
Opinia Komitetu Regionów „Wspólnotowe ramy prawne Europejskiej infrastruktury badawczej
(ERI)” oraz „Wspólne planowanie badań naukowych”

(2009/C 76/02)

KOMITET REGIONÓW

— Uważa, że samorządy lokalne i regionalne odgrywają istotną rolę w europejskiej przestrzeni badawczej
(ERA), gdyż przybliżają politykę w tej materii obywatelom oraz znają bliżej realia, w których funkcjo-
nują podmioty działające w tej przestrzeni.

— Popiera wniosek państw członkowskich o ustanowienie wspólnotowych ram prawnych w celu ułat-
wienia zakładania i skutecznego uruchamiania infrastruktur doskonałości naukowej w Europie, które
pobudzałyby badania naukowe i które w ostatecznym rozrachunku przyczyniałyby się do poprawy
konkurencyjności Europy wobec krajów trzecich.

— W celu zagwarantowania ponadnarodowego charakteru infrastruktur badawczych proponuje, aby w
przypadku, gdyby członkami jednej z nich były regiony lub władze lokalne, były to co najmniej trzy
regiony lub władze lokalne należące do różnych państw członkowskich, niezależnie od pochodzenia
pozostałych członków danej infrastruktury.

— Nalega, aby w sposób szczególny uwzględnić EUWT jako alternatywny instrument prawny służący
zakładaniu infrastruktur badawczych o wymiarze europejskim. Należy zatem jaśniej i wyraźniej do
niego nawiązać w motywie 5. i 9. nowego rozporządzenia Rady.

— Podkreśla istotną rolę regionów i gmin jako podmiotów pobudzających wspólne programy badawcze,
jako że mają one większy kontakt z lokalnymi realiami, czy to na polu naukowo- technologicznym
czy biznesowym, a w związku z tym orientują się co do potrzeb w zakresie współpracy w strategicz-
nych dziedzinach.

— Przykłada duże znaczenie do maksymalizacji oddziaływania na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej
poprzez zdecentralizowane infrastruktury badawcze. Uważa także, że należy uwzględnić potencjalne
wsparcie, jakie może przynieść dla ERI utworzenie wirtualnej sieci infrastruktury w Europie.
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COM(2008) 467 wersja ostateczna — 2008/0148 (CNS)

Komunikat Komisji w sprawie: „Wspólne planowanie badań naukowych: Współpraca na rzecz skuteczniej-
szego sprostania wspólnym wyzwaniom”

COM(2008) 468 wersja ostateczna

I. ZALECENIA POLITYCZNE

KOMITET REGIONÓW

1. Uważa, że samorządy lokalne i regionalne odgrywają
istotną rolę w europejskiej przestrzeni badawczej (ERA), gdyż
przybliżają politykę w tej materii obywatelom oraz znają bliżej
realia, w których funkcjonują podmioty działające w tej prze-
strzeni. Z tego względu Komitet twierdzi, że regiony muszą
pełnić strategiczną funkcję w inicjatywach podejmowanych
w celu wzmocnienia i poszerzenia europejskiej przestrzeni
badawczej, a szczególnie w tych, które są związane z tworze-
niem solidnych instytucji badawczych w otoczeniu innowa-
cyjnym oraz z podejmowaniem działań w zakresie współpracy
w kwestiach badawczych.

2. Wyraża zadowolenie z obydwu przedstawionych inicjatyw
i uznaje je za ważny wkład w pogłębianie i poszerzanie europej-
skiej przestrzeni badawczej. W swej opinii w sprawie „Euro-
pejska Przestrzeń Badawcza: Nowe perspektywy” (1) Komitet
podkreślał już konieczność przeprowadzenia niezbędnych
działań, aby przyspieszyć proces tworzenia tej przestrzeni; są to
kroki, które trzeba podjąć, aby przekształcić Europę w najbar-
dziej dynamiczną gospodarkę świata.

3. Nalega, aby traktować samorządy lokalne i regionalne jako
podstawowe jednostki zarządzania zarówno w wymiarze teryto-
rialnym, jak i gospodarczym, a także podkreśla kluczową rolę
odgrywaną przez regiony i gminy Europy we wdrażaniu odno-
wionej agendy lizbońskiej, która ma pobudzić konkurencyjność
gospodarki europejskiej poprzez strategię ukierunkowaną na
innowację.

4. Podkreśla szczególny charakter każdego z regionów euro-
pejskich pod względem jego struktury gospodarczej oraz
poziomu dojrzałości i wyspecjalizowania zlokalizowanych tam
przedsiębiorstw. W związku z tym zwraca uwagę, by w
momencie łączenia ze sobą regionów za pomocą środków usta-
nawianych w celu poprawy konkurencyjności światowej
koniecznie uwzględniono ten szczególny charakter. Należy w
tym kontekście zapewnić, że właściwości określonych regionów,
na przykład ich oddalenie, nie będą powodem wykluczenia ich
w momencie, gdy będą wnioskować o utworzenie ERI. A zatem
niezbędne będzie przyjęcie środków, które zapewniłyby
regionom najbardziej oddalonym dostęp do wirtualnej sieci
infrastruktury.

5. Wzywa państwa członkowskie, aby wspólnie z wchodzą-
cymi w ich skład regionami podejmowały skoordynowane
decyzje dotyczące polityki w zakresie innowacji, a także
środków i narzędzi służących jej pobudzaniu, tak aby efekty
osiągnięte dzięki tej polityce mogły sprostać potrzebom wystę-
pującym na szczeblu lokalnym i regionalnym.

6. Zgadza się z konkluzjami Rady ds. Konkurencyjności (2),
dotyczącymi poprawy zarządzania europejską przestrzenią
badawczą i opartymi na długoterminowej wizji tej przestrzeni,
tworzonej wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie, we
współpracy z grupami interesów i obywatelami. W tym
kontekście Komitet z naciskiem podkreśla swoje zdanie, że w
zarządzanie europejską przestrzenią badawczą należy włączyć
wszystkie zainteresowane podmioty, zwłaszcza środowiska
naukowe, już na początkowych etapach opracowywania, przy
poszanowaniu zasady pomocniczości i w powiązaniu z innymi
kierunkami polityki w dziedzinie edukacji, innowacji i spójności.

7. Wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do
przedsięwzięcia niezbędnych środków umożliwiających
skuteczne i pełne włączenie samorządów lokalnych i regional-
nych w zarządzanie obiema inicjatywami, które stanowią przed-
miot niniejszej opinii.

Wspólnotowe ramy prawne europejskiej infrastruktury
badawczej (ERI) — COM(2008) 467 wersja ostateczna

8. Popiera wniosek państw członkowskich o ustanowienie
wspólnotowych ram prawnych w celu ułatwienia zakładania i
skutecznego uruchamiania infrastruktur doskonałości naukowej
w Europie, które pobudzałyby badania naukowe i które w osta-
tecznym rozrachunku przyczyniałyby się do poprawy konkuren-
cyjności Europy wobec krajów trzecich.
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(1) CdR 83/2007 fin.
(2) Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 30 maja 2008 r. Konkluzje Rady

dotyczące rozpoczęcia procesu lublańskiego.



9. Wzywa Komisję, aby określając charakter członków euro-
pejskich infrastruktur badawczych oraz stosowane wobec nich
kryteria, zaliczyła do pełnoprawnych członków, obok państw
członkowskich, krajów trzecich i organizacji międzyrządowych,
także regiony. Regiony nie powinny być traktowane jako przed-
stawiciele państw członkowskich, lecz jako samodzielne jednos-
tki zarządzania, dysponujące odpowiednim potencjałem i zaso-
bami, a także rozwiniętymi systemami naukowo-technologicz-
nymi, które są w stanie odgrywać wraz z innymi podmiotami
wiodącą rolę w zakładaniu i uruchamianiu dużych infrastruktur
doskonałości naukowej.

10. W celu zagwarantowania ponadnarodowego charakteru
infrastruktur badawczych proponuje, aby w przypadku, gdyby
członkami jednej z nich były regiony lub władze lokalne, były
to co najmniej trzy regiony lub władze lokalne należące do
różnych państw członkowskich, niezależnie od pochodzenia
pozostałych członków danej infrastruktury.

11. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że europejskie infras-
truktury badawcze (ERI) mogą otrzymywać wsparcie finansowe
zarówno z programu ramowego w zakresie badań, jak
i z funduszy strukturalnych. Komitet sugeruje również, aby
korzystać w sposób skoordynowany z innych, publicznych lub
prywatnych, źródeł finansowania dostępnych w państwach
członkowskich.

12. Proponuje uruchomienie strategicznych mechanizmów
koordynacji na szczeblu europejskim, które angażowałyby najis-
totniejsze grupy interesu, w celu zapewnienia skutecznej reali-
zacji spójnej polityki na rzecz ERI, włączając w to tak ważne
sprawy jak ocena inicjatyw i rozwiązywanie problemów związa-
nych z lokalizacją nowych infrastruktur.

13. Zgadza się z Komisją co do potrzeby pobudzania
inicjatyw opartych na koordynacji pomiędzy podmiotami w celu
ułatwienia wzajemnego poznania i przekazywania informacji,
tak aby zwielokrotnić wypływające z nich korzyści dla struktury
gospodarczej, naukowej, akademickiej i technologicznej
poszczególnych regionów i gmin. W związku z tym wyraża
zadowolenie z niedawnego utworzenia przez Komisję Euro-
pejską, we współpracy z Europejską Fundacją Nauki, portalu
internetowego dotyczącego infrastruktur badawczych.

14. Uwzględnia ograniczenia obecnie istniejących form praw-
nych służących do zakładania europejskich infrastruktur badaw-
czych oraz uznaje potrzebę stworzenia ram prawnych na
szczeblu europejskim, na rzecz lepszego funkcjonowania tych
infrastruktur oraz faktycznej likwidacji barier i utrudnień w
prowadzeniu ponadnarodowych badań naukowych.

15. Przypomina, że istnieją też inne instrumenty uzupełnia-
jące ERI na szczeblu międzynarodowym, krajowym i europej-
skim. Podczas gdy infrastruktury ERI tworzone są w określonym
celu, inne struktury, jak np. europejskie ugrupowanie współ-
pracy terytorialnej (EUWT), mają szersze zastosowanie: ułat-

wianie i pobudzanie współpracy terytorialnej w celu zacieśnienia
spójności gospodarczej i społecznej na różnych polach. Komitet
zaleca zatem, aby ERI były blisko powiązane ze wspomnianą
strukturą oraz innymi utworzonymi już instrumentami, aby
wyciągnąć z nich wszystkich jak największe korzyści.

16. Nalega, aby w sposób szczególny uwzględnić EUWT jako
kolejny instrument prawny służący zakładaniu infrastruktur
badawczych o wymiarze europejskim (3). Należy zatem jaśniej
i wyraźniej do niego nawiązać w motywie 5. i 9. nowego rozpo-
rządzenia Rady.

17. Zwraca uwagę na fakt, że europejskie infrastruktury
badawcze usytuowane są, głównie ze względów historycznych,
w zachodniej części kontynentu; należy zatem tak rozplanować
ich ulokowanie, aby było ono równomierne na całym teryto-
rium UE, a jeśli to możliwe, również wśród państw członkow-
skich. Celem takiego zdecentralizowanego usytuowania
obiektów będzie zestawienie korzyści regionalnych
z ogólnoeuropejskim zapotrzebowaniem na nowe infrastruk-
tury; efekt ten można wzmocnić dzięki wirtualnej sieci łączącej
wszystkie obiekty, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktur
badawczych małych i średnich rozmiarów, które mogą okazać
się istotne w kontekście rozwoju wiedzy w dziedzinach o strate-
gicznym znaczeniu, a także dla rozwoju gospodarczego i inno-
wacyjności na szczeblu zainteresowanych władz lokalnych i
regionalnych.

18. Z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady ds. Konku-
rencyjności z 30 maja 2008 r., która wezwała Komisję i państwa
członkowskie do rozszerzenia możliwości regionów i gmin
w zakresie dostępu do nowoczesnych infrastruktur badawczych
oraz ich budowy i uruchamiania. Jako środki, które można
podjąć w tym celu, Komitet proponuje:

— powierzenie samorządom lokalnym i regionalnym większej
roli podczas opracowywania harmonogramu Europejskiego
Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) dla
europejskich infrastruktur badawczych, a zwłaszcza podczas
klasyfikowania według stopnia ważności wybranych
projektów spośród zatwierdzonych już 35 kluczowych
projektów o znaczeniu europejskim.

— uwzględnienie roli samorządów lokalnych i regionalnych
oraz ich zaangażowania w ERI;

— zapewnienie spoistego związku ERI z innymi formami
występującymi w Europie na szczeblu krajowym i regio-
nalnym, jak np. z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy
Terytorialnej;

— ułatwienie, za pomocą odpowiednich ram prawnych, decen-
tralizacji europejskich infrastruktur badawczych, z korzyścią
dla wszystkich państw członkowskich, regionów i gmin;

— zagwarantowanie pełnego i skutecznego włączenia samo-
rządów lokalnych i regionalnych w sprawne zarządzanie
ERI.
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(3) Zob. CdR 308/2007 fin, punkt 19.



19. Zwraca uwagę na istotną rolę regionów i gmin w
tworzeniu innowacyjnego otoczenia wokół europejskich infras-
truktur badawczych, gdyż polityka regionalna ma duże
znaczenie zarówno w zakresie przyciągania naukowców, jak i
promowania ERI jako ośrodków rozwoju regionalnego. Tym
samym infrastruktury te mają potencjał tworzenia znaczących
korzyści społeczno-gospodarczych dla związanych z nimi miast
i regionów.

20. Pochwala rozwiązanie, że decyzje o europejskich infras-
trukturach badawczych ma podejmować Komisja Europejska.
Komitet uważa, ze dzięki temu postępowanie będzie prostsze i
szybsze, niż gdyby każda decyzja dotycząca ERI miała być
podejmowana z osobna przez Radę. Aby proces podejmowania
decyzji odbywał się przy pełnej przejrzystości i prawowitości,
Komitet proponuje doprecyzowanie kryteriów oceny Komisji
Europejskiej oraz utworzenie komitetu zarządzającego składają-
cego się z przedstawicieli państw członkowskich lub, w stosow-
nych przypadkach, regionów, władz lokalnych lub regionalnych
bądź ich stowarzyszeń; opinia tego komitetu powinna prze-
ważać w decyzjach podejmowanych przez Komisję w sprawie
ERI. Ponadto proponuje, aby w państwach ustanowiono odpo-
wiednie mechanizmy koordynacji, dzięki którym opinia każdego
państwa w komitecie zarządzającym odzwierciedlałaby opinie
wyrażane przez reprezentowane przez to państwo regiony i
gminy.

21. Wyraża zadowolenie z usunięcia ograniczeń natury
administracyjnej, prawnej i podatkowej w proponowanej w
omawianym rozporządzeniu formie prawnej ERI, a mianowicie
ze zwolnienia z podatków oraz zapewnienia szybszych i
bardziej elastycznych procedur udzielania zamówień publicz-
nych. Zdaniem Komitetu przyczyni się to do uproszczenia
procesu zakładania dużych infrastruktur badawczych, a także do
większej skuteczności ich działań i osiąganych wyników.

Komunikat Komisji w sprawie wspólnego planowania
badań naukowych — COM(2008) 468 wersja ostateczna

22. Podkreśla istotną rolę regionów i gmin jako podmiotów
pobudzających wspólne programy badawcze, jako że mają one
większy kontakt z lokalnymi realiami, czy to na polu naukowo-
technologicznym czy biznesowym, a w związku z tym orientują
się co do potrzeb w zakresie współpracy w strategicznych dzie-
dzinach. Faktycznie, niektóre regiony europejskie już uczestniczą
w procesach i z powodzeniem kierują instrumentami służącymi
koordynacji i współpracy programów badawczych, takich jak
projekty ERA-NET. Komitet Regionów wnioskuje, aby podmio-
tami inicjującymi umowy o współpracy w ramach wspólnego
planowania były nie tylko państwa członkowskie, ale także, a
nawet przede wszystkim, regionalne władze publiczne.

23. Wskazuje na potrzebę wprowadzenia do wniosku zapisu,
wraz ze stosowną definicją, o skuteczniejszych mechanizmach

koordynacji na rzecz odpowiedniego funkcjonowania umów
pomiędzy poszczególnymi regionami i gminami w Europie.

24. Zdaje sobie sprawę z faktycznej potrzeby zainicjowania
programu o takich cechach, niemniej jednak uważa, że pożą-
dane byłoby, aby wprowadzenie tego programu nie stanowiło
dodatkowego obciążenia dla państw i regionów; w związku z
tym program taki powinna wspierać Komisja, nie tylko w
ramach swej funkcji wspomagającej przy umowach, ale także
poprzez zobowiązania i środki finansowe, które należy uznać za
niezbędny czynnik pobudzający dla programu mogącego
wykazać się zadowalającymi wynikami. Komitet przedstawia
zatem Komisji propozycję utworzenia w przyszłości specjalnego
funduszu na rzecz wspierania tej inicjatywy.

25. Sugeruje, aby przed uruchomieniem nowych programów
zarówno Unia, jak i państwa członkowskie odpowiednio
zbadały wszystkie możliwości osiągnięcia synergii pomiędzy
istniejącymi już ponadnarodowymi kierunkami polityki i instru-
mentami współpracy, poprzez ustanowienie mechanizmów
gwarantujących wyciągnięcie maksymalnych korzyści
z funkcjonujących już programów koordynacji, takich jak np.
program ERA-NET, otwarta metoda koordynacji, europejskie
platformy technologiczne itp.

26. Uznaje znaczenie opracowania inicjatyw opartych na
koordynacji i współpracy między podmiotami, które tworzą
realia europejskiego sektora B+R+I, w dążeniu do osiągnięcia
zawartego w strategii lizbońskiej celu przekształcenia Unii w
najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarkę na świecie.
Proponuje przy tym, żeby koordynacja ta miała charakter
oddolny, przy uwzględnieniu zasad zmiennej geometrii i
pomocniczości. W związku z tym dobrowolny udział regionów
należy uznać za kolejny krok w kierunku zwiększenia zmiennej
geometrii.

27. Zgadza się z Komisją co do potrzeby wspólnego podej-
mowania wyzwań, których charakter wykracza poza zakres
krajowy; władze lokalne i regionalne najlepiej znają problemy
i słabości, z którymi muszą się zmierzyć, a właśnie połączenie
zasobów, osób i wiedzy jest w stanie zwiększyć możliwości
znalezienia rozwiązań na najbardziej złożone problemy
naukowo-technologiczne.

28. Wnosi, by najważniejsze decyzje dotyczące wspólnego
planowania podejmowane były w drodze wspólnych uzgodnień,
przy uwzględnieniu znacznej liczby regionów posiadających
odnośne kompetencje, a także po skonsultowaniu się ze
społecznością naukową i wszelkimi grupami interesu zaintereso-
wanymi każdą z dziedzin.

29. Proponuje aby program ten, ze względu na swój
charakter i ducha zmian, był wdrażany w sposób pragmatyczny,
elastyczny i szczegółowy, oraz aby regionalne priorytety badaw-
cze zajmowały w nim ważne miejsce.
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II. ZALECANE POPRAWKI

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej
infrastruktury badawczej (ERI), motyw wstępny (6)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka KR-u

(…) Infrastruktury badawcze tego typu mogą być zlokalizo-
wane w jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana
sieć zasobów).

(…) Infrastruktury badawcze tego typu mogą być zlokalizo-
wane w jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana
sieć zasobów). W tym kontekście podkreśla się znaczenie
maksymalizacji oddziaływania na płaszczyźnie lokalnej i
regionalnej poprzez zdecentralizowane infrastruktury
badawcze, a także potrzebę uwzględnienia potencjalnego
wsparcia, jakie może przynieść dla ERI utworzenie
wirtualnej sieci infrastruktury w Europie.

Uzasadnienie

Stworzenie infrastruktur na poziomie zdecentralizowanym byłoby korzystne nie tylko dla regionów i gmin,
ale miałoby znaczenie także z punktu widzenia samej potrzeby rozwinięcia nowych infrastruktur w Europie,
co można by osiągnąć poprzez utworzenie wirtualnej sieci łączącej wszystkie te infrastruktury.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej
infrastruktury badawczej (ERI), artykuł 3 lit. c)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka KR-u

ma do niej rzeczywisty dostęp europejskie środowisko
naukowe, w którego skład wchodzą badacze z państw
członkowskich i krajów stowarzyszonych na potrzeby
wspólnotowego programu badań, rozwoju technologicz-
nego i demonstracji; oraz

ma do niej rzeczywisty dostęp europejskie środowisko
naukowe, w którego skład wchodzą badacze z państw
członkowskich, regionów i gmin i krajów stowarzyszonych
na potrzeby wspólnotowego programu badań, rozwoju
technologicznego i demonstracji; oraz

Uzasadnienie

Regiony i gminy pełnią istotną funkcję w europejskiej przestrzeni badawczej, dlatego też powinny aktywnie
uczestniczyć we wszystkich związanych z nią inicjatywach, a szczególnie w tych, które wiążą się z tworze-
niem solidnych instytucji badawczych w otoczeniu innowacyjnym oraz z podejmowaniem działań w
zakresie współpracy w kwestiach badawczych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej
infrastruktury badawczej (ERI), artykuł 4 ust.3, lit. c)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka KR-u

techniczno-naukowy opis infrastruktury badawczej, którą
stworzy i będzie eksploatować ERI, ze szczególnym
uwzględnieniem wymogów, o których mowa w art. 3;

techniczno-naukowy opis infrastruktury badawczej, którą
stworzy i będzie eksploatować ERI, oraz sprawozdanie
dotyczące konsekwencji społeczno-gospodarczych na
poziomie regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem
wymogów, o których mowa w art. 3;
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Uzasadnienie

Należy uwydatnić zalety i korzyści, jakie pociągnie za sobą na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej założenie
infrastruktury badawczej, nie tylko w wymiarze naukowym i technologicznym, lecz w kontekście całej
społeczności.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej
infrastruktury badawczej (ERI), artykuł 6

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka KR-u

(…)

2. ERI posiada w każdym z państw członkowskich zdol-
ność prawną o najszerszym zakresie przyznawanym
osobom prawnym w prawie krajowym tego państwa człon-
kowskiego. ERI może, między innymi, nabywać, być właści-
cielem i zbywać majątek ruchomy, nieruchomości, włas-
ność intelektualną, zawierać umowy i być stroną
w postępowaniach sądowych.

(…)

(…)

2. ERI posiada w każdym z państw członkowskich lub
regionów zdolność prawną o najszerszym zakresie przyzna-
wanym osobom prawnym w prawie krajowym tego
państwa członkowskiego lub w prawie tego regionu. ERI
może, między innymi, nabywać, być właścicielem i zbywać
majątek ruchomy, nieruchomości, własność intelektualną,
zawierać umowy i być stroną w postępowaniach sądowych.

(…)

4. Państwa członkowskie dokładają wszelkich starań,
aby przyznać ERI jak najszersze zwolnienie z podatków,
obok zwolnień, o których mowa w ust. 3, zgodnie z zasa-
dami pomocy państwa.

4. Państwa członkowskie i regiony dokładają wszelkich
starań, aby przyznać ERI jak najszersze zwolnienie z
podatków, obok zwolnień, o których mowa w ust. 3,
zgodnie z zasadami pomocy państwa.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 2.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej
infrastruktury badawczej (ERI), artykuł 7 ust. 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka KR-u

ERI posiada statutową siedzibę, która mieści się na teryto-
rium członka ERI będącego państwem członkowskim lub
krajem stowarzyszonym na potrzeby wspólnotowego
programu badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

ERI posiada statutową siedzibę, która mieści się na teryto-
rium członka ERI będącego państwem członkowskim,
regionem lub krajem stowarzyszonym na potrzeby wspól-
notowego programu badań, rozwoju technologicznego
i demonstracji.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 2.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej
infrastruktury badawczej (ERI), artykuł 8

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka KR-u

1. Członkami ERI mogą być następujące podmioty:

(a) państwa członkowskie
(b) kraje trzecie;
(c) organizacje międzyrządowe.

1. Członkami ERI mogą być następujące podmioty:

(a) państwa członkowskie
(b) regiony lub gminy
(c) kraje trzecie;
(d) organizacje międzyrządowe.
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka KR-u

2. Wśród członków ERI są zawsze co najmniej trzy
państwa członkowskie. Do ERI mogą w każdej chwili przy-
stąpić dalsze państwa członkowskie, na sprawiedliwych
i rozsądnych warunkach wskazanych w statucie.

2. Wśród członków ERI są zawsze co najmniej trzy
państwa członkowskie lub co najmniej trzy regiony lub
gminy należące do różnych państw członkowskich. Do ERI
mogą w każdej chwili przystąpić dalsze państwa członkow-
skie lub regiony, na sprawiedliwych i rozsądnych warun-
kach wskazanych w statucie.

3. Państwa członkowskie posiadają wspólnie większość
praw głosu w zgromadzeniu członków, o którym mowa w
art. 12 lit. a}.

3. Państwa członkowskie, regiony lub gminy posiadają
wspólnie większość praw głosu w zgromadzeniu członków,
o którym mowa w art. 12 lit. a}.

4. Każde państwo członkowskie lub kraj trzeci może
być reprezentowane lub reprezentowany przez jeden
podmiot publiczny lub kilka podmiotów publicznych, w
tym regiony, lub przez podmioty prywatne pełniące misję
służby publicznej, do celów wykonywania określonych
praw i obowiązków przysługujących temu państwu człon-
kowskiemu lub krajowi trzeciemu jako członkowi ERI.

(…)

4. Każde państwo członkowskie, region, gmina lub kraj
trzeci może być reprezentowane lub reprezentowany przez
jeden podmiot publiczny lub kilka podmiotów publicznych,
w tym regiony bądź gminy, lub przez podmioty prywatne
pełniące misję służby publicznej, do celów wykonywania
określonych praw i obowiązków przysługujących temu
państwu członkowskiemu lub krajowi trzeciemu jako
członkowi ERI.

(…)

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 2.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej
infrastruktury badawczej (ERI), artykuł 9

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka KR-u

Statut zawiera co najmniej następujące informacje:

(…)

Statut zawiera co najmniej następujące informacje:

(…)

h) podstawowe zasady dotyczące: h) podstawowe zasady dotyczące:

(i) … (viii) (i) … (viii)

(ix) polityki komunikowania z lokalnymi
i regionalnymi władzami publicznymi, grupami
interesu i mieszkańcami terenu, gdzie zostanie
założona infrastruktura ERI;

Uzasadnienie

Należy uwydatnić rolę ERI jako podmiotu przyczyniającego się do rozpowszechniania wyników działań
prowadzonych przez społeczność naukową oraz do ich optymalizacji.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej
infrastruktury badawczej (ERI), artykuł 18 ust. 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka KR-u

ERI oraz zainteresowane państwa członkowskie informują
Komisję o okolicznościach, które mogą w poważnym
stopniu zagrażać realizacji zadania ERI.

ERI oraz zainteresowane regiony lub gminy i państwa
członkowskie informują Komisję o okolicznościach, które
mogą w poważnym stopniu zagrażać realizacji zadania ERI.
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 2.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej
infrastruktury badawczej (ERI), artykuł 19

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka KR-u

Państwa członkowskie ustanawiają odpowiednie przepisy
zapewniające skuteczne stosowanie niniejszego rozporzą-
dzenia.

Państwa członkowskie, regiony lub gminy ustanawiają
odpowiednie przepisy zapewniające skuteczne stosowanie
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 2.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej
infrastruktury badawczej (ERI), artykuł 21

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka KR-u

1. Komisję wspomaga komitet doradczy. 1. Komisję wspomaga komitet doradczy zarządzający
składający się z przedstawicieli wszystkich państw człon-
kowskich lub, w stosownych przypadkach, regionów.

2. W przypadku odesłania do niniejszego artykułu
stosuje się art. 3 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE.

2. W przypadku odesłania do niniejszego artykułu
stosuje się art. 34 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE.

Uzasadnienie

Przekształcenie komitetu doradczego w komitet zarządzający oraz zastosowanie takiej procedury zagwaran-
towałoby obowiązek ze strony Komisji poinformowania Rady o niezgodności decyzji w sprawie wniosku o
utworzenie nowej ERI z opinią tego komitetu. Rada, kwalifikowaną większością głosów, mogłaby podjąć
odmienną decyzję. Komitet zarządzający powinien składać się z przedstawicieli wszystkich państw człon-
kowskich lub, w stosownych przypadkach, regionów.

Bruksela, 26 listopada 2008 r.

Przewodniczący

Komitetu Regionów
Luc VAN DEN BRANDE
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