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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Głównym celem wniosku w sprawie programu „Horyzont Europa” jest wspieranie tworzenia 

miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, stawienie czoła naszym największym wyzwaniom 

społecznym oraz poprawa warunków życia obywateli Unii. 

 

Dlatego też w trosce o nasz przyszły dobrobyt koniecznością dla Unii i jej państw 

członkowskich stało się pogłębienie innowacji w Europie, zapewnienie niezbędnych 

inwestycji oraz przyspieszenie procesu rozpowszechniania wyników badań naukowych i 

innowacji w całej Europie.   

 

Sprawozdawczyni popiera wniosek Komisji w sprawie programu „Horyzont Europa”, w 

ramach którego w okresie 2021-2027 zaproponowano podejście mogące wnieść duży wkład 

w sprostanie tym wyzwaniom, które koncentruje się na doskonałości, ponadnarodowej 

konkurencji i współpracy1. 

 

W przypadku tego aktu prawnego, określającego szczegółowe przepisy dotyczące wykonania 

i programowania, sprawozdawczyni chciałaby zwrócić uwagę na znaczenie pewnych 

głównych nowych elementów, takich jak nowe ogólnounijne misje badawcze i innowacyjne, 

skupiające się na tematach o ambitnych celach i dużej europejskiej wartości dodanej w celu 

rozwiązania problemów, które wpływają na nasze życie codzienne (np. walka z rakiem, 

ekologiczny transport itp.), a ponadto na Europejską Radę ds. Innowacji (EIC), która pomoże 

w identyfikacji i finansowaniu szybko zmieniających się innowacji o dużym potencjale 

tworzenia całkowicie nowych rynków. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

realizacja programu „Horyzont Europa” oparta będzie na integracyjnym i przejrzystym 

procesie planowania strategicznego i pozostanie wystarczająco elastyczna, aby móc szybko 

reagować na nieoczekiwane potrzeby i kryzysy, i będzie ściśle dostosowana do innych 

programów unijnych. 

 

Celem proponowanych poprawek jest podkreślenie znaczenia przejrzystego procesu rekrutacji 

we wszystkich instytucjach oraz organach doradczych Unii. 

POPRAWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 

Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek:  

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy) 

 

                                                 
1 Dodatkowe informacje odnoszące się do ogólnego wniosku w sprawie programu „Horyzont Europa” można 

znaleźć w akcie podstawowym (wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego program ramowy 

w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania 

obowiązujące w tym programie). 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Komisja wprowadza instrument, za 

pomocą którego w czasie rzeczywistym 

będą podawane do wiadomości publicznej 

informacje o realizacji programu, w tym 

dane dotyczące uczestników, kwot 

finansowania, wyników i absorpcji przez 

rynek. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dla każdej misji może zostać 

ustanowiona rada ds. misji. W jej skład 

wchodzi około 15 wysokich rangą osób, 

w tym przedstawiciele stosownych 

użytkowników końcowych. Rada ds. misji 

zapewnia doradztwo w odniesieniu do: 

1. Dla każdej misji może zostać 

ustanowiona rada ds. misji. W jej skład 

wchodzi maksymalnie 15 osób o wysokich 

kwalifikacjach wybranych z zachowaniem 

przejrzystości, w tym przedstawiciele 

stosownych użytkowników końcowych. 

Członkowie rad ds. misji są powoływani, z 

wyjątkiem należycie uzasadnionych 

przypadków, przez Komisję w następstwie 

otwartego zaproszenia do wyrażenia 

zainteresowania, z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia równowagi w 

zakresie wiedzy fachowej, płci, wieku 

i rozmieszczenia geograficznego. 

Zgłoszenia udziału mogą składać osoby ze 

wszystkich państw członkowskich. Rada 

ds. misji zapewnia doradztwo 

w odniesieniu do: 

Uzasadnienie 

Zasady dotyczące powoływania członków rady ds. misji powinny być wymienione w art. 5, a 

nie w uzasadnieniu wniosku; można przewidzieć możliwość wprowadzenia wyjątku, jeżeli 

w stosownych przypadkach już istniejące struktury zarządzania mogą zostać wykorzystane 

jako rady ds. misji. 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. ERBN działa zgodnie z zasadami 

doskonałości naukowej, niezależności, 

efektywności, skuteczności, przejrzystości 

i odpowiedzialności. Zapewnia ciągłość 

działań prowadzonych przez ERBN na 

mocy decyzji .../WE. 

4. ERBN działa zgodnie z zasadami 

doskonałości naukowej, niezależności, 

należytego zarządzania finansami, 

przejrzystości i odpowiedzialności. 

Zapewnia ciągłość działań prowadzonych 

przez ERBN na mocy decyzji .../WE. 

Uzasadnienie 

Należyte zarządzanie finansami obejmuje efektywność, skuteczność i oszczędność. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rada Naukowa składa się z naukowców, 

inżynierów i uczonych cieszących się 

najwyższym uznaniem i dysponujących 

rozległą wiedzą specjalistyczną, zarówno 

kobiet, jak i mężczyzn, z różnych grup 

wiekowych, którzy zapewniają 

różnorodność obszarów badawczych 

i działają we własnym imieniu, w sposób 

niezależny od wpływów zewnętrznych. 

Rada Naukowa składa się z naukowców, 

inżynierów i pracowników akademickich 

cieszących się najwyższym uznaniem i 

dysponujących rozległą wiedzą 

specjalistyczną, reprezentujących różne 

płci i różne grupy wiekowe, którzy 

zapewniają różnorodność obszarów 

badawczych i działają we własnym 

imieniu, w sposób niezależny od wpływów 

zewnętrznych. 

Uzasadnienie 

Płeć nie ogranicza się tylko do kobiet i mężczyzn. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) uchwala kodeks postępowania 

podejmujący między innymi kwestię 

unikania konfliktu interesów. 

skreśla się 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja uchwala kodeks postępowania 

służący między innymi unikaniu konfliktu 

interesów. Oczekuje się, że po objęciu 

stanowisk członkowie Rady Naukowej 

ERBN oraz przewodniczący ERBN 

przyjmą kodeks postępowania. 

Uzasadnienie 

To Komisja jako strażniczka traktatów i dana europejska instytucja odpowiedzialna za 

wdrażanie polityki UE powinny zająć się kwestią unikania konfliktu interesów; kwestia ta 

powinna również dotyczyć przewodniczącego ERBN. 

 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja odstępuje od stanowiska 

ustalonego przez Radę Naukową zgodnie 

z akapitem pierwszym lit. a), c), d) i e) 

wyłącznie wtedy, gdy uzna, że przepisy 

niniejszej decyzji nie były przestrzegane. 

W takim przypadku Komisja przyjmuje 

środki mające na celu utrzymanie ciągłości 

realizacji programu szczegółowego 

i osiągania jego celów, przedstawiając 

powody odstąpienia od stanowiska Rady 

Naukowej i należycie je uzasadniając. 

Komisja odstępuje od stanowiska 

ustalonego przez Radę Naukową zgodnie 

z akapitem pierwszym lit. a), c) i d) 

wyłącznie wtedy, gdy uzna, że przepisy 

niniejszej decyzji nie były przestrzegane. 

W takim przypadku Komisja przyjmuje 

środki mające na celu utrzymanie ciągłości 

realizacji programu szczegółowego 

i osiągania jego celów, przedstawiając 

powody odstąpienia od stanowiska Rady 

Naukowej i należycie je uzasadniając. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W ramach EIC tworzy się radę 

wysokiego szczebla („Rada EIC”), o której 

mowa w art. 10. . 

2. W ramach EIC tworzy się radę 

wysokiego szczebla („Rada EIC”), o której 

mowa w art. 10 i którą w razie potrzeby 

wspiera specjalna jednostka ds. realizacji 

zgodnie z art. 8. 

Uzasadnienie 

Nie ma potrzeby tworzenia nowej agencji wykonawczej jedynie w odniesieniu do filaru III. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 9 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja zapewnia, aby realizacja 

działalności EIC: 

3. Komisja zapewnia, aby realizacja 

działań EIC: 

Uzasadnienie 

Doprecyzowanie. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W celu zarządzania finansowaniem 

mieszanym z EIC Komisja stosuje 

zarządzanie pośrednie lub, jeżeli nie jest 

ono możliwe, może ustanowić spółkę 

celową. Komisja dąży do zapewnienia 

udziału innych inwestorów publicznych 

4. W celu zarządzania finansowaniem 

mieszanym z EIC Komisja stosuje 

zarządzanie pośrednie lub, jeżeli nie jest 

ono możliwe, może ustanowić spółkę 

celową zgodnie z rozporządzeniem 

finansowym. Komisja dąży do 
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i prywatnych. Jeżeli nie będzie to możliwe 

w początkowym okresie, spółka celowa 

zostanie ustrukturyzowana w taki sposób, 

aby przyciągnąć innych inwestorów 

publicznych lub prywatnych w celu 

zwiększenia efektu mnożnikowego wkładu 

unijnego. 

zapewnienia udziału innych inwestorów 

publicznych i prywatnych. Jeżeli nie 

będzie to możliwe w początkowym 

okresie, spółka celowa zostanie 

ustrukturyzowana w taki sposób, aby 

przyciągnąć innych inwestorów 

publicznych lub prywatnych w celu 

zwiększenia efektu mnożnikowego wkładu 

unijnego. 

Uzasadnienie 

Propozycja Komisji dotycząca „spółki celowej” w ramach łączenia finansowania przez EIC 

jest szczególnie niejasna. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rada EIC składa się z 15–20 wysokich 

rangą osób z różnych części ekosystemu 

innowacyjnego Europy, w tym 

przedsiębiorców, liderów biznesu, 

inwestorów i naukowców. Wnosi ona 

wkład w działania informacyjne, przy 

czym członkowie Rady EIC dążą do 

zwiększenia prestiżu marki EIC. 

Rada EIC składa się z 15–20 osób o 

wysokich kwalifikacjach z różnych części 

ekosystemu innowacyjnego Europy, w tym 

przedsiębiorców, liderów biznesu, 

przedstawicieli sprawujących nadzór 

organizacji pozarządowych zajmujących 

się ochroną środowiska i 

przedsiębiorczością, inwestorów i 

naukowców. Wnosi ona wkład w działania 

informacyjne, przy czym członkowie Rady 

EIC dążą do zwiększenia prestiżu marki 

EIC. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Członkowie Rady EIC są powoływani 

przez Komisję, w następstwie otwartego 

zaproszenia do składania kandydatur lub 

wyrażenia zainteresowania lub obu 

Członkowie Rady EIC są powoływani 

przez Komisję, w następstwie otwartej i 

przejrzystej procedury obejmującej 
zaproszenia do składania kandydatur lub 
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rodzajów zaproszeń, w zależności od tego, 

co Komisja uzna za stosowne, oraz 

z uwzględnieniem konieczności 

zapewnienia równowagi wiedzy fachowej, 

płci, wieku i rozmieszczenia 

geograficznego. 

wyrażenia zainteresowania lub obu 

rodzajów zaproszeń, w zależności od tego, 

co Komisja uzna za stosowne, oraz 

z uwzględnieniem konieczności 

zapewnienia równowagi wiedzy fachowej, 

płci, wieku i rozmieszczenia 

geograficznego. 

 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 12 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 12a 

 Cyfryzacja 

 Głównym czynnikiem rozwoju jest 

cyfryzacja. W miarę jej szybkiego rozwoju 

we wszystkich sektorach, inwestycje 

w obszarach priorytetowych, od sztucznej 

inteligencji po internet nowej generacji, 

obliczenia wielkiej skali, fotonikę 

i nanoelektronikę, stają się kluczowe dla 

pozycji naszej gospodarki 

i zrównoważonego rozwoju naszego 

społeczeństwa. Inwestycje w ICT oraz 

produkcja i wykorzystanie tych 

technologii przyczyniają się w znacznym 

stopniu do zwiększenia wzrostu 

gospodarczego w Unii: w latach 2001–

2011 wyniosło ono 30 %. Kluczowe 

technologie prorozwojowe stanowią 

podstawę połączenia świata cyfrowego 

i fizycznego, które jest centralnym 

elementem tej nowej światowej fali 

innowacji. Inwestowanie w rozwój, 

demonstracje i wdrażanie kluczowych 

technologii prorozwojowych oraz 

zapewnienie bezpiecznych, 

zrównoważonych i przystępnych cenowo 

dostaw surowców i zaawansowanych 

materiałów zapewni autonomię 

strategiczną Unii i pomoże przemysłowi 

unijnemu w znacznej redukcji śladu 

węglowego. 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – filar I – punkt 1 – punkt 1.1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Mimo że UE pozostaje największym 

producentem publikacji naukowych na 

świecie, jest ona zasadniczo „producentem 

masowym” wiedzy, natomiast – 

w porównaniu do jej wielkości – posiada 

stosunkowo niewiele centrów 

doskonałości, które wybijają się na 

poziomie światowym, zaś w wielu 

obszarach jej wyniki są przeciętne, a nawet 

słabe. W porównaniu ze Stanami 

Zjednoczonymi i obecnie, w pewnym 

stopniu, z Chinami, UE nadal działa 

w oparciu o „model doskonałości 

rozproszonej”, w którym zasoby rozkładają 

się na większą liczbę naukowców 

i instytucji badawczych. Kolejnym 

wyzwaniem jest fakt, że w wielu 

państwach UE sektor publiczny nadal nie 

oferuje najlepszym naukowcom 

wystarczająco atrakcyjnych warunków. 

Wspomniane czynniki dodatkowo 

przyczyniają się do braku atrakcyjności 

Europy w globalnej konkurencji o talenty 

naukowe. 

Mimo że UE pozostaje największym 

producentem publikacji naukowych na 

świecie, jest ona zasadniczo „producentem 

masowym” wiedzy, natomiast – 

w porównaniu do jej wielkości – posiada 

stosunkowo niewiele centrów 

doskonałości, które wybijają się na 

poziomie światowym, zaś w wielu 

obszarach jej wyniki są przeciętne, a nawet 

słabe. W porównaniu ze Stanami 

Zjednoczonymi i obecnie, w pewnym 

stopniu, z Chinami, UE nadal działa 

w oparciu o „model doskonałości 

rozproszonej”, w którym zasoby rozkładają 

się na większą liczbę naukowców 

i instytucji badawczych. Choć model ten 

sam w sobie nie stanowi problemu, 

sytuację w UE można wzmocnić, dodając 

centra doskonałości, wybrane w sposób 

przejrzysty i obiektywny. Kolejnym 

wyzwaniem jest fakt, że w wielu 

państwach UE sektor publiczny nadal nie 

oferuje najlepszym naukowcom 

wystarczająco atrakcyjnych warunków. 

Wspomniane czynniki dodatkowo 

przyczyniają się do braku atrakcyjności 

Europy w globalnej konkurencji o talenty 

naukowe. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – filar I – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.3 – akapit 1 – tiret 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– mianuje dyrektora i członków 

kierownictwa specjalnej jednostki ds. 

realizacji, z uwzględnieniem opinii Rady 

– mianuje, z zachowaniem pełnej 

przejrzystości, dyrektora i członków 

kierownictwa specjalnej jednostki ds. 
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Naukowej; realizacji, z uwzględnieniem opinii Rady 

Naukowej; 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – filar I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Europa jest potęgą naukową, zatrudniającą 

około 1,8 mln naukowców pracujących 

w tysiącach szkół wyższych, ośrodków 

badawczych i przedsiębiorstw ze 

światowej czołówki. Szacuje się jednak, że 

do 2027 r. UE będzie musiała wyszkolić 

i zatrudnić co najmniej milion nowych 

naukowców, aby osiągnąć określony cel 

zwiększonych inwestycji w badania 

naukowe i innowacje. Braki w tym 

zakresie są szczególnie dotkliwe 

w sektorze nieakademickim. UE musi 

zwiększyć swoje wysiłki na rzecz 

skłonienia większej liczby młodych kobiet 

i mężczyzn do pracy w dziedzinie badań 

naukowych, przyciągnięcia naukowców 

z państw trzecich, zatrzymania własnych 

naukowców w UE i reintegracji 

europejskich naukowców pracujących poza 

UE po ich powrocie. Ponadto, w celu 

szerszego szerzenia doskonałości, warunki, 

na jakich naukowcy prowadzą swoje prace, 

wymagają dalszej poprawy w całej 

europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). 

W związku z tym potrzebne są silniejsze 

powiązania, w szczególności z europejskim 

obszarem edukacji, Europejskim 

Funduszem Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) i Europejskim Funduszem 

Społecznym (ESF+). 

Europa jest potęgą naukową, zatrudniającą 

około 1,8 mln naukowców pracujących 

w tysiącach szkół wyższych, ośrodków 

badawczych i przedsiębiorstw ze 

światowej czołówki. Szacuje się jednak, że 

do 2027 r. UE będzie musiała wyszkolić 

i zatrudnić co najmniej milion nowych 

naukowców, aby osiągnąć określony cel 

zwiększonych inwestycji w badania 

naukowe i innowacje. Braki w tym 

zakresie są szczególnie dotkliwe 

w sektorze nieakademickim. UE musi 

zwiększyć swoje wysiłki na rzecz 

skłonienia większej liczby młodych ludzi 

reprezentujących różne płci i 

pochodzących z różnych środowisk do 

pracy w dziedzinie badań naukowych, 

przyciągnięcia naukowców z państw 

trzecich, zatrzymania własnych 

naukowców w UE i reintegracji 

europejskich naukowców pracujących poza 

UE po ich powrocie. Ponadto, w celu 

szerszego szerzenia doskonałości, warunki, 

na jakich naukowcy prowadzą swoje prace, 

wymagają dalszej poprawy w całej 

europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). 

W związku z tym potrzebne są silniejsze 

powiązania, w szczególności z europejskim 

obszarem edukacji, Europejskim 

Funduszem Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) i Europejskim Funduszem 

Społecznym (ESF+). 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – filar I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 6 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dzięki światowej konkurencji badawczej 

między naukowcami i między 

organizacjami przyjmującymi zarówno 

z sektora akademickiego, jak 

i pozaakademickiego oraz dzięki tworzeniu 

i wymianie wysokiej jakości wiedzy 

pomiędzy krajami, sektorami 

i dyscyplinami, działania „Maria 

Skłodowska-Curie” przyczyniają się 

w szczególności do realizacji celów agendy 

na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, 

globalnej strategii UE oraz celów 

zrównoważonego rozwoju Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. 

Dzięki światowej konkurencji badawczej 

między naukowcami i między 

organizacjami przyjmującymi zarówno 

z sektora akademickiego, jak 

i pozaakademickiego oraz dzięki tworzeniu 

i wymianie wysokiej jakości wiedzy 

pomiędzy krajami, sektorami 

i dyscyplinami, działania „Maria 

Skłodowska-Curie” przyczyniają się 

w szczególności do realizacji celów agendy 

na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, 

globalnej strategii UE oraz celów 

zrównoważonego rozwoju Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. Trzeba też 

jednak pamiętać, że nieskończony wzrost 

na skończonej planecie jest zwyczajnie 

nieosiągalny, dlatego więcej badań 

powinno być również prowadzonych w 

obszarze prawdziwej gospodarki o obiegu 

zamkniętym, ze szczególnym naciskiem na 

ponowne użycie, naprawy i recykling. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I –filar II – punkt 1 – punkt 1.1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Europejski filar praw socjalnych stanowi, 

że każdy ma prawo do szybkiego dostępu 

do przystępnej cenowo, prewencyjnej 

i objawowej opieki zdrowotnej dobrej 

jakości. Jest to podstawą zaangażowania 

UE w realizację celów zrównoważonego 

rozwoju ONZ, w których wzywa się do 

zapewnienia do 2030 r. powszechnej 

opieki zdrowotnej dla wszystkich 

i w każdym wieku, nie pomijania nikogo 

i wyeliminowania przypadków zgonów, 

którym można zapobiec. 

Europejski filar praw socjalnych stanowi, 

że każdy ma prawo do szybkiego dostępu 

do przystępnej cenowo dla wszystkich, 

prewencyjnej i objawowej opieki 

zdrowotnej dobrej jakości. Jest to podstawą 

zaangażowania UE w realizację celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ, w których 

wzywa się do zapewnienia do 2030 r. 

powszechnej opieki zdrowotnej dla 

wszystkich i w każdym wieku, nie 

pomijania nikogo i wyeliminowania 

przypadków zgonów, którym można 

zapobiec. 

 

Poprawka  19 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I –filar II – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Obywatele Unii, instytucje państwowe 

i gospodarka muszą być chronieni przed 

ciągłym zagrożeniem związanym 

z przestępczością zorganizowaną, w tym 

handlem bronią, narkotykami i ludźmi. 

Kluczowe jest także wzmocnienie ochrony 

i bezpieczeństwa poprzez lepsze 

zarządzanie granicami. Cyberprzestępczość 

wzrasta, a związane z nią zagrożenia są 

coraz bardziej zróżnicowane w miarę 

wzrostu cyfryzacji gospodarki 

i społeczeństwa. Europa musi nadal dążyć 

do zwiększenia cyberbezpieczeństwa, 

ochrony prywatności cyfrowej, ochrony 

danych osobowych, a także zwalczać 

rozprzestrzenianie się fałszywych 

i szkodliwych informacji, aby zapewnić 

stabilność demokratyczną i gospodarczą. 

Ponadto konieczne są dalsze wysiłki 

w celu ograniczenia wpływu 

ekstremalnych zdarzeń pogodowych, które 

nasilają się w wyniku zmiany klimatu, 

takich jak powodzie, burze czy susze 

prowadzące do pożarów lasów, degradacji 

gleby oraz innych katastrof naturalnych, 

np. trzęsień ziemi, na życie i źródła 

utrzymania. Katastrofy naturalne lub 

spowodowane przez człowieka mogą 

zagrozić ważnym funkcjom społecznym, 

takim jak zdrowie, zaopatrzenie w energię 

i rządy. 

Obywatele Unii, instytucje państwowe 

i gospodarka muszą być chronieni przed 

ciągłym zagrożeniem związanym 

z przestępczością zorganizowaną, w tym 

handlem bronią, narkotykami i ludźmi. 

Kluczowe jest także wzmocnienie ochrony 

i bezpieczeństwa poprzez lepsze 

zarządzanie granicami. Cyberprzestępczość 

wzrasta, a związane z nią zagrożenia są 

coraz bardziej zróżnicowane w miarę 

wzrostu cyfryzacji gospodarki 

i społeczeństwa. Europa musi nadal dążyć 

do zwiększenia cyberbezpieczeństwa, 

ochrony prywatności cyfrowej, ochrony 

danych osobowych, a także zwalczać 

rozprzestrzenianie się fałszywych i 

szkodliwych informacji, starając się przy 

tym nie przekraczać granic wyznaczonych 

przez prawa człowieka, obejmujących 

wolność wypowiedzi, prawo do 

prywatności itp., aby zapewnić stabilność 

demokratyczną i gospodarczą. Ponadto 

konieczne są dalsze wysiłki w celu 

ograniczenia wpływu ekstremalnych 

zdarzeń pogodowych, które nasilają się 

w wyniku zmiany klimatu, takich jak 

powodzie, burze czy susze prowadzące do 

pożarów lasów, degradacji gleby oraz 

innych katastrof naturalnych, np. trzęsień 

ziemi, na życie i źródła utrzymania. 

Katastrofy naturalne lub spowodowane 

przez człowieka mogą zagrozić ważnym 

funkcjom społecznym, takim jak zdrowie, 

zaopatrzenie w energię i rządy. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – filar II – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.1 – akapit 2 – tiret 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Strategie dotyczące populizmu, – Strategie dotyczące populizmu, 
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ekstremizmu, radykalizacji postaw, 

terroryzmu oraz włączenia 

i zaangażowania niezadowolonych 

i marginalizowanych obywateli; 

ekstremizmu, radykalizacji postaw i 

terroryzmu, lecz również strategie 

reagowania na słuszne obawy wielu 
niezadowolonych i marginalizowanych 

obywateli z całej Unii; 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – filar II – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.3 – akapit 2 – tiret 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Baza wiedzy do celów doradztwa 

w zakresie inwestycji i polityki, 

w szczególności w dziedzinie kształcenia 

i szkolenia, aby osiągnąć umiejętności 

o wysokiej wartości dodanej, wydajność, 

mobilność społeczną, wzrost gospodarczy, 

innowacje społeczne i nowe miejsca pracy; 

Rola kształcenia i szkolenia 

w niwelowaniu nierówności; 

– Baza wiedzy do celów doradztwa w 

zakresie inwestycji i polityki, w 

szczególności w dziedzinie kształcenia i 

szkolenia przystępnego cenowo dla 

wszystkich, aby osiągnąć umiejętności o 

wysokiej wartości dodanej, wydajność, 

mobilność społeczną, wzrost gospodarczy, 

innowacje społeczne i nowe miejsca pracy; 

Rola kształcenia i szkolenia 

w niwelowaniu nierówności; 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – filar II – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.3 – akapit 2 – tiret 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Systemy kształcenia i szkolenia 

mające na celu promowanie i optymalne 

wykorzystanie transformacji cyfrowej w 

UE, również w celu zarządzania ryzykiem 

związanym z globalnym połączeniem 

z siecią i innowacjami technologicznymi, 

zwłaszcza pojawiającymi się zagrożeniami 

w sieci, problemami etycznymi, 

nierównościami społeczno-ekonomicznymi 

i radykalnymi zmianami na rynkach; 

– Systemy kształcenia i szkolenia 

przystępne cenowo dla wszystkich i mające 

na celu promowanie i optymalne 

wykorzystanie transformacji cyfrowej w 

UE, również w celu zarządzania ryzykiem 

związanym z globalnym połączeniem z 

siecią i innowacjami technologicznymi, 

zwłaszcza pojawiającymi się zagrożeniami 

w sieci, problemami etycznymi, 

nierównościami społeczno-ekonomicznymi 

i radykalnymi zmianami na rynkach; 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący decyzji 
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Załącznik I – filar II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.5 – akapit 2 – tiret 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Technologie i systemy na rzecz 

wiarygodnych i energooszczędnych 

inteligentnych sieci i infrastruktury 

usługowej (łączność wykraczająca poza 

5G, infrastruktura oparta na 

oprogramowaniu, internet rzeczy, 

infrastruktura chmur obliczeniowych, 

chmury kognitywne), umożliwiające 

wykorzystanie zdolności w czasie 

rzeczywistym, wirtualizację i zarządzanie 

zdecentralizowane (ultraszybka 

i elastyczna łączność radiowa, architektura 

rozproszonych zasobów informatycznych, 

łańcuch bloków, wspólne konteksty 

i wiedza); 

– Technologie i systemy na rzecz 

wiarygodnych i energooszczędnych 

inteligentnych sieci i infrastruktury 

usługowej (łączność wykraczająca poza 

5G, infrastruktura oparta na 

oprogramowaniu, internet rzeczy, 

infrastruktura chmur obliczeniowych, 

chmury kognitywne), umożliwiające 

wykorzystanie zdolności w czasie 

rzeczywistym, wirtualizację i zarządzanie 

zdecentralizowane (ultraszybka i 

elastyczna łączność radiowa, architektura 

rozproszonych zasobów informatycznych, 

łańcuch bloków, wspólne konteksty i 

wiedza), pod warunkiem że zostały 

poddane niezależnym testom, które 

potwierdziły, że są one bezpieczne; 

Uzasadnienie 

Szereg wiarygodnych źródeł poruszyło problem bezpieczeństwa w związku z wprowadzeniem 

5G. Zanim stanie się to przedmiotem politycznych rozgrywek, technologie te należy poddać 

niezależnym testom, które wykażą, że nie mają one szkodliwego wpływu na człowieka. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – filar II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.6 – akapit 2 – tiret 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Duże zbiory danych: Analiza 

danych o ekstremalnej wydajności; 

„Uwzględnienie ochrony prywatności już 

w fazie projektowania” w odniesieniu do 

analizy dużych zbiorów danych 

osobowych i poufnych; technologie na 

potrzeby platform danych na pełną skalę 

do celów ponownego wykorzystywania 

danych przemysłowych, osobowych 

i otwartych; zarządzanie danymi, 

interoperacyjność i narzędzia łączące; 

zastosowania danych na potrzeby 

– Duże zbiory danych: Analiza 

danych o ekstremalnej wydajności; 

„Uwzględnienie ochrony prywatności już 

w fazie projektowania” w odniesieniu do 

analizy dużych zbiorów danych 

osobowych i poufnych; technologie na 

potrzeby platform danych na pełną skalę 

do celów ponownego wykorzystywania 

danych przemysłowych, osobowych 

i otwartych; zarządzanie danymi, 

interoperacyjność i narzędzia łączące; 

zastosowania danych na potrzeby 

globalnych wyzwań; przechowywanie 
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globalnych wyzwań; danych, wpływ na środowisko i sposoby 

na ograniczenie tego wpływu; 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – filar II – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.2 – akapit 2 – tiret 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Technologie i rozwiązania 

w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

dotyczące wytwarzania energii 

elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, 

zrównoważonych paliw transportowych 

i nośników pośrednich, w różnej skali i na 

różnych etapach rozwoju, dostosowane do 

warunków geograficznych i rynków, 

zarówno w UE, jak i na całym świecie; 

– Niezawodne technologie i 

rozwiązania w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych dotyczące wytwarzania 

energii elektrycznej, ogrzewania i 

chłodzenia, zrównoważonych paliw 

transportowych i nośników pośrednich, w 

różnej skali i na różnych etapach rozwoju, 

dostosowane do warunków geograficznych 

i rynków, zarówno w UE, jak i na całym 

świecie; 

Uzasadnienie 

Biorąc pod uwagę, że jest ona skuteczna tylko wtedy, gdy wieje wiatr, samej energii 

wiatrowej nie można uznać za niezawodne źródło energii pierwotnej. Na lądzie najbardziej 

niezawodne powinno być połączenie energii wiatrowej i wodnej, jak to stosowane obecnie w 

Niemczech (1): https://www.ge.com/reports/unique-combo-wind-hydro-power-revolutionize-

renewable-energy/ 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – filar II – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.3 – akapit 2 – tiret 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Metody, technologie i narzędzia na 

rzecz zrównoważonej i odpornej produkcji 

w rolnictwie i leśnictwie; 

– Metody, technologie i narzędzia na 

rzecz zrównoważonej i odpornej produkcji 

w rolnictwie, leśnictwie i agroleśnictwie; 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – filar II – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 1– tiret 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Naukowe i techniczne wsparcie 

polityki na rzecz poprawy zdrowia 

publicznego i systemów opieki zdrowotnej, 

w tym w zakresie wyrobów medycznych 

i ocen technologii medycznych, baz 

danych, cyfryzacji; 

– Naukowe i techniczne wsparcie 

polityki na rzecz poprawy zdrowia 

publicznego i systemów opieki zdrowotnej 

przystępnych cenowo dla wszystkich, w 

tym w zakresie wyrobów medycznych i 

ocen technologii medycznych, baz danych, 

cyfryzacji; 
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