać finansowe i 
naukowe zarządzanie dotacjami.

przeprowadzać procedurę wzajemnej 
weryfikacji oraz procedurę wyboru 
zgodnie z zasadami ustanowionymi przez 
radę naukową oraz zapewniać finansowe i 
naukowe zarządzanie dotacjami.

Uzasadnienie

Poza radą naukową, w pełni odpowiedzialną za wszelkie decyzje w sprawach naukowych, 
ERC zarządzana będzie przez radę administracyjną, ponoszącą odpowiedzialność prawną za 
wszelkie działania ERC oraz organizującą i zajmującą się wszelkimi aspektami 
administracyjnymi i finansowymi związanymi z realizacją programu.

Poprawka 74
Załącznik I rozdział II „Pomysły” podtytuł „Działania” akapit piąty

Wdrożenie działania i zarządzanie nim są 
poddawane przeglądowi oraz ocenie w 
stosownych odstępach czasu w celu oceny 
osiągnięć oraz dostosowania i poprawy 
procedur na podstawie zdobytych 
doświadczeń.

Wdrożenie Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych i zarządzanie nią są 
poddawane przeglądowi oraz ocenie w 
stosownych odstępach czasu przez radę 
nadzorczą w celu oceny osiągnięć oraz 
dostosowania i poprawy procedur na 
podstawie zdobytych doświadczeń.

Uzasadnienie

Działania ERC, w szczególności w zakresie procedur finansowania, będą okresowo 
monitorowane przez radę nadzorczą, w której skład wchodzić będą przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Okresowe przeglądy będą bardzo pomocne dla 
zapewnienia ERC zaufania i wiarygodności w środowisku naukowym, jak również w 
społeczeństwie obywatelskim.

Poprawka 75
Załącznik I rozdział II „Pomysły” podtytuł „Działania” akapit szósty

Komisja Europejska będzie gwarantować
pełną autonomię i integralność 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

W okresie przejściowym – który nie 
przekroczy dwóch lat – Komisja 
Europejska pełnić będzie funkcję rady 
administracyjnej gwarantując radzie 
naukowej pełną autonomię. Równocześnie 
Komisja Europejska podejmie wszelkie 
niezbędne inicjatywy w ramach procedury 
współdecyzji w celu ustanowienia 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, 
jako prawnie niezależnej struktury na 
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podstawie na art. 171 Traktatu. Instytucja 
ta ustali samodzielnie końcowe procedury 
przygotowawcze oraz będzie gotowa do 
pełnego funkcjonowania najpóźniej do 
dnia 1 stycznia 2009 r.

Uzasadnienie

W celu umożliwienia ERC szybkiego rozpoczęcia funkcjonowania, w krótkim okresie 
przejściowym rolę rady administracyjnej pełnić będzie Komisja Europejska. Etap ten nie 
może trwać dłużej niż dwa lata, w trakcie których Komisja przedłoży Parlamentowi i Radzie 
projekt ustanowienia ERC jako rzeczywiście niezależnej struktury, w oparciu o art. 171 
Traktatu. Jak już uprzednio wskazano, powyższa struktura będzie zarządzana przez radę 
administracyjną i radę naukową oraz będzie gotowa do pełnego funkcjonowania najpóźniej 
do dnia 1 stycznia 2009 r. Kiedy już zostanie ustanowiona, ERC musi zacząć samodzielne 
funkcjonowanie, co oznacza, że to sama rada powinna ustalić swoje końcowe procedury 
przygotowawcze.

Poprawka 76
Załącznik I rozdział III „Ludzie” podtytuł „Uzasadnienie” akapit pierwszy a (nowy)

Wprowadzone zostaną specjalne środki 
dla zachęcenia młodych naukowców oraz 
zapewnienia wsparcia na wczesnych 
etapach kariery naukowej, jak również 
środki służące ograniczeniu zjawiska 
„drenażu mózgów”, takie jak granty 
reintegracyjne.

Uzasadnienie

Niezbędne jest poświęcenie powyższym kwestiom specjalnej uwagi oraz realizacja 
zdecydowanych działań, nie tylko ze względu na spodziewany drastyczny niedobór 
naukowców pochodzących z Europy (w związku z przemianami demograficznymi), lecz także 
w celu stworzenia atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków dla młodych naukowców z 
całego świata.

Poprawka 77
Załącznik I rozdział III „Ludzie” podtytuł „Uzasadnienie” akapit drugi

Mobilność, rozumiana jako przekraczanie 
granic zarówno państwowych jak i 
sektorowych, włącznie z pobudzaniem 
udziału przemysłu oraz otwarciem karier 
naukowych i stanowisk akademickich w 

Mobilność, rozumiana jako przekraczanie 
granic zarówno państwowych jak i 
sektorowych, włącznie z pobudzaniem 
udziału przemysłu oraz otwarciem karier 
naukowych i stanowisk akademickich w 
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skali europejskiej, jest kluczowym 
składnikiem Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej, niezbędnym dla zwiększenia 
europejskich możliwości i osiągnięć w 
zakresie badań.

skali europejskiej, jest kluczowym 
składnikiem Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej, niezbędnym dla zwiększenia 
europejskich możliwości i osiągnięć w 
zakresie badań. Program „Ludzie” będzie 
podlegał ścisłej koordynacji z programami 
na kształcenia i szkolenia, jak również 
innymi elementami programu ramowego.

Uzasadnienie

Kształcenie naukowców stanowi element sieci doskonałości, programu „Ludzie” oraz 
niektórych programów edukacyjnych. Koordynacja i wspólne działania przyczynią się do 
bardziej skutecznego wykorzystywania mobilności naukowców. Należy ustanowić wyraźne 
połączenie z programami na rzecz kształcenia i szkolenia w celu zagwarantowania 
ustawicznego rozwoju kariery naukowej młodych ludzi.

Poprawka 78
Załącznik I rozdział III „Ludzie” podtytuł „Działania” punktor pierwszy akapit drugi

Zostanie to zrealizowane poprzez sieci 
Marii Curie, przy czym głównym celem 
będzie przezwyciężenie rozdrobnienia 
początkowego kształcenia i rozwoju 
karier naukowców oraz ich wzmocnienie 
na poziomie europejskim. Członkowie 
ponadnarodowych sieci będą 
wykorzystywać swoje uzupełniające się 
nawzajem kompetencje poprzez 
zintegrowane programy szkoleniowe. 
Wsparcie zostanie udzielone w zakresie: 
rekrutacji naukowców na wczesnych 
etapach kariery, organizowania szkoleń 
otwartych również dla naukowców spoza 
sieci oraz wyższych stanowisk 
akademickich i/lub stanowisk w przemyśle 
w celu transferu wiedzy i nadzoru.

Zostanie to zrealizowane poprzez sieci 
Marii Curie, przy czym głównym celem 
będzie przezwyciężenie rozdrobnienia 
początkowego kształcenia i rozwoju 
karier naukowców oraz ich wzmocnienie 
na poziomie europejskim. Wprowadzone 
zostaną sieci twinningowe, umożliwiające 
bliższą integrację kilku partnerów, w 
oparciu o rozwiązania stosowane w 
programie Erasmus. Członkowie 
ponadnarodowych sieci będą 
wykorzystywać swoje uzupełniające się 
nawzajem kompetencje poprzez 
zintegrowane programy szkoleniowe. 
Wsparcie zostanie udzielone w zakresie: 
rekrutacji naukowców na wczesnych 
etapach kariery, organizowania szkoleń 
otwartych również dla naukowców spoza 
sieci oraz wyższych stanowisk 
akademickich i/lub stanowisk w przemyśle 
w celu transferu wiedzy i nadzoru.
Udzielane będą granty reintegracyjne dla 
młodych naukowców, którzy zakończyli 
wstępny etap szkolenia. Ponadto 
wprowadzony zostanie stały mechanizm 
przekrojowej koordynacji siódmego 
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programu ramowego „Ludzie” oraz 
programu w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego „Erasmus”.

Uzasadnienie

Sieci twinningowe pozwolą na zwiększenie mobilności młodych naukowców pomiędzy kilkoma 
ośrodkami wyspecjalizowanymi w tej samej dziedzinie badań, jak również wzmocnienie więzi 
między ich personelem. Umożliwią one młodym naukowcom pozostanie w macierzystej 
instytucji, a równocześnie odbywanie kształcenia za granicą.

Warunkiem zapewnienia większych możliwości dla młodych naukowców w siódmym 
programie ramowym jest objęcie wszystkich naukowców jednolitym systemem reintegracji.

Należy zapewnić osiągnięcie pełnej integracji w zakresie edukacji i badań w ramach trójkąta 
wiedzy. Przykładowo, ze względu na fakt, że szkolnictwo wyższe i sektory badań mogą 
nakładać się na siebie (studia doktoranckie w ramach jednego lub drugiego z powyższych 
systemów), niezbędne będzie zapewnienie bliskiej koordynacji realizowanych działań z 
programami na rzecz edukacji i szkolenia.

Poprawka 79
Załącznik I rozdział III „Ludzie” podtytuł „Działania” punktor drugi

• 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/wielodyscyplinarno
ści i/lub międzysektorowej mobilności, 
przewiduje się wsparcie dla naukowców ze 
szczególnymi potrzebami w zakresie 
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

• Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery 
w celu wspierania rozwoju kariery 
naukowców. Mając na uwadze 
uzupełnienie lub uzyskanie nowych 
kwalifikacji i kompetencji lub 
polepszenie 
interdyscyplinarności/wielodyscyplinarno
ści i/lub międzysektorowej mobilności, 
przewiduje się wsparcie: dla najlepszych 
doktorantów, którzy mogliby 
przygotowywać swoje prace doktoranckie
w ramach wybitnych zespołów 
badawczych, dla naukowców ze 
szczególnymi potrzebami w zakresie 
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 
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międzynarodowych. stypendia przyznawane bezpośrednio na 
poziomie Wspólnoty oraz poprzez 
współfinansowanie programów 
międzynarodowych. Równocześnie, 
zostanie zainicjowany etap pilotażowy w 
zakresie współfinansowania krajowych i 
regionalnych programów na rzecz 
mobilności.

Uzasadnienie

Możliwości odbycia wstępnego szkolenia ograniczone wyłącznie do instytucji 
współpracujących w ramach sieci Marie Curie. Najbardziej utalentowanym młodym 
naukowcom mogłyby być przyznawane granty indywidualne.

Zachodzi ryzyko nierównego traktowania w przypadku, gdyby okazało się, że nie wszystkie 
kraje/regiony realizują programy na rzecz mobilności. Możliwe ograniczenia 
administracyjne, formalne i prawne.

Poprawka 80
Załącznik I rozdział III „Ludzie” podtytuł „Działania” punktor trzeci

• Drogi współpracy oraz partnerstwa 
między przemysłem i szkolnictwem 
wyższym: Wspieranie długoterminowych 
programów współpracy między 
szkolnictwem wyższym i przemysłem, w 
szczególności małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, mające na celu 
zwiększenie wymiany wiedzy poprzez 
partnerstwa w zakresie badań, wspierane 
przez angażowanie doświadczonych 
naukowców dla partnerstwa, przez 
wymianę personelu między obydwoma 
sektorami w drodze oddelegowania i 
poprzez organizację wspólnych 
przedsięwzięć.

• Drogi współpracy oraz partnerstwa 
między przemysłem i szkolnictwem 
wyższym: Wspieranie długoterminowych 
programów współpracy między 
szkolnictwem wyższym i przemysłem, w 
szczególności małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, mające na celu 
zwiększenie wymiany wiedzy poprzez 
partnerstwa w zakresie badań, wspierane 
przez angażowanie zarówno 
doświadczonych jak i młodych 
naukowców dla partnerstwa, przez 
wymianę personelu między obydwoma 
sektorami w drodze oddelegowania i 
poprzez organizację wspólnych 
przedsięwzięć.

Uzasadnienie

Możliwość pracy w środowisku przemysłowym należy zapewnić także młodym naukowcom.

Poprawka 81
Załącznik I rozdział III „Ludzie” podtytuł „Działania” punktor piąty



PE 360.033v01-00 54/79 PR\571052PL.doc

PL

• Specjalne działania wspierające 
utworzenie prawdziwego europejskiego 
rynku pracy dla naukowców poprzez 
usunięcie przeszkód w mobilności i 
rozszerzenie perspektyw zawodowych 
naukowców w VVVVVVVVEuropie . 
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. Środki zachęty dla 
instytucji publicznych wspierających 
mobilność, jakość i rozwój kariery 
zatrudnionych naukowców. Ponadto 
przyznawane będą nagrody w celu 
podniesienia świadomości społecznej w 
zakresie działań Marii Curie i ich celów.

Uzasadnienie

Instytucjom publicznym wspierającym mobilność zatrudnionych naukowców należy przyznać 
określone zachęty, także finansowe, by nadal prowadziły działania tego rodzaju.

Poprawka 82
Załącznik I rozdział III „Ludzie” podtytuł „Działania” akapit ostatni (nowy)

W celu zwiększenia mobilności między 
regionami (w tym regionami tego samego 
państwa), działania realizowane w 
ramach Funduszy Strukturalnych i 
pozostałych funduszy będą koordynowane 
z działaniami na podstawie programu 
ramowego.

Uzasadnienie

Mobilność między regionami stanowi istotny element mobilności krajowej i transgranicznej, 
jednak tylko nieliczne systemy finansowania zapewniają odpowiednie wsparcie.

Poprawka 83
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” akapit pierwszy tiret szóste

- Działania horyzontalne i środki 
wspierające współpracę międzynarodową.

- Działania horyzontalne i środki 
wspierające współpracę transgraniczną i 
międzynarodową.

Uzasadnienie

Przy wspieraniu współpracy transgranicznej i międzyregionalnej powinny obowiązywać takie 
same zasady jak w przypadku współpracy międzynarodowej.
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Poprawka 84
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” akapit drugi tiret trzecie

Koordynację polityk badawczych, w tym 
inicjatyw współpracy ponadnarodowej
podejmowanych na poziomie krajowym 
lub regionalnym w kwestiach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Koordynację polityk badawczych, w tym 
inicjatyw współpracy ponadnarodowej 
podejmowanych na poziomie krajowym 
lub regionalnym w kwestiach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.
Specjalną uwagę należy poświęcić 
opartym na synergii podejściu do rozwoju 
potencjału badawczego w połączeniu ze 
środkami Funduszy Strukturalnych i 
pozostałych programów, przeznaczonymi 
na innowacje.

Uzasadnienie

Grupy działań na rzecz badań i innowacji w Funduszach Strukturalnych, siódmym programie 
ramowym oraz programie na rzecz konkurencyjności i innowacji muszą się wzajemnie 
uzupełniać.

Poprawka 85
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Infrastruktury badawcze” podtytuł 

„Uzasadnienie” akapit drugi

Opracowanie europejskiego podejścia 
odnośnie infrastruktur badawczych, łącznie 
z elektronicznymi infrastrukturami 
opartymi na technikach 
informatycznych i telekomunikacyjnych, 
oraz przeprowadzenie działań na tym 
obszarze na poziomie Unii może stanowić 
istotny wkład w pobudzanie i 
wykorzystanie europejskiego potencjału 
badawczego. 

Opracowanie europejskiego podejścia 
odnośnie infrastruktur badawczych, łącznie 
z elektronicznymi infrastrukturami 
opartymi na technikach 
informatycznych i telekomunikacyjnych, 
oraz przeprowadzenie działań na tym 
obszarze na poziomie Unii może stanowić 
istotny wkład w pobudzanie i 
wykorzystanie europejskiego potencjału 
badawczego oraz przyczynić się do 
stworzenia Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej.

Uzasadnienie

Infrastruktury badawcze mają zasadnicze znaczenie nie tylko dla samych badań, lecz także 
dla innowacji w dziedzinie zaawansowanych technologii.
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Poprawka 86
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Infrastruktury badawcze” podtytuł 

„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. 
W tym kontekście Europejskie Forum 
Strategii ds. Infrastruktur Badawczych 
(ESFRI) odgrywa istotną rolę doradczą 
przy ustalaniu potrzeb oraz proponowaniu 
wstępnych planów budowy europejskich 
infrastruktur badawczych. Ostateczne 
decyzje należą do Państw Członkowskich.

Uzasadnienie

Rola ESFRI wymaga wyjaśnienia, należy również określić właściwy organ decyzyjny. 
Niezbędne jest zapewnienie większej przejrzystości i wyraźnie określonych kryteriów przy 
przygotowywaniu planów budowy infrastruktury.

Poprawka 87
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Infrastruktury badawcze” podtytuł 

„Uzasadnienie” akapit trzeci a (nowy)

Potencjał badawczy regionów 
konwergencji nie zostanie pominięty przy 
podejmowaniu decyzji o budowie nowej 
infrastruktury, ponieważ regiony te mogą 
zapewnić niskie koszty operacyjne. 
Budowa infrastruktury będzie podlegała
ścisłej koordynacji z Funduszami 
Strukturalnymi oraz pozostałymi 
instrumentami finansowymi dostępnymi 
na szczeblu europejskim i krajowym. 
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Uzasadnienie

Niektóre regiony konwergencji dysponują znacznym potencjałem badawczym. Może on zostać 
jeszcze poważnie wzmocniony, z korzyścią dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej, dzięki 
środkom pochodzącym z Funduszy Strukturalnych. Pomoc ta może przyczynić się do 
stworzenia rozbudowanej infrastruktury poza państwami tworzącymi europejskie centrum 
rozwoju naukowego. Siódmy program ramowy powinien zapewniać dodatkowe środki
(fundusze uzupełniające) na inwestycje mające wymiar europejski, równocześnie gwarantując 
ich włączenie w ramy Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Poprawka 88
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Infrastruktury badawcze” podtytuł 

„Działania” punktor pierwszy tiret pierwsze

- ponadnarodowy dostęp w celu 
zapewnienia naukowcom europejskim 
dostępu do najlepszych infrastruktur 
badawczych potrzebnych im dla 
przeprowadzenia badań, niezależnie od 
lokalizacji infrastruktury

- ponadnarodowy dostęp w celu 
zapewnienia naukowcom europejskim, w 
tym naukowcom zatrudnionym w 
przemyśle i MŚP, dostępu do najlepszych 
infrastruktur badawczych potrzebnych im 
dla przeprowadzenia badań, niezależnie od 
lokalizacji infrastruktury

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości i zapewnieniu równego traktowania 
wszystkich naukowców, niezależnie od miejsca zatrudnienia.

Poprawka 89
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Infrastruktury badawcze” podtytuł 

„Działania” punktor drugi akapit pierwszy

W obu przypadkach poziom wsparcia 
wspólnotowego (jako procentowa wartość 
łącznej kwoty wydatków) zostanie 
wyraźnie ustalony w zasadach udziału w 
programie.

Projekty infrastruktur zgłoszone do tego 
rodzaju wsparcia zostaną określone na 
podstawie grupy kryteriów, obejmujących 
w szczególności:

Projekty infrastruktur zgłoszone do tego 
rodzaju wsparcia zostaną określone na 
podstawie grupy kryteriów, obejmujących 
w szczególności:

Uzasadnienie

Należy wyraźnie ustalić poziom dofinansowania zgłaszanych projektów, ułatwiając 
planowanie finansowe już od samego początku.



PE 360.033v01-00 58/79 PR\571052PL.doc

PL

Poprawka 90
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Infrastruktury badawcze” podtytuł 

„Działania” punktor drugi akapit pierwszy tiret -pierwsze a (nowe)

- doskonałość naukowa

Uzasadnienie

Spełnienie powyższego kryterium jest konieczne w przypadku wszystkich projektów 
badawczych.

Poprawka 91
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Infrastruktury badawcze” podtytuł 

„Działania” punktor drugi akapit pierwszy tiret piąte

- Możliwości partnerstwa europejskiego i 
zaangażowania głównych uczestników

- Możliwości partnerstwa europejskiego i 
zaangażowania głównych uczestników, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
Funduszy Strukturalnych

Uzasadnienie

Główni uczestnicy powinni wnieść znaczący wkład finansowy w rozwój nowej infrastruktury. 
Dla uzyskania lepszych efektów należy rozważyć możliwość uzupełnienia powyższych 
funduszy o środki pochodzące z Funduszy Strukturalnych, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz z innych źródeł.

Poprawka 92
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Infrastruktury badawcze” podtytuł 

„Działania” punktor drugi akapit pierwszy tiret szóste

- Oszacowanie kosztów budowy i 
operacyjnych.

- Możliwość poniesienia kosztów budowy i 
operacyjnych, jak również rentowność 
finansowa, potwierdzona wynikami 
analizy efektywności kosztowej.

Uzasadnienie

Oba powyższe kryteria są niezbędne dla podjęcia właściwej decyzji.

Poprawka 93



PR\571052PL.doc 59/79 PE 360.033v01-00

PL

Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Badania naukowe na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw” podtytuł „Cele”

Wzmocnienie możliwości innowacyjnych 
europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz ich wkładu w rozwój 
produktów i rynków opartych na nowych 
technologiach poprzez pomoc w zakresie 
outsourcingu badań, zwiększania ich 
wysiłków badawczych, poszerzania ich 
sieci, lepszego wykorzystania wyników 
badań i pozyskiwania technologicznego 
know-how.

Wzmocnienie możliwości innowacyjnych 
europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz ich wkładu w rozwój 
produktów i rynków opartych na nowych 
technologiach poprzez pomoc w zakresie 
outsourcingu badań, zwiększania ich 
wysiłków badawczych, dostępu do 
kapitału przeznaczonego na 
finansowanie działań na etapie między 
badaniem a zastosowaniem (pre-seed 
funding), poszerzania ich sieci, lepszego 
wykorzystania wyników badań i 
pozyskiwania technologicznego know-
how.

Uzasadnienie

Zanim uruchomienie nowej technologii zdoła przyciągnąć kapitał zalążkowy, konieczne jest 
sprostanie dużo trudniejszemu wyzwaniu, jakim jest zapewnienie tzw. funduszy pre-seed. Są 
one wykorzystywane do sfinansowanie działań mających przekonać inwestorów, że nowa 
technologia posiada określony poziom handlowej rentowności i technicznej wykonalności. 
Działania te obejmują często: a) przeprowadzenie analizy marketingowej, b) stworzenie 
działającego prototypu oraz c) inne działania, takie jak: zatrudnienie konsultantów, wstępne 
działania związane z pozyskiwaniem personelu, pomoc w pisaniu wniosku o grant oraz 
pozyskaniu inwestorów. Tego rodzaju kapitał ma zasadnicze znaczenie, niezbędne jest 
pozyskanie go w odpowiednim terminie i jest on dostępny w bardzo niewielkim zakresie w 
porównaniu z kapitałem zalążkowym. 

Poprawka 94
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Badania naukowe na rzecz małych i średnich 

przedsiębiorstw” podtytuł „Uzasadnienie”

Małe i średnie przedsiębiorstwa są 
fundamentem europejskiego przemysłu. 
Powinny one stanowić główny element w 
systemie innowacji oraz w łańcuchu 
przekształcania wiedzy w nowe produkty, 
procesy i usługi. W obliczu rosnącej 
konkurencji na rynku wewnętrznym oraz w 
skali światowej, europejskie małe i średnie 
przedsiębiorstwa muszą pogłębiać 
posiadaną wiedzę i zwiększać 
intensywność badań, rozszerzać swoją 
działalność na większe rynki i 

Małe i średnie przedsiębiorstwa są 
fundamentem europejskiego przemysłu. 
Powinny one stanowić główny element w 
systemie innowacji oraz w łańcuchu 
przekształcania wiedzy w nowe produkty, 
procesy i usługi. W obliczu rosnącej 
konkurencji na rynku wewnętrznym oraz w 
skali światowej, europejskie małe i średnie 
przedsiębiorstwa muszą pogłębiać 
posiadaną wiedzę i zwiększać 
intensywność badań, opracowywać 
projekty ułatwiające wprowadzanie na 
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umiędzynarodowić swoje sieci wiedzy. 
Większość z działań podejmowanych przez 
Państwa Członkowskie odnośnie małych i 
średnich przedsiębiorstw nie wspiera 
ponadnarodowej współpracy badawczej i 
transferu technologicznego. Potrzebne są 
działania na poziomie UE w celu 
uzupełnienia i poprawy efektów działań 
przeprowadzanych na poziomie 
regionalnym i krajowym. W uzupełnieniu 
działań wymienionych poniżej, wspierany 
będzie i ułatwiany udział małych i 
średnich przedsiębiorstw w całym 
programie ramowym, z uwzględnieniem 
ich szczególnych potrzeb.

rynek produktów badawczych, rozszerzać
swoją działalność na większe rynki i 
umiędzynarodowić swoje sieci wiedzy. 
Większość z działań podejmowanych przez 
Państwa Członkowskie odnośnie małych i 
średnich przedsiębiorstw nie wspiera 
ponadnarodowej współpracy badawczej i 
transferu technologicznego. Potrzebne są 
działania na poziomie UE w celu 
uzupełnienia i poprawy efektów działań 
przeprowadzanych na poziomie 
regionalnym i krajowym. W uzupełnieniu 
działań wymienionych poniżej, wspierany 
będzie i ułatwiany udział małych i 
średnich przedsiębiorstw w całym 
programie ramowym, z uwzględnieniem 
ich szczególnych potrzeb. W celu 
wspierania partnerstwa między dużymi 
przedsiębiorstwami a MŚP można 
wykorzystać synergię między programem 
ramowym i programem EUREKA.

Uzasadnienie

W celu poprawy konkurencyjności MŚP należy doprowadzić do bliskiej integracji badań z 
demonstracją i innymi działaniami, takimi jak zwiększanie zainteresowania badaniami 
zgodnie z zasadami udzielania pomocy państwa w dziedzinie badań i innowacji. W dalszej 
kolejności należałoby je połączyć z instrumentami dostępnymi w ramach programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, umożliwiając wprowadzanie wytworzonych produktów na 
rynek.

Doświadczenia uzyskane w ramach programu EUREKA mogą okazać się korzystne dla MŚP, 
zachęcając je do uczestnictwa oraz ułatwiając im udział w realizacji projektów. 

Poprawka 95
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Badania naukowe na rzecz małych i średnich 

przedsiębiorstw” podtytuł „Działania” akapit pierwszy

Działania szczególne wspierające małe i 
średnie przedsiębiorstwa powinny wspierać 
małe i średnie przedsiębiorstwa lub ich 
stowarzyszenie, które muszą dokonać 
outsourcingu badań naukowych do 
uniwersytetów i centrów badawczych, przy 
czym chodzi przede wszystkim o małe i 
średnie przedsiębiorstwa o niskim lub 
średnim stopniu zaawansowania 

Działania szczególne wspierające małe i 
średnie przedsiębiorstwa powinny wspierać 
małe i średnie przedsiębiorstwa lub ich 
stowarzyszenie, które muszą dokonać 
outsourcingu badań naukowych do 
uniwersytetów i centrów badawczych, przy 
czym chodzi przede wszystkim o małe i 
średnie przedsiębiorstwa o niskim lub 
średnim stopniu zaawansowania 
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technologicznego. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa prowadzące intensywną 
działalność badawczą, które muszą 
dokonać outsourcingu prac badawczych w 
celu uzupełnienia ich podstawowych 
możliwości w tym zakresie, mogą 
również brać udział w działaniach. 
Działania będą przeprowadzane na całym 
obszarze nauki i technologii. Środki 
finansowe będą przyznawane za pomocą 
dwóch systemów:

technologicznego. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa prowadzące intensywną 
działalność badawczą, które muszą 
dokonać outsourcingu prac badawczych w 
celu uzupełnienia ich podstawowych 
możliwości w tym zakresie, mogą 
również brać udział w działaniach; mogą 
one również prowadzić badania na rzecz 
innych partnerów w projekcie. Wsparcie 
zostanie zapewnione także na adaptację 
rezultatów badań na potrzeby innych 
sektorów, aby umożliwić ich 
wprowadzenie na rynek. Działania będą 
przeprowadzane na całym obszarze nauki 
i technologii. W zakres działań wchodzić 
będą badania i demonstracje ułatwiające 
wykorzystanie wyników badań na rynku 
oraz powiązanie tej linii działania z 
instrumentami dostępnymi w ramach 
programu na rzecz konkurencyjności i 
innowacji.

Uzasadnienie

W celu poprawy konkurencyjności MŚP, należy doprowadzić do bliskiej integracji badań z 
demonstracją i innymi działaniami, takimi jak zwiększanie zainteresowania badaniami. W 
dalszej kolejności należałoby je połączyć z instrumentami dostępnymi w ramach programu na 
rzecz konkurencyjności i innowacji umożliwiając wprowadzanie wytworzonych produktów na 
rynek.

Poprawka 96
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Badania naukowe na rzecz małych i średnich 

przedsiębiorstw” podtytuł „Działania” akapit pierwszy tiret pierwsze a (nowe)

- Etap między badaniem a 
zastosowaniem: Ułatwianie naukowcom 
dostępu do kapitału przeznaczonego na 
finansowanie działań na etapie między 
badaniem a zastosowaniem (pre-seed 
funding) na potrzeby dokonania 
analizy rynku, opracowania projektów 
pilotażowych i demonstracyjnych oraz 
działających prototypów, jak również 
realizacji wszelkich innych 
powiązanych działań prowadzących do 
rozpoczęcia działalności 
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przedsiębiorstwa; wspieranie MŚP we
wprowadzaniu nowych produktów 
badawczych na rynek.

Uzasadnienie

Zanim uruchomienie nowej technologii zdoła przyciągnąć kapitał zalążkowy, konieczne jest 
sprostanie dużo trudniejszemu wyzwaniu, jakim jest zapewnienie tzw. funduszy pre-seed. Są 
one wykorzystywane do sfinansowanie działań mających przekonać inwestorów, że nowa 
technologia posiada określony poziom handlowej rentowności i technicznej wykonalności. 
Działania te obejmują często: a) przeprowadzenie analizy marketingowej, b) stworzenie 
działającego prototypu oraz c) inne działania, takie jak: zatrudnienie konsultantów, wstępne 
działania związane z pozyskiwaniem personelu, pomoc w pisaniu wniosku o grant oraz 
pozyskaniu inwestorów. Tego rodzaju kapitał ma zasadnicze znaczenie, niezbędne jest 
pozyskanie go w odpowiednim terminie i jest on dostępny w bardzo niewielkim zakresie w 
porównaniu z kapitałem zalążkowym. 

Poprawka 97
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Badania naukowe na rzecz małych i średnich 

przedsiębiorstw” podtytuł „Działania” akapit pierwszy a (nowy)

Oba powyższe systemy zastąpią działania 
w dziedzinie wspólnych i zbiorowych 
badań realizowane na rzecz MŚP w 
szóstym programie ramowym. Nie 
pociągnie to za sobą żadnych zmian w 
zakresie administracji i zarządzania, 
chyba że okażą się one niezbędne dla 
uproszczenia systemów.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowani kontynuacji i uproszczenia działań, należy ułatwić uczestnikom 
udział w programie.

Poprawka 98
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Badania naukowe na rzecz małych i średnich 

przedsiębiorstw” podtytuł „Działania” akapit pierwszy b (nowy)

Oprócz tego, zapewnione zostanie 
wsparcie dla systemów „krajowych premii 
przygotowawczych”, w ramach których 
MŚP oraz stowarzyszenia MŚP uzyskują 
środki finansowe na przygotowanie 
projektów do programu ramowego.
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Uzasadnienie

W celu likwidacji jednej z istniejących barier krajowe środki pomocowe udzielane na 
początkowy etap przygotowania MŚP do udziału w siódmym programie ramowym powinny 
być wspierane na szczeblu europejskim. Krajowe premie przygotowawcze powinny 
przykładowo umożliwiać pokrycie kosztów posiedzeń służących nawiązaniu współpracy oraz 
wydatków związanych z przygotowaniem projektów.

Poprawka 99
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Badania naukowe na rzecz małych i średnich 

przedsiębiorstw” podtytuł „Działania” akapit drugi

Program na rzecz konkurencyjności i 
innowacji zapewni wsparcie dla sieci 
pośredników oraz krajowych systemów 
działań na rzecz wsparcia i ułatwiania 
udziału małych i średnich przedsiębiorstw 
w programie ramowym. 

Program na rzecz konkurencyjności i 
innowacji zapewni wsparcie dla sieci 
pośredników oraz krajowych systemów 
działań na rzecz wsparcia i ułatwiania 
udziału małych i średnich przedsiębiorstw 
w programie ramowym. Wprowadzone 
zostaną nieskomplikowane, krótkie i 
realizowane w ramach szybkich procedur 
projekty, pozbawione złożonych zasad 
finansowania i niepotrzebnych 
obowiązków sprawozdawczych. W 
programie ramowym i programie na rzecz 
konkurencyjności i innowacji w miarę 
możliwości stosowane będą jednolite 
zasady składania wniosków i zawierania 
umów.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ułatwienie uczestnikom udziału w programie. Ograniczy ona trudności 
związane z przygotowaniem projektów przez MŚP oraz ułatwi zarządzanie projektami pod 
względem organizacyjnym i finansowym, co pozwoli na zwiększenie udziału MŚP w 
programach wspierania badań i innowacji. Programy UE staną się atrakcyjne dla MŚP,
jeżeli projekty spełniać będą trzy podstawowe warunki: pomoc finansowa, szybkie decyzje 
oraz proste procedury składania wniosków. 

Poprawka 100
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Regiony wiedzy” podtytuł „Uzasadnienie” 

akapit drugi

Działania podejmowane w tym obszarze 
umożliwią regionom europejskim 
zwiększenie możliwości inwestowania w 

Działania podejmowane w tym obszarze 
umożliwią regionom europejskim 
zwiększenie możliwości inwestowania w 



PE 360.033v01-00 64/79 PR\571052PL.doc

PL

RTD oraz prowadzenia działań 
badawczych jednocześnie przy 
maksymalizacji możliwości efektywnego 
udziału ich uczestników w europejskich 
projektach badawczych.

RTD oraz prowadzenia działań 
badawczych jednocześnie przy 
maksymalizacji możliwości efektywnego 
udziału ich uczestników w europejskich 
projektach badawczych. Będą one służyć 
ułatwieniu tworzenia regionalnych 
ośrodków/zespołów, przyczyniających się 
do rozwoju Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej. Uwzględniona zostanie 
potrzeba tworzenia zespołów 
transgranicznych.

Uzasadnienie

Pełne wykorzystanie potencjału Europejskiej Przestrzeni Badawczej wymaga stworzenia
regionalnych zespołów i ośrodków we wszystkich regionach UE, co oznacza również bliską 
integrację edukacji i badań. 

Instytucje w sąsiadujących ze sobą regionach położonych w dwóch różnych państwach mogą 
być zainteresowane stworzeniem wspólnych zespołów. 

Poprawka 101
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Regiony wiedzy” podtytuł „Działania” akapit 

pierwszy

Nowa inicjatywa „Regiony wiedzy" 
połączy regionalnych uczestników 
zaangażowanych w badania: uniwersytety, 
ośrodki badawcze, przemysł, władze 
publiczne (rady regionalne lub regionalne 
agencje rozwoju). Projekty będą 
obejmować wspólną analizę programów 
badań regionalnych zespołów (w 
uzgodnieniu z innymi działaniami 
dotyczącymi szeroko rozumianej kwestii 
regionalnych innowacyjnych zespołów) i 
wypracowanie zestawu instrumentów 
służących zastosowaniu w szczególnych 
działaniach badawczych, łącznie z opieką 
nad regionami o słabo rozwiniętym 
profilu badawczym regionów 
rozwiniętych. Obejmuje to działania 
mające na celu usprawnienie sieci 
badawczych i dostępu do źródeł 
finansowania badań, jak też lepszą 
integrację uczestników badań i instytucji z 
gospodarkami regionalnymi. Działania te 

Nowa inicjatywa „Regiony wiedzy" 
połączy regionalnych uczestników 
zaangażowanych w badania: uniwersytety, 
ośrodki badawcze, przemysł, władze 
publiczne (rady regionalne lub regionalne 
agencje rozwoju). Projekty będą 
obejmować działania wspierające 
realizację regionalnych strategii na rzecz 
innowacji, wspólną analizę programów 
badań regionalnych lub 
transgranicznych zespołów (w 
uzgodnieniu z innymi działaniami 
dotyczącymi szeroko rozumianej kwestii 
regionalnych innowacyjnych zespołów) i 
wypracowanie zestawu instrumentów 
służących zastosowaniu w szczególnych 
działaniach badawczych, łącznie z opieką 
nad regionami o słabo rozwiniętym 
profilu badawczym regionów 
rozwiniętych oraz bezpośrednim 
wspieraniem kształtujących się regionów 
wiedzy. Obejmuje to działania mające na 
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będą realizowane w ścisłym związku z 
polityką regionalną UE, programem na 
rzecz konkurencyjności i innowacji oraz 
programem na rzecz kształcenia i 
szkolenia.

celu usprawnienie sieci badawczych i 
dostępu do źródeł finansowania badań, jak 
też lepszą integrację uczestników badań i 
instytucji z gospodarkami regionalnymi. 
Działania te będą realizowane w ścisłym 
związku z polityką regionalną UE 
(wykorzystanie Funduszy 
Strukturalnych), programem na rzecz 
konkurencyjności i innowacji oraz 
programem na rzecz kształcenia i 
szkolenia.

Uzasadnienie

Udane opracowanie regionalnych strategii na rzecz innowacji w piątym i szóstym programie 
ramowym pozwala obecnie rozpocząć etap ich wdrażania. Instytucje w sąsiadujących ze sobą 
regionach położonych w dwóch różnych państwach mogą być zainteresowane stworzeniem 
wspólnych zespołów.

Poprawka 102
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Potencjał badawczy” podtytuł „Cel” 

Pobudzenie wykorzystania pełnego 
potencjału badawczego rozszerzonej Unii 
przez uwolnienie i rozwój potencjału 
badawczego w regionach konwergencji UE 
i regionach peryferyjnych oraz pomoc w 
zwiększeniu możliwości efektywnego 
uczestnictwa w działalności badawczej na 
poziomie UE jej naukowcom.

Pobudzenie wykorzystania pełnego 
potencjału badawczego rozszerzonej Unii 
przez uwolnienie i rozwój potencjału 
badawczego w regionach konwergencji UE 
i regionach peryferyjnych oraz pomoc w 
zwiększeniu możliwości ośrodków 
dysponujących dużym potencjałem oraz 
umożliwienia efektywnego uczestnictwa w 
działalności badawczej na poziomie UE 
ich naukowcom.

Uzasadnienie

Utworzenie europejskich ośrodków doskonałości w piątym programie ramowym oraz 
ośrodków transferu wiedzy w szóstym programie ramowym okazało się prawdziwym 
sukcesem. Należy kontynuować tego rodzaju działania w siódmym programie ramowym. 
Ponieważ dla wyróżnienia najlepszych ośrodków nadaje się im wiele różnych nazw (ośrodki 
doskonałości, ośrodki kompetencji itp.) a określenie „doskonałość” jest niekiedy uznawane za 
zbyt daleko idące, proponuje się nadanie im neutralnej nazwy: ośrodki dysponujące dużym 
potencjałem.

Poprawka 103
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Potencjał badawczy” podtytuł 
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„Uzasadnienie” 

Europa nie wykorzystuje w pełni swojego 
potencjału badawczego, w szczególności w 
mniej rozwiniętych regionach oddalonych 
od europejskich centrów rozwoju 
naukowego i przemysłowego. Aby 
naukowcy i instytucje w tych regionach 
mogli wnieść swój wkład do 
ogólnoeuropejskich wysiłków w dziedzinie 
badań, a jednocześnie skorzystać z wiedzy 
i doświadczenia pozostałych regionów 
Europy, działanie to ma na celu stworzenie 
warunków, które pozwolą im wykorzystać 
ich potencjał i pomogą w pełnej realizacji 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej w 
rozszerzonej Unii. 

Europa nie wykorzystuje w pełni swojego 
potencjału badawczego, w szczególności w 
mniej rozwiniętych regionach oddalonych 
od europejskich centrów rozwoju 
naukowego i przemysłowego. Aby 
naukowcy i ośrodki dysponujące dużym 
potencjałem (z nabytą lub kształtującą się 
doskonałością) w tych regionach mogli w 
pełni wnieść swój wkład do 
ogólnoeuropejskich wysiłków w dziedzinie 
badań, a jednocześnie skorzystać z wiedzy 
i doświadczenia pozostałych regionów 
Europy, działanie to ma na celu stworzenie 
warunków, które pozwolą im wykorzystać 
ich potencjał i pomogą w pełnej realizacji 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej w 
rozszerzonej Unii. Powyższe działania 
będą opierać się na poprzednich i obecnie 
realizowanych środkach, takich jak 
ośrodki doskonałości oraz ośrodki 
transferu wiedzy.

Uzasadnienie

Utworzenie europejskich ośrodków doskonałości w piątym programie ramowym oraz 
ośrodków transferu wiedzy w szóstym programie ramowym okazało się prawdziwym 
sukcesem. Należy kontynuować tego rodzaju działania w siódmym programie ramowym. 
Ponieważ dla wyróżnienia najlepszych ośrodków nadaje się im wiele różnych nazw (ośrodki 
doskonałości, ośrodki kompetencji itp.) a określenie „doskonałość” jest niekiedy uznawane za 
zbyt daleko idące, proponuje się nadanie im neutralnej nazwy: ośrodki dysponujące dużym 
potencjałem.

Poprawka 104
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Potencjał badawczy” podtytuł „Działania” 

punktor pierwszy

• Ponadnarodowe, wzajemne 
oddelegowanie personelu naukowo-
badawczego między wybranymi 
instytucjami w regionach konwergencji i 
jedną lub więcej organizacjami 
partnerskimi; rekrutacja przez wybrane 
ośrodki doświadczonych naukowców z 
innych krajów UE;

• Ponadnarodowe, wzajemne 
oddelegowanie personelu naukowo-
badawczego i kierowniczego między 
wybranymi ośrodkami dysponującymi 
dużym potencjałem w regionach 
konwergencji i jedną lub więcej 
organizacjami partnerskimi; rekrutacja 
przez wybrane ośrodki doświadczonych 
naukowców i menedżerów z Państw 
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Członkowskich, państw stowarzyszonych 
oraz państw trzecich;

Uzasadnienie

Rozwój ośrodków dysponujących dużym potencjałem wymaga, aby wymiana obejmowała
również kadrę zarządzającą (np. półroczne oddelegowanie najlepszego menedżera z 
czołowego europejskiego instytutu badawczego). Jakiekolwiek dodatkowe wymogi nie są
konieczne - mogą oni pochodzić także z państw trzecich.

Poprawka 105
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Potencjał badawczy” podtytuł „Działania” 

punktor drugi

• Pozyskiwanie i rozwijanie sprzętu 
badawczego oraz stworzenie materialnych 
warunków umożliwiających pełne 
wykorzystanie potencjału intelektualnego 
obecnego w wybranych ośrodkach 
regionów konwergencji;

• Pozyskiwanie i rozwijanie sprzętu 
badawczego oraz stworzenie materialnych 
warunków umożliwiających pełne 
wykorzystanie potencjału intelektualnego 
obecnego w wybranych ośrodkach 
dysponujących dużym potencjałem 
regionów konwergencji;

Uzasadnienie

Utworzenie europejskich ośrodków doskonałości w piątym programie ramowym oraz 
ośrodków transferu wiedzy w szóstym programie ramowym okazało się prawdziwym 
sukcesem. Należy kontynuować tego rodzaju działania w siódmym programie ramowym. 
Ponieważ dla wyróżnienia najlepszych ośrodków nadaje się im wiele różnych nazw (ośrodki 
doskonałości, ośrodki kompetencji itp.) a określenie „doskonałość” jest niekiedy uznawane za 
zbyt daleko idące, proponuje się nadanie im neutralnej nazwy: ośrodki dysponujące dużym 
potencjałem.

Poprawka 106
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Potencjał badawczy” podtytuł „Działania” 

punktor czwarty

• „Mechanizmy oceniające", dzięki 
którym każdy ośrodek badawczy w 
regionach konwergencji może uzyskać 
ocenę ogólnej jakości prowadzonych 
badań i poziomu infrastruktury 
badawczej dokonaną przez 
międzynarodowych, niezależnych 
ekspertów.

skreślony
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Uzasadnienie

Ogólna ocena ośrodków naukowych nie może być metodą wykazywania doskonałości 
naukowej. Wprowadzenie powyższych mechanizmów napotkałoby na szereg trudności natury 
praktycznej. Zainteresowane ośrodki mogą uzyskać ocenę, po prostu zapraszając 
odpowiednich ekspertów, którą to możliwość przewidziano już powyżej.

Poprawka 107
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Potencjał badawczy” podtytuł „Działania” 

akapit ostatni

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

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

Opracowane zostaną proste struktury 
administracyjne, organizacyjne, 
finansowe i wspierające, aby ułatwić
łączenie środków pochodzących z różnych 
źródeł; zasady dotyczące finansowania 
uzupełniającego będą opierały się na 
uprzednio zdobytych doświadczeniach, 
takich jak doświadczenia uzyskane przy 
realizacji systemu finansowania BONUS.

Uzasadnienie

Poprawka służy wyeliminowaniu trudności, z którymi borykają się koordynatorzy projektu 
usiłujący wykorzystać środki przyznane w ramach różnych programów.

Poprawka 108
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Nauka w społeczeństwie” podtytuł 

„Działania” punktor siódmy

Lepsza komunikacja między światem 
nauki a szeroką publicznością składającą 
się z decydentów politycznych, mediów i 
ogółu społeczeństwa poprzez pomoc 
naukowcom w lepszym prezentowaniu ich 
pracy oraz poprzez wspieranie informacji 

Lepsze wzajemne zrozumienie między
światem nauki a szeroką publicznością 
składającą się z decydentów politycznych, 
mediów i ogółu społeczeństwa poprzez 
pomoc naukowcom w lepszym 
prezentowaniu ich pracy oraz poprzez 
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naukowej i mediów. wspieranie informacji naukowej i mediów.

Uzasadnienie

Komunikacja oznacza proces jednokierunkowy. Tymczasem niezbędne jest zaangażowanie 
społeczeństwa.

Poprawka 109
Załącznik I rozdział IV „Możliwości” podtytuł „Działania Wspólnego Centrum Badawczego 

(JRC) nienależące do obszaru badań jądrowych” podtytuł „Działania” punktor drugi tiret 
trzecie a (nowe)

- Zapewnienie przyszłego sytemu 
zarządzania programem GMES, przy 
czym wszelkie niezbędne badania i usługi 
muszą uwzględniać podstawową rolę 
Komisji w programie.

Uzasadnienie

Komisja Europejska powinna odgrywać podstawową rolę w przyszłym systemie zarządzania 
GMES, przy znacznym współudziale Wspólnego Centrum Badawczego. Centrum dysponuje 
niezwykle bogatym doświadczeniem w zakresie GMES, dlatego bez umniejszania roli innych 
agencji przyczyniających się do rozwoju GMES, to właśnie koordynacja usługodawców 
GMES przez Centrum powinna stanowić fundament zarządzania GMES.

Poprawka 110
Załącznik III litera a) punkt 1 akapit pierwszy a (nowy)

Projekty realizowane w ramach 
współpracy zastąpią dwa instrumenty 
szóstego programu ramowego: projekty 
zintegrowane oraz ukierunkowane 
projekty badawcze (STREP). Nie 
pociągnie to za sobą żadnych zmian w 
zakresie administracji i zarządzania, 
chyba że okażą się one niezbędne dla 
uproszczenia systemów.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania kontynuacji i uproszczenia działań, należy ułatwić uczestnikom 
udział w programie.
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Poprawka 111
Załącznik III litera a) punkt 2 akapit pierwszy a (nowy)

Cele ośrodków doskonałości już 
ustanowionych na podstawie programów 
ramowych będą stopniowo poszerzane, 
poczynając od integracji partnerów po 
realizację dodatkowych, konkretnych 
celów badawczych.

Uzasadnienie

W siódmym programie ramowym wprowadzanych jest szereg nowych instrumentów, takich 
jak ERC, Platformy Technologiczne, Wspólne Inicjatywy Technologiczne, duże projekty 
realizowane w ramach współpracy, duże krajowe programy badań koordynowane przez 
program ERA-NET, dużą infrastrukturę, działania Wspólnego Centrum Badawczego oraz 
program Euratomu, których rezultatom mogą zaszkodzić takie zjawiska jak fragmentaryzacja, 
nakładanie się zadań oraz brak integracji. Nie jest jasne, w jaki sposób powyższe wydzielone 
programy będą wpływać na siebie nawzajem. Ponadto niejasne jest, w jaki sposób 
zagwarantowana zostanie integracja działań na szczeblu europejskim, krajowym i 
regionalnym. Jedną z możliwości jest zwiększenie roli sieci doskonałości i przyznanie im 
większych kompetencji w zakresie koordynacji i integracji. 

Poprawka 112
Załącznik III litera a) punkt 4

Wspieranie projektów prowadzonych 
przez indywidualne zespoły badawcze. 
System ten będzie głównie 
wykorzystywany do wsparcia 
inspirowanych przez naukowców 
„odkrywczych” projektów badawczych 
finansowanych w ramach Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych.

Wspieranie projektów prowadzonych 
przez indywidualne zespoły badawcze. 
System ten będzie głównie 
wykorzystywany do wsparcia 
inspirowanych przez naukowców 
„odkrywczych” projektów badawczych 
finansowanych za pośrednictwem 
możliwych do przeniesienia grantów w 
ramach Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych.

Uzasadnienie

Umowy o przyznanie grantu podpisywane są przez Komisję lub inną osobę prawną. Jednakże, 
w przypadku gdy naukowiec będący beneficjentem grantu przenosi się do innej instytucji 
naukowej, powinien mieć możliwość jego zachowania.
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Poprawka 113
Załącznik III litera a) punkt 6

Wspieranie projektów badawczych, w 
ramach których większa część badań 
prowadzona jest przez uniwersytety, 
ośrodki badawcze lub inne podmioty 
prawne, na korzyść szczególnych grup, w 
szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw lub zrzeszeń małych i 
średnich przedsiębiorstw. 

Wspieranie projektów badawczych, w 
ramach których większa część badań 
prowadzona jest przez uniwersytety, 
ośrodki badawcze lub inne podmioty 
prawne, na korzyść szczególnych grup, w 
szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw lub zrzeszeń małych i 
średnich przedsiębiorstw. Podjęte zostaną 
działania na rzecz pozyskania 
dodatkowych środków z grupy 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Uzasadnienie

Zanim uruchomienie nowej technologii zdoła przyciągnąć kapitał zalążkowy, konieczne jest 
sprostanie dużo trudniejszemu wyzwaniu, jakim jest zapewnienie tzw. funduszy pre-seed. Są 
one wykorzystywane do sfinansowanie działań mających przekonać inwestorów, że nowa 
technologia posiada określony poziom handlowej rentowności i technicznej wykonalności. 
Działania te obejmują często: a) przeprowadzenie analizy marketingowej, b) stworzenie 
działającego prototypu oraz c) inne działania, takie jak: zatrudnienie konsultantów, wstępne 
działania związane z pozyskiwaniem personelu, pomoc w pisaniu wniosku o grant oraz 
pozyskaniu inwestorów. Tego rodzaju kapitał ma zasadnicze znaczenie, niezbędne jest 
pozyskanie go w odpowiednim terminie i jest on dostępny w bardzo niewielkim zakresie w 
porównaniu z kapitałem zalążkowym.

Poprawka 114
Załącznik III litera b) akapit pierwszy przypis 25

25. lub Rady po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim

skreślony

Uzasadnienie

Działania pomocowe powinny być realizowane w ramach procedury współdecyzji.

Poprawka 115
Załącznik III litera b) punktor drugi

Wkład finansowy ze strony Wspólnoty na 
rzecz wdrażania Wspólnych Inicjatyw 
Technologicznych, aby osiągnąć cele, 
które nie mogą być zrealizowane poprzez 

Wkład finansowy ze strony Wspólnoty na 
rzecz wdrażania Wspólnych Inicjatyw 
Technologicznych, aby osiągnąć cele, 
które nie mogą być zrealizowane poprzez 
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systemy finansowania określone powyżej 
w pkt 1. Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne zmobilizują kombinację 
funduszy różnego rodzaju i pochodzących 
z różnych źródeł, prywatnych i 
publicznych, europejskich i krajowych. 
Finansowanie to może przybierać różne 
formy i może być przyznane lub 
gromadzone poprzez wiele mechanizmów: 
wsparcie w ramach programu ramowego, 
pożyczki z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, wsparcie kapitału o 
podwyższonym ryzyku. Wspólne 
Inicjatywy Technologiczne mogą być 
ustalone i realizowane na podstawie art. 
171 Traktatu (może to obejmować 
utworzenie wspólnych przedsięwzięć) lub 
poprzez decyzje o programach 
szczegółowych. Finansowe wsparcie ze 
strony Wspólnoty będzie podlegać definicji 
ogólnego planu inżynierii finansowej 
opartego na formalnych zobowiązaniach 
wszystkich zainteresowanych stron. 

systemy finansowania określone powyżej 
w pkt 1. Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne zmobilizują kombinację 
funduszy różnego rodzaju i pochodzących 
z różnych źródeł, prywatnych i 
publicznych, europejskich i krajowych. 
Finansowanie to może przybierać różne 
formy i może być przyznane lub 
gromadzone poprzez wiele mechanizmów: 
wsparcie w ramach programu ramowego, 
pożyczki z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, wsparcie kapitału o 
podwyższonym ryzyku. Wspólne 
Inicjatywy Technologiczne mogą być 
ustalone i realizowane na podstawie art. 
171 Traktatu (może to obejmować 
utworzenie wspólnych przedsięwzięć) lub 
poprzez decyzje o programach 
szczegółowych. Finansowe wsparcie ze 
strony Wspólnoty będzie podlegać definicji 
ogólnego planu inżynierii finansowej 
opartego na formalnych zobowiązaniach 
wszystkich zainteresowanych stron. 
Zasady uczestnictwa obejmują specjalne 
instrumenty służące zapewnieniu zachęt i 
wsparcia dla dostępu i udziału MŚP i 
niewielkich grup badawczych we 
wdrażaniu Wspólnych Inicjatyw 
Technologicznych (JTI), w tym ich 
odpowiedniego udziału w procedurach 
decyzyjnych. Powyższy aspekt Wspólnych 
Inicjatyw Technologicznych musi 
stanowić jeden z elementów 
uwzględnianych przy ocenie inicjatyw po 
ich ustanowieniu.

Poprawka 116
Załącznik III litera b) akapit czwarty a (nowy)

Wspólnota będzie wspierała działania w 
dziedzinie transferu technologii oraz 
przyczyniała się do zmniejszenia deficytu 
w zakresie wprowadzania wyników badań 
na rynek poprzez przekazywanie środków 
na Europejski Fundusz Inwestycyjny 
(EIF) w celu finansowania „Instrumentu 
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Transferu Technologii”. 
Zgodnie ze szczegółowymi regulacjami, 
przyjętymi na podstawie art. 167 Traktatu 
i decyzjami Rady o przyjęciu konkretnych 
programów, instrument będzie służył 
finansowaniu działań w dziedzinie 
transferu technologii z uniwersytetów, 
ośrodków badawczych oraz innych 
podmiotów prawnych aktywnie 
uczestniczących w transferze technologii.

Uzasadnienie

System transferu technologii w Europie obarczony jest licznymi strukturalnymi wadami, 
których istnienie wykazano w wyniku szeregu analiz (zob. np. analizę dotyczącą akceleratora 
transferu technologii sporządzoną przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych oraz 
analizę grupy roboczej ds. biotechnologii utworzonej przez brytyjską prezydencję UE). Dla 
likwidacji powyższej wady w funkcjonowaniu rynku, zasadnicze znaczenie ma opracowanie 
specjalnego instrumentu, mogącego odegrać istotną rolę w przygotowywaniu projektów, 
poczynając od działań na szczeblu uniwersytetów i ośrodków badawczych, po etap realizacji 
projektów, gdzie możliwe byłoby np. wykorzystanie kapitału ryzyka.
Obecnie brakuje instrumentów wspólnotowych mających przeciwdziałać temu szczególnemu
deficytowi, tymczasem są one niezbędne dla zapewnienia konkurencyjności europejskiej 
gospodarki i wprowadzania wyników badań na rynek. Ze względu na znaczenie tego deficytu 
omawiany instrument transferu technologii mógłby zostać zrealizowany na podstawie 
siódmego programu ramowego, a jego zarządzaniem mógłby zająć się Europejski Fundusz 
Inwestycyjny. Pozwoliłby on na zasypanie przepaści między programem na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, a ramowym programem badań.
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UZASADNIENIE (w jęz. ang.)

Europe deserves better

The Lisbon Summit endorsed the creation of the European Research Area (ERA) integrating 
research and innovation activities throughout Europe, while at the Barcelona European 
Council it was agreed that overall spending on R&D in the Union should be increased with 
the aim of approaching 3% of GDP by 2010, with two thirds of this new investments coming 
from the private sector. 
In its report on the Lisbon Strategy, the High-Level Group chaired by Mr Wim Kok1

identified the development of a knowledge-based society as one of top five policy areas. The 
following actions were recommended: “setting up of an area of research and innovation; 
boosting spending on R&D to 3% of GDP; making Europe more attractive for its best brains; 
promoting new technologies”.
In its resolution on Science and technology- Guidelines for future European Union policy to 
support research (Locatelli Report)2, the European Parliament agreed with the Commission 
communication on the same subject3, according to which, in order to realize these objectives 
the budget of the 7th Framework Programme must be doubled. In line with this strategy the 
Commission has presented a proposal for FP7 with an overall amount of Community financial 
participation of EUR 72.7 billion. The proposed budget was firmly supported by the European 
Parliament in its resolution on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 
2007-2013 (Boege report)4.

In the Locatelli report, besides the budgetary issues, there are a number of top priorities which 
remain of uttermost importance for the EP. The Commission proposal for FP7 meets a great 
majority of these recommendations and objectives. Therefore, the 7th Framework Programme 
is broadly accepted by the European Parliament.

Nevertheless, it is essential to stress that only by preserving the original level of financing, as 
indicated by the European Commission and the European Parliament, will it be possible to 
guarantee a realization of the objectives mentioned below. Any cuts in FP7 budget are against 
the Lisbon Strategy and in disagreement with all the declarations of European Union leaders. 
Thus, a clear vision and strong leadership are necessary. We expect both of these features to 
emerge in the European Council decisions. 

It is important to focus on basic research and support "investigator-driven" basic research 
activities, selected on the basis of the sole criterion of scientific excellence. This will confer to 
basic research a European added value, boosting creativity at the highest level, through 
Europe-wide competition. In this field the research process is often long and complex. 
Therefore, only a critical mass of financing can lead to the final success.

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Texts adopted, P6_TA(2005)0077
3 COM(2004)0353 
4 Texts adopted, P6_TA(2005)0224



PR\571052PL.doc 75/79 PE 360.033v01-00

PL

Also the renewed emphasis given to the programme "People", supporting training and career 
development of researchers (at all levels) was particularly well received by the EP. 
Considering the fact that Europe is lacking at least 700 000 researchers, if the target of 3% 
investment in R&D is to be met by 2010, a strong support for young researchers is necessary. 

In addition to these new measures, a high degree of continuity with FP6 in the specific 
activities for SMEs, namely, research for SMEs and SME associations in the entire field of 
science and technology, should be preserved. 

Following the recommendations in the report of the High-Level Expert Panel chaired by 
Professor Ramon Marimon1, the programme "Cooperation” shows high degree of continuity 
with FP6, in the thematic priorities and a series of important new instruments and corrective 
measures is introduced. The European Parliament believes that an adequate budget should be 
preserved to all the areas covered by this Programme, in order to boost and consolidate the 
research efforts at EU level. It will be of crucial importance for increasing the quality of life 
in the EU as well as European growth, competitiveness and employment. However, special 
attention must be paid to those fields where long-term research activities are particularly 
needed, and thus support from the public sector is more essential. We cannot imagine how 
possible budgetary cuts could affect such sensitive areas as for instance health (considering 
aging population and several dangerous emerging diseases), energy (giving the arising 
urgency of energetic problems) or environment (in order to face challenges deriving from 
climate change).

FP7 objectives

1. Enhance cooperation within ERA, including cooperation in basic research, acting as a lever 
to increase national research budgets, improving the conditions for researchers.

2. Contribute to sustainable development of the European Research Area in all EU regions, 
development of new large infrastructure, making optimal use of existing potential, bringing 
closer scientists form more developed with convergence regions and exploring the possibility 
of use of the structural funds for development of R&D capacities in ERA.

3. Develop highly qualified human resources, stimulate attractiveness of research career for 
young researchers and facilitate their participation in FP7, increase mobility of researchers 
within ERA and increase attractiveness of Europe for foreign researchers; special attention 
should be paid to women's access and career in the field of research.

4. Bridge the research-innovation gap by stimulating private investments in areas crucial to 
competitiveness, promoting public-private partnership, stimulating SMEs participation in 
Community R&D activities.

5. Creation of the Triangle of Knowledge: supporting the aims of the Lisbon Agenda through 
Community funded research activities, focusing on building the European knowledge-based 
economy and society. 

  
1 http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/
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6. Introduction of simpler and transparent administrative procedures in order to facilitate 
participation in FP7.

FP7 instruments - strengthening the European Research Area

The development of a ERA is supported in FP7 in many different ways. All these efforts must 
be a continuation of the achievements of FP6 in strengthening the realisation of ERA. To 
reduce fragmentation and overlapping as well as to assure a significant integration with 
national and regional actions the role of Networks of Excellence will be extended. Important 
role of integrating R&D activities across Europe should be assigned to ERA-Nets and 
EUREKA as well.

Basic research - European Research Council

Crucial for economic development is the establishment of the European Research Council 
supporting basic research at European level on the basis of scientific excellence, conferring a 
European added value through Europe-wide competition and promotion of scientific 
excellence at highest level. The ERC should be adequately funded at European level, being 
autonomous and independent for its activities. It will support research projects which will be 
selected on their scientific merit and on topics that are chosen by the researchers themselves, 
through a bottom-up approach. The individual grant scheme will be introduced which can 
accommodate either individual teams or a combination of teams.

Industry-driven research - Joint Technology Initiatives

To face challenges of global competitiveness the European industry will be supported by wide 
variety of research and demonstration projects ranging from small Collaborative Projects (CP) 
to large Joint Technology Initiatives (JTI). The last ones will benefit from long-term public-
private partnership and will be the result of the activities of European Technology Platforms 
(ETPs) which are an important instrument bringing together all interested stakeholders 
(research institutions, industry and SMEs, financial institutions and policy makers) from all 
Europe. It is important that ETPs will contribute to integration of ERA by developing a 
common long-term vision to address a specific challenge, create a coherent strategy to 
achieve that vision. They should also integrate national and regional strategies, especially 
those developed by national technology platforms and regional clusters. 

Special role of SMEs should be underlined by direct intensive involvement in CPs and JTIs as 
well as special support measures such as specific calls for SMEs, “national exploratory 
awards” schemes providing financial means to SMEs or SME associations to prepare 
proposals for the Framework Programme. 

Human potential 

Development of human resources, assuring their flexible mobility as a ‘mass phenomenon’ 
among scientists, facilitating scientific career of young researchers, developing the position of 
women in science,  as well as opening Europe for international cooperation are the major 
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objectives of the “People” programme. Strong measures should be introduced to attract and to 
retain world-class researchers in Europe. 

A special attention should be paid to gender mainstreaming - questions regarding maternity 
leave and childcare should be seriously taken into consideration. Developing the equal start 
position of women and men in science will permit to unlock a consistent human potential in 
the field of research. 

Special measures to promote young researchers participation and encouraging them to 
undertake European scientific career are introduced throughout all actions of FP7. E.g. within 
the “Ideas” there are introduced special calls for young researchers with so called excellence 
grants for young researchers. Within “People” it is proposed to introduce “Twinning 
networks”, assuming closer integration of a few partners with a special offer for early stage 
researchers. Moreover, different types of reintegration grants for young researchers are 
provided.

Infrastructure

For the development of ERA it is vital to increase availability, coordination and access in 
relation to top-level European scientific and technological infrastructure. The development of 
new infrastructure will be closely coordinated with structural funds and other financial 
instruments available at European and national level. For instance, “Capacities” may 
contribute to the development of large infrastructure at national level, in particular supported 
by structural funds, by assuring its accessibility and networking within ERA.

Regions of knowledge

Actions will facilitate creation of the Regions of Knowledge and Innovation (exploring all 
education-research-innovation triangle actions) contributing to the development of European 
Research Area. This will include “mentoring” of highly developed regions with a less 
developed ones as well as the direct support to emerging Regions of Knowledge and 
Innovation. Measures facilitating better access of SMEs to technological innovation will be 
pursued.

Research potential

It is the most important to fully realise the ERA in the enlarged Union. It is necessary to 
support existing and emerging high potential centres such as Centres of Excellence and 
Centres of Transfer of Knowledge in the convergence regions. They should be reoriented, 
fully networked and integrated with ERA. Their transformation should be supported from 
structural funds as well.

Triangle of Knowledge

Successful realisation of all FP7 objectives requires a sustainable development of excellent 
human resources, basic research and new technologies leading to commercialisation and 
contributing to increasing the competitiveness of European industry. Therefore we have to 
create an integrated Triangle of Knowledge: education - research - innovation. A key success 
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factor will be sustainable development of all elements of the Triangle of Knowledge as well 
as their deep integration and networking through seamless interfaces. 

Education - research

Strengthening the role of universities in research is necessary if research career is to be 
promoted among students. Young researchers are one of the most important aspects of FP7. 
Education is mainly a question of national policy but there should be some measures 
introduced that would link FP7 with the Education & Training Programmes in the European 
Higher Education Area to allow a smooth research career development of young people. 

Research - innovation

The continuity between research and innovation should be maintained also thanks to Joint 
Technology Initiatives and European Technology Platforms. They can contribute to integrate 
closely FP7 activities with Competitiveness and Innovation Programme (CIP) in order to 
facilitate a continuous support at all stages of technology development, from the research, 
through demonstration up to commercialization. There are foreseen longer term co-operation 
programmes between organisations from academia and industry, in particular SMEs, which 
aim at increasing knowledge sharing through joint research partnerships, supported by the 
recruitment of experienced researchers to the partnership, by staff secondments between both 
sectors. There should be some extended measures supporting fellowships for researchers 
employed by industry and research activities undertaken by people from industry.

Multidisciplinarity of research should be strongly supported as it is the basis of development 
of such leading disciplines as biotechnology and nanotechnology. Moreover, in order to 
ensure economic return on the results of research, intellectual property rights should be 
adequately protected. This is a crucial issue especially in such important and dynamic sector 
as ICT, where additionally, in combination with other models, also an open source 
development model is proving its utility as a basis for innovation, increasing collaboration 
and dissemination of knowledge. 

Perspectives for the future research and innovation policy

FP6 was oriented towards development of European Research Area. Many successful 
initiatives were commenced and developed throughout FP6. Now, FP7 will ultimately 
strengthen the ERA introducing new instruments and integrating the old ones. Particularly, 
the creation of European Research Council proposed in FP7 will strongly support basic 
research at European level. 

Perhaps a similar way could be chosen for strengthening applied research by creating a 
European Research and Innovation Area (ERIA), which will orient our efforts towards a 
closer integration of research with innovation and convert the scientific knowledge into 
innovation and commercial products. This idea was foreseen in the Lisbon Strategy and in the 
Kok report which suggested the creation of strict links between research and innovation. Its 
rationale derives from the necessity to incorporate more industrial funds and risk capital in 
research and innovation process and collect from these investments concrete financial 
benefits. That's why it is so important to coordinate the actions of FP7 with CIP. It is 
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worthwhile to analyze whether such a structure as a European Institute of Technology (EIT)
could also contribute to the creation of synergy between these two programmes. Thus, EIT, 
acting as a liaison structure for technology transfer, would generate new technologies and 
their direct implementation, creating spin-offs, facilitating operations and incubating high-
tech start-ups, micro and small enterprises as well as disseminating knowledge.

Obviously, the overall success of such a broad policy cannot be guaranteed only by the 
Framework Programmes for research and innovation. It is also a matter of macro-economical 
approach. Making R&D investment attractive for industry it's an absolute necessity and 
requires stronger efforts. A properly integrated European common market should strengthen 
the technology transfer, creating a wide interface between industry and research.


