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Poprawka 565
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone 
konsultacje i wymiany zdań z państwami 
członkowskimi, Parlamentem Europejskim 
w odpowiednich przypadkach oraz z 
różnymi zainteresowanymi stronami w 
odniesieniu do priorytetów, w tym misji, w 
ramach filaru „Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa”, oraz 
odpowiednie rodzaje działań, które należy 
podjąć, w szczególności partnerstwa 
europejskie.

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone 
konsultacje i wymiany zdań z państwami 
członkowskimi, Parlamentem Europejskim 
w odpowiednich przypadkach oraz 
z różnymi zainteresowanymi stronami 
w odniesieniu do priorytetów, w tym misji, 
w ramach filaru „Globalne wyzwania 
i konkurencyjność przemysłowa”, oraz 
odpowiednie rodzaje działań, które należy 
podjąć, w szczególności partnerstwa 
europejskie. Sektor przemysłu bierze 
udział w formułowaniu kryteriów i 
warunków wyboru, realizacji, 
monitorowania i oceny partnerstwa 
europejskiego.

Or. en

Poprawka 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone 
konsultacje i wymiany zdań z państwami 
członkowskimi, Parlamentem Europejskim 
w odpowiednich przypadkach oraz z 
różnymi zainteresowanymi stronami w 
odniesieniu do priorytetów, w tym misji, w 
ramach filaru „Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa”, oraz 
odpowiednie rodzaje działań, które należy 
podjąć, w szczególności partnerstwa 
europejskie.

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone 
konsultacje i wymiany zdań z państwami 
członkowskimi, Parlamentem Europejskim 
w odpowiednich przypadkach oraz 
z różnymi zainteresowanymi stronami, w
tym z sektorem prywatnym, w odniesieniu 
do priorytetów, w tym misji, w ramach 
filaru „Globalne wyzwania 
i konkurencyjność przemysłowa”, oraz 
odpowiednie rodzaje działań, które należy 
podjąć, w szczególności partnerstwa 
europejskie.

Or. en
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Poprawka 567
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone 
konsultacje i wymiany zdań z państwami 
członkowskimi, Parlamentem Europejskim 
w odpowiednich przypadkach oraz z 
różnymi zainteresowanymi stronami w 
odniesieniu do priorytetów, w tym misji, w 
ramach filaru „Globalne wyzwania i
konkurencyjność przemysłowa”, oraz 
odpowiednie rodzaje działań, które należy 
podjąć, w szczególności partnerstwa 
europejskie.

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone 
konsultacje i wymiany zdań z państwami 
członkowskimi, Parlamentem Europejskim 
w odpowiednich przypadkach oraz 
z różnymi zainteresowanymi stronami 
w odniesieniu do priorytetów, w tym misji, 
w ramach filaru „Konkurencyjność”, oraz 
odpowiednie rodzaje działań, które należy 
podjąć, w szczególności partnerstwa 
europejskie.

Or. en

Poprawka 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone 
konsultacje i wymiany zdań z państwami 
członkowskimi, Parlamentem Europejskim 
w odpowiednich przypadkach oraz z 
różnymi zainteresowanymi stronami w 
odniesieniu do priorytetów, w tym misji, w 
ramach filaru „Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa”, oraz 
odpowiednie rodzaje działań, które należy 
podjąć, w szczególności partnerstwa 
europejskie.

Będzie ono obejmować otwarte i szeroko 
zakrojone konsultacje i wymiany zdań 
z państwami członkowskimi, Parlamentem 
Europejskim oraz z różnymi 
zainteresowanymi stronami w odniesieniu 
do priorytetów, w tym misji, w ramach 
filaru „Globalne wyzwania 
i konkurencyjność przemysłowa”, oraz 
odpowiednie rodzaje działań, które należy 
podjąć, w szczególności partnerstwa 
europejskie.

Or. en

Poprawka 569
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Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone 
konsultacje i wymiany zdań z państwami 
członkowskimi, Parlamentem Europejskim 
w odpowiednich przypadkach oraz z 
różnymi zainteresowanymi stronami w 
odniesieniu do priorytetów, w tym misji, w 
ramach filaru „Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa”, oraz 
odpowiednie rodzaje działań, które należy 
podjąć, w szczególności partnerstwa 
europejskie.

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone 
konsultacje i wymiany zdań z państwami 
członkowskimi, Parlamentem Europejskim 
oraz z różnymi zainteresowanymi stronami 
w odniesieniu do priorytetów, w tym misji, 
w ramach filaru „Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa”, oraz 
odpowiednie rodzaje działań, które należy 
podjąć, w szczególności partnerstwa 
europejskie.

Or. en

Poprawka 570
Miapetra Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone 
konsultacje i wymiany zdań z państwami 
członkowskimi, Parlamentem Europejskim 
w odpowiednich przypadkach oraz z 
różnymi zainteresowanymi stronami w 
odniesieniu do priorytetów, w tym misji, w 
ramach filaru „Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa”, oraz 
odpowiednie rodzaje działań, które należy 
podjąć, w szczególności partnerstwa 
europejskie.

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone 
konsultacje i wymiany zdań z państwami 
członkowskimi, Parlamentem Europejskim 
oraz z różnymi zainteresowanymi stronami 
w odniesieniu do priorytetów, w tym misji, 
w ramach filaru „Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa”, oraz 
odpowiednie rodzaje działań, które należy 
podjąć, w szczególności partnerstwa 
europejskie.

Or. en

Poprawka 571
Martina Werner
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone 
konsultacje i wymiany zdań z państwami 
członkowskimi, Parlamentem Europejskim 
w odpowiednich przypadkach oraz z 
różnymi zainteresowanymi stronami w 
odniesieniu do priorytetów, w tym misji, w 
ramach filaru „Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa”, oraz 
odpowiednie rodzaje działań, które należy 
podjąć, w szczególności partnerstwa 
europejskie.

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone 
konsultacje i wymiany zdań z państwami 
członkowskimi, Parlamentem Europejskim 
oraz z różnymi zainteresowanymi stronami 
w odniesieniu do priorytetów, w tym misji, 
w ramach filaru „Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa”, oraz 
odpowiednie rodzaje działań, które należy 
podjąć, w szczególności partnerstwa 
europejskie.

Or. en

Poprawka 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o te szeroko zakrojone 
konsultacje w ramach planowania 
strategicznego określone zostaną wspólne 
cele i obszary działalności, takie jak 
obszary partnerstwa (proponowana 
podstawa prawna określa jedynie 
instrumenty i kryteria, które będą 
stanowić wytyczne dla ich stosowania) 
oraz obszary misji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 573
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o te szeroko zakrojone 
konsultacje w ramach planowania 
strategicznego określone zostaną wspólne 
cele i obszary działalności, takie jak 
obszary partnerstwa (proponowana 
podstawa prawna określa jedynie 
instrumenty i kryteria, które będą 
stanowić wytyczne dla ich stosowania) 
oraz obszary misji.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Treść przeniesiona do poprawki dotyczącej załącznika I akapit 1

Poprawka 574
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Proces planowania strategicznego, który 
przewiduje przyjęcie strategicznego planu 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji w drodze aktu delegowanego, 
zwiększy poczucie odpowiedzialności i 
zrozumienie celów programu u znaczącej 
części społeczeństwa oraz umożliwi 
współprawodawcom, wszystkim 
zainteresowanym stronom i państwom 
członkowskim uzyskanie na czas pełnych 
informacji na temat planowanych 
inicjatyw.

Or. it

Uzasadnienie

Parlament będzie musiał być formalnie zaangażowany w ten proces na mocy aktu 
delegowanego.

Poprawka 575
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Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po przeprowadzeniu wszystkich 
konsultacji Komisja opracuje plan 
strategiczny w formie aktu delegowanego.

Or. en

Poprawka 576
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Planowanie strategiczne przyczyni się do 
opracowania i wdrożenia polityki w 
odpowiednich obszarach na poziomie UE, 
a także uzupełniających strategii 
politycznych w państwach członkowskich. 
Podczas procesu planowania 
strategicznego uwzględnione zostaną 
priorytety polityki UE, aby zwiększyć 
wkład badań naukowych i innowacji w 
realizację polityki. W planowaniu 
strategicznym uwzględnione zostaną 
również prognozy, badania i inne dowody 
naukowe oraz odpowiednie istniejące 
inicjatywy na szczeblu unijnym i 
krajowym.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Treść przeniesiona do poprawki dotyczacej załącznika I akapit 1

Poprawka 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Planowanie strategiczne przyczyni się do 
opracowania i wdrożenia polityki w 
odpowiednich obszarach na poziomie UE, 
a także uzupełniających strategii 
politycznych w państwach członkowskich. 
Podczas procesu planowania 
strategicznego uwzględnione zostaną 
priorytety polityki UE, aby zwiększyć 
wkład badań naukowych i innowacji w 
realizację polityki. W planowaniu 
strategicznym uwzględnione zostaną 
również prognozy, badania i inne dowody 
naukowe oraz odpowiednie istniejące 
inicjatywy na szczeblu unijnym i 
krajowym.

Planowanie strategiczne przyczyni się do 
opracowania i wdrożenia polityki 
w odpowiednich obszarach na poziomie 
UE, a także uzupełniających strategii 
politycznych w państwach członkowskich. 
Podczas procesu planowania 
strategicznego uwzględnione zostaną 
priorytety polityki UE oraz bieżące 
działania odpowiednich grup 
zainteresowanych stron w celu realizacji 
tych priorytetów, aby zwiększyć wkład 
badań naukowych i innowacji w realizację 
polityki. W planowaniu strategicznym 
uwzględnione zostaną również prognozy, 
badania przeprowadzone w sektorze 
publicznym i prywatnym, inne dowody 
naukowe oraz odpowiednie istniejące 
inicjatywy na szczeblu unijnym 
i krajowym.

Or. en

Poprawka 578
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Planowanie strategiczne przyczyni się do 
opracowania i wdrożenia polityki w 
odpowiednich obszarach na poziomie UE, 
a także uzupełniających strategii 
politycznych w państwach członkowskich. 
Podczas procesu planowania 
strategicznego uwzględnione zostaną 
priorytety polityki UE, aby zwiększyć 
wkład badań naukowych i innowacji w 
realizację polityki. W planowaniu 
strategicznym uwzględnione zostaną 
również prognozy, badania i inne dowody 

Planowanie strategiczne przyczyni się do 
opracowania i wdrożenia polityki 
w odpowiednich obszarach na poziomie 
UE, a także uzupełniających strategii 
politycznych w państwach członkowskich. 
Podczas procesu planowania 
strategicznego uwzględnione zostaną 
priorytety polityki UE, w tym oenzetowskie 
cele zrównoważonego rozwoju, aby 
zwiększyć wkład badań naukowych 
i innowacji w realizację polityki. 
W planowaniu strategicznym 
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naukowe oraz odpowiednie istniejące 
inicjatywy na szczeblu unijnym i 
krajowym.

uwzględnione zostaną również prognozy, 
badania i inne dowody naukowe oraz 
odpowiednie istniejące inicjatywy na 
szczeblu unijnym i krajowym.

Or. en

Poprawka 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Planowanie strategiczne przyczyni się do 
opracowania i wdrożenia polityki w 
odpowiednich obszarach na poziomie UE, 
a także uzupełniających strategii 
politycznych w państwach członkowskich. 
Podczas procesu planowania 
strategicznego uwzględnione zostaną 
priorytety polityki UE, aby zwiększyć 
wkład badań naukowych i innowacji w 
realizację polityki. W planowaniu 
strategicznym uwzględnione zostaną 
również prognozy, badania i inne dowody 
naukowe oraz odpowiednie istniejące 
inicjatywy na szczeblu unijnym i 
krajowym.

Planowanie strategiczne przyczyni się do 
opracowania i wdrożenia polityki 
w odpowiednich obszarach na poziomie 
UE, a także uzupełniających strategii 
politycznych w państwach członkowskich. 
Podczas procesu planowania 
strategicznego uwzględnione zostaną 
priorytety polityki UE, w tym oenzetowskie 
cele zrównoważonego rozwoju, aby 
zwiększyć wkład badań naukowych 
i innowacji w realizację polityki. 
W planowaniu strategicznym 
uwzględnione zostaną również prognozy, 
badania i inne dowody naukowe oraz 
odpowiednie istniejące inicjatywy na 
szczeblu unijnym i krajowym.

Or. en

Poprawka 580
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Planowanie strategiczne przyczyni się do 
opracowania i wdrożenia polityki w 
odpowiednich obszarach na poziomie UE, 
a także uzupełniających strategii 
politycznych w państwach członkowskich. 

Planowanie strategiczne przyczyni się do 
opracowania i wdrożenia programu
w odpowiednich obszarach na poziomie 
UE, a także na poziomie państw 
członkowskich oraz krajów 
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Podczas procesu planowania 
strategicznego uwzględnione zostaną 
priorytety polityki UE, aby zwiększyć 
wkład badań naukowych i innowacji w 
realizację polityki. W planowaniu 
strategicznym uwzględnione zostaną 
również prognozy, badania i inne dowody 
naukowe oraz odpowiednie istniejące 
inicjatywy na szczeblu unijnym i 
krajowym.

stowarzyszonych. Podczas procesu 
planowania strategicznego uwzględnione 
zostaną odpowiednie priorytety polityki 
UE, aby zwiększyć wkład badań 
naukowych i innowacji w realizację tych 
strategii politycznych. W planowaniu 
strategicznym uwzględnione zostaną 
prognozy, badania i inne dowody naukowe, 
a także odpowiednie istniejące inicjatywy 
na szczeblu unijnym i krajowym.

Or. en

Poprawka 581
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach planowania strategicznego 
promowana będzie synergia między 
programem „Horyzont Europa” i innymi 
programami Unii, w tym programem 
Euratom, a tym samym stanie się ono 
punktem odniesienia dla badań 
naukowych i innowacji we wszystkich 
powiązanych programach w ramach 
budżetu UE i instrumentach o charakterze 
niefinansowym. Przyczyni się to również 
do szybszego upowszechniania i absorpcji 
wyników badań naukowych i innowacji 
oraz pozwoli uniknąć powielania i 
nakładania się możliwości finansowania. 
Planowanie strategiczne zapewni ramy 
umożliwiające powiązanie bezpośrednich 
działań badawczych Wspólnego Centrum 
Badawczego i innych działań wspieranych 
w ramach programu, w tym wykorzystanie 
rezultatów do wspierania polityki.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Treść przeniesiona do poprawki dotyczacej załącznika I akapit 1
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Poprawka 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach planowania strategicznego 
promowana będzie synergia między 
programem „Horyzont Europa” i innymi 
programami Unii, w tym programem 
Euratom, a tym samym stanie się ono 
punktem odniesienia dla badań naukowych 
i innowacji we wszystkich powiązanych 
programach w ramach budżetu UE i 
instrumentach o charakterze 
niefinansowym. Przyczyni się to również 
do szybszego upowszechniania i absorpcji 
wyników badań naukowych i innowacji 
oraz pozwoli uniknąć powielania i 
nakładania się możliwości finansowania. 
Planowanie strategiczne zapewni ramy 
umożliwiające powiązanie bezpośrednich 
działań badawczych Wspólnego Centrum 
Badawczego i innych działań wspieranych 
w ramach programu, w tym wykorzystanie 
rezultatów do wspierania polityki.

W ramach planowania strategicznego 
promowana będzie synergia między 
programem „Horyzont Europa” i innymi 
programami Unii, w tym programem 
Euratom, a tym samym stanie się ono 
punktem odniesienia dla badań naukowych 
i innowacji we wszystkich powiązanych 
programach w ramach budżetu UE 
i instrumentach o charakterze 
niefinansowym. Przyczyni się to również 
do szybszego upowszechniania i absorpcji 
wyników badań naukowych i innowacji, 
zmniejszy fragmentację działań oraz 
pozwoli uniknąć powielania i nakładania 
się możliwości finansowania. Planowanie 
strategiczne zapewni ramy umożliwiające 
powiązanie bezpośrednich działań 
badawczych Wspólnego Centrum 
Badawczego i innych działań wspieranych 
w ramach programu, w tym wykorzystanie 
rezultatów i danych do wspierania polityki.

Or. en

Poprawka 583
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach planowania strategicznego 
promowana będzie synergia między 
programem „Horyzont Europa” i innymi 
programami Unii, w tym programem 
Euratom, a tym samym stanie się ono 
punktem odniesienia dla badań naukowych 
i innowacji we wszystkich powiązanych 

W ramach planowania strategicznego 
promowana będzie synergia między 
programem „Horyzont Europa” i innymi 
programami Unii, w tym programem 
Euratom, a tym samym stanie się ono 
punktem odniesienia dla badań 
naukowych, podstawowych i stosowanych,
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programach w ramach budżetu UE i 
instrumentach o charakterze 
niefinansowym. Przyczyni się to również 
do szybszego upowszechniania i absorpcji 
wyników badań naukowych i innowacji 
oraz pozwoli uniknąć powielania i 
nakładania się możliwości finansowania. 
Planowanie strategiczne zapewni ramy 
umożliwiające powiązanie bezpośrednich 
działań badawczych Wspólnego Centrum 
Badawczego i innych działań wspieranych 
w ramach programu, w tym wykorzystanie 
rezultatów do wspierania polityki.

i innowacji we wszystkich powiązanych 
programach w ramach budżetu UE 
i instrumentach o charakterze 
niefinansowym. Przyczyni się to również 
do szybszego upowszechniania i absorpcji 
wyników badań naukowych i innowacji 
oraz pozwoli uniknąć powielania 
i nakładania się możliwości finansowania. 
Planowanie strategiczne zapewni ramy 
umożliwiające powiązanie bezpośrednich 
działań badawczych Wspólnego Centrum 
Badawczego i innych działań wspieranych 
w ramach programu, w tym wykorzystanie 
rezultatów do wspierania polityki.

Or. it

Uzasadnienie

Zob. poprawka 20

Poprawka 584
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach planu strategicznego określona 
zostanie wieloletnia strategia realizacji
programu prac (określonego w art. 11), z 
zapewnieniem wystarczającej 
elastyczności umożliwiającej szybkie 
reagowanie na nieoczekiwane możliwości i 
sytuacje kryzysowe. Ponieważ program 
„Horyzont Europa” obejmuje okres 7 lat, 
gospodarczy, społeczny i polityczny 
kontekst jego działania może ulec w tym 
czasie istotnym zmianom. Program 
„Horyzont Europa” musi być zdolny do 
szybkiego dostosowania się do tych zmian. 
Będzie zatem możliwe dodanie wsparcia 
dla działań wykraczających poza poniższe 
opisy, jeżeli będzie to należycie 
uzasadnione, w celu uwzględnienia 
znacznych zmian lub nieprzewidzianych 
zdarzeń, potrzeb politycznych lub sytuacji 
kryzysowych, na przykład w odpowiedzi 

W ramach planu strategicznego określona 
zostanie wieloletnia strategia orientacji 
treści programu prac (określonego w art. 
11), z zapewnieniem wystarczającej 
elastyczności umożliwiającej dostosowanie 
do szybkiej ewolucji badań, innowacji i 
technologii, szybkie reagowanie na nowe i 
pojawiające się wyzwania, nieoczekiwane 
możliwości i sytuacje kryzysowe.
Ponieważ program „Horyzont Europa” 
obejmuje okres 7 lat, gospodarczy, 
społeczny i polityczny kontekst jego 
działania może ulec w tym czasie istotnym 
zmianom. Program „Horyzont Europa” 
musi być zdolny do szybkiego 
dostosowania się do tych zmian. Będzie 
zatem możliwe dodanie wsparcia dla 
działań wykraczających poza poniższe 
opisy, jeżeli będzie to należycie 
uzasadnione, w celu uwzględnienia 
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na poważne zagrożenia dla zdrowia 
wynikające np. z epidemii.

znacznych zmian lub nieprzewidzianych 
zdarzeń, potrzeb politycznych lub sytuacji 
kryzysowych.

Or. en

Poprawka 585
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas realizacji programu „Horyzont 
Europa” szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na kwestię zapewnienia 
wyważonego i szerokiego podejścia do 
badań naukowych i innowacji, które nie 
ogranicza się tylko do opracowywania 
nowych produktów, procesów i usług w 
oparciu o wiedzę i przełomowe 
rozwiązania naukowe i technologiczne, ale 
obejmuje również wykorzystanie 
istniejących technologii w nowatorskich 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie oraz 
innowacje nietechnologiczne i społeczne. 
Systemowe, wielodyscyplinarne, 
wielosektorowe oraz obejmujące różne 
obszary polityki podejście do innowacji 
naukowych zagwarantuje, że można będzie 
sprostać wyzwaniom, a jednocześnie
tworzyć nowe konkurencyjne 
przedsiębiorstwa i branże, wspierać 
konkurencję, pobudzać inwestycje 
prywatne oraz utrzymać równe warunki 
działania na rynku wewnętrznym.

Podczas realizacji programu „Horyzont 
Europa” szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na kwestię zapewnienia 
wyważonego i szerokiego podejścia do 
badań naukowych i innowacji, które nie 
ogranicza się tylko do opracowywania 
nowych produktów, procesów i usług 
w oparciu o wiedzę i przełomowe 
rozwiązania naukowe i technologiczne, ale 
obejmuje również wykorzystanie 
istniejących technologii w nowatorskich 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie oraz 
innowacje nietechnologiczne i społeczne. 
Systemowe, wielodyscyplinarne, 
wielosektorowe oraz obejmujące różne 
obszary polityki podejście do badań i
innowacji zagwarantuje, że można będzie 
sprostać wyzwaniom, generować nową 
wiedzę oraz w miarę możliwości tworzyć 
nowe konkurencyjne i zrównoważone
przedsiębiorstwa i branże, pobudzać 
innowacje naukowe, wspierać 
konkurencję, wspierać inwestycje 
prywatne oraz utrzymać równe warunki 
działania na rynku wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 586
Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący decyzji
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Załącznik I – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas realizacji programu „Horyzont
Europa” szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na kwestię zapewnienia 
wyważonego i szerokiego podejścia do 
badań naukowych i innowacji, które nie 
ogranicza się tylko do opracowywania 
nowych produktów, procesów i usług w 
oparciu o wiedzę i przełomowe 
rozwiązania naukowe i technologiczne, ale 
obejmuje również wykorzystanie 
istniejących technologii w nowatorskich 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie oraz 
innowacje nietechnologiczne i społeczne. 
Systemowe, wielodyscyplinarne, 
wielosektorowe oraz obejmujące różne 
obszary polityki podejście do innowacji 
naukowych zagwarantuje, że można będzie 
sprostać wyzwaniom, a jednocześnie 
tworzyć nowe konkurencyjne 
przedsiębiorstwa i branże, wspierać 
konkurencję, pobudzać inwestycje 
prywatne oraz utrzymać równe warunki 
działania na rynku wewnętrznym.

Podczas realizacji programu „Horyzont 
Europa” szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na kwestię zapewnienia - na 
wszystkich etapach rozwoju - wyważonego 
i szerokiego podejścia do badań 
naukowych i innowacji, które nie 
ogranicza się tylko do wspierania badań 
pionierskich lub opracowywania nowych 
produktów, procesów i usług w oparciu 
o wiedzę i przełomowe rozwiązania 
naukowe i technologiczne, ale obejmuje 
również wykorzystanie istniejących 
technologii w nowatorskich 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie oraz 
innowacje nietechnologiczne i społeczne. 
Systemowe, wielodyscyplinarne, 
wielosektorowe oraz obejmujące różne 
obszary polityki podejście do innowacji 
naukowych zagwarantuje, że można będzie 
sprostać wyzwaniom, a jednocześnie 
tworzyć nowe konkurencyjne 
przedsiębiorstwa i branże, wspierać 
konkurencję, pobudzać inwestycje 
prywatne oraz utrzymać równe warunki 
działania na rynku wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 587
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas realizacji programu „Horyzont 
Europa” szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na kwestię zapewnienia 
wyważonego i szerokiego podejścia do 
badań naukowych i innowacji, które nie 
ogranicza się tylko do opracowywania 
nowych produktów, procesów i usług w 
oparciu o wiedzę i przełomowe 
rozwiązania naukowe i technologiczne, ale 

Podczas realizacji programu „Horyzont 
Europa” szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na kwestię zapewnienia 
wyważonego i szerokiego podejścia do 
badań naukowych i innowacji, które nie 
ogranicza się tylko do opracowywania
nowych produktów, procesów i usług 
w oparciu o wiedzę i przełomowe 
rozwiązania naukowe i technologiczne, ale 
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obejmuje również wykorzystanie 
istniejących technologii w nowatorskich 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie oraz 
innowacje nietechnologiczne i społeczne. 
Systemowe, wielodyscyplinarne, 
wielosektorowe oraz obejmujące różne 
obszary polityki podejście do innowacji 
naukowych zagwarantuje, że można będzie 
sprostać wyzwaniom, a jednocześnie 
tworzyć nowe konkurencyjne 
przedsiębiorstwa i branże, wspierać 
konkurencję, pobudzać inwestycje 
prywatne oraz utrzymać równe warunki 
działania na rynku wewnętrznym.

obejmuje również wykorzystanie 
istniejących technologii w nowatorskich 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie oraz 
innowacje nietechnologiczne i społeczne, 
projektowanie i kreatywność. Systemowe, 
wielodyscyplinarne, wielosektorowe oraz 
obejmujące różne obszary polityki 
podejście do innowacji naukowych 
zagwarantuje, że można będzie sprostać 
wyzwaniom, a jednocześnie tworzyć nowe 
konkurencyjne przedsiębiorstwa i branże, 
wspierać konkurencję, pobudzać 
inwestycje prywatne oraz utrzymać równe 
warunki działania na rynku wewnętrznym.

Or. es

Poprawka 588
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemowe, wielodyscyplinarne, 
wielosektorowe oraz obejmujące różne 
obszary polityki podejście do innowacji i 
do badań naukowych zagwarantuje, że 
można będzie sprostać wyzwaniom, 
powstaje nowa wiedza i tam, gdzie jest to 
możliwe, przyczynia się jednocześnie do 
powstawania nowych konkurencyjnych 
przedsiębiorstw i gałęzi przemysłu oraz 
innowacji społecznych i naukowych, 
wspiera konkurencję, pobudza inwestycje 
prywatne oraz utrzymuje równe warunki 
działania na rynku wewnętrznym.

Or. it

Uzasadnienie

Podejście międzydyscyplinarne zapewni pluralizm opinii niezbędnych dla innowacji.

Poprawka 589
Jakop Dalunde
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach filarów „Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa” oraz 
„Otwarte innowacje” badania naukowe i 
innowacje zostaną uzupełnione działaniami 
blisko związanymi z użytkownikami 
końcowymi i rynkiem, takimi jak 
demonstracja, pilotaż lub weryfikacja 
poprawności projektu, z wyłączeniem 
działań związanych z komercjalizacją, 
które wykraczają poza fazę badań 
naukowych i innowacji. Obejmie to 
również wspieranie działalności 
ukierunkowanej na popyt, która pomaga w 
przyspieszeniu wdrażania i 
rozpowszechniania szerokiej gamy 
innowacji. Nacisk zostanie położony na 
nienakazowe zaproszenia do składania 
wniosków.

W ramach filarów „Globalne wyzwania 
społeczne i gospodarka o zerowej emisji 
netto gazów cieplarnianych” oraz 
„Innowacyjna Europa” badania naukowe 
i innowacje zostaną uzupełnione 
działaniami blisko związanymi 
z użytkownikami końcowymi i rynkiem, 
takimi jak demonstracja, pilotaż lub 
weryfikacja poprawności projektu, 
z wyłączeniem działań związanych 
z komercjalizacją, które wykraczają poza 
fazę badań naukowych i innowacji. 
Obejmie to również wspieranie 
działalności ukierunkowanej na popyt, 
która pomaga w przyspieszeniu wdrażania 
i rozpowszechniania szerokiej gamy 
innowacji. Nacisk zostanie położony na 
nienakazowe zaproszenia do składania 
wniosków.

Or. en

Poprawka 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach filarów „Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa” oraz 
„Otwarte innowacje” badania naukowe i 
innowacje zostaną uzupełnione działaniami 
blisko związanymi z użytkownikami 
końcowymi i rynkiem, takimi jak 
demonstracja, pilotaż lub weryfikacja 
poprawności projektu, z wyłączeniem 
działań związanych z komercjalizacją, 
które wykraczają poza fazę badań 
naukowych i innowacji. Obejmie to 

W ramach filarów „Wyzwania społeczne
i konkurencyjność przemysłowa” oraz 
„Otwarte innowacje” badania naukowe 
i innowacje zostaną uzupełnione 
działaniami blisko związanymi 
z użytkownikami końcowymi i rynkiem, 
takimi jak demonstracja, pilotaż lub 
weryfikacja poprawności projektu, 
z wyłączeniem działań związanych 
z komercjalizacją, które wykraczają poza 
fazę badań naukowych i innowacji. 
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również wspieranie działalności 
ukierunkowanej na popyt, która pomaga w 
przyspieszeniu wdrażania i 
rozpowszechniania szerokiej gamy 
innowacji. Nacisk zostanie położony na 
nienakazowe zaproszenia do składania 
wniosków.

Obejmie to również wspieranie 
działalności ukierunkowanej na popyt, 
która pomaga w przyspieszeniu wdrażania 
i rozpowszechniania szerokiej gamy 
innowacji. Nacisk zostanie położony na 
nienakazowe zaproszenia do składania 
wniosków.

Or. en

Poprawka 591
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach filarów „Globalne wyzwania i
konkurencyjność przemysłowa” oraz 
„Otwarte innowacje” badania naukowe i 
innowacje zostaną uzupełnione działaniami 
blisko związanymi z użytkownikami 
końcowymi i rynkiem, takimi jak 
demonstracja, pilotaż lub weryfikacja 
poprawności projektu, z wyłączeniem 
działań związanych z komercjalizacją, 
które wykraczają poza fazę badań 
naukowych i innowacji. Obejmie to 
również wspieranie działalności 
ukierunkowanej na popyt, która pomaga w 
przyspieszeniu wdrażania i 
rozpowszechniania szerokiej gamy 
innowacji. Nacisk zostanie położony na 
nienakazowe zaproszenia do składania 
wniosków.

W ramach filarów „Konkurencyjność” oraz 
„Otwarte innowacje” badania naukowe 
i innowacje zostaną uzupełnione 
działaniami blisko związanymi 
z użytkownikami końcowymi i rynkiem, 
takimi jak demonstracja, pilotaż lub 
weryfikacja poprawności projektu, 
z wyłączeniem działań związanych 
z komercjalizacją, które wykraczają poza 
fazę badań naukowych i innowacji. 
Obejmie to również wspieranie 
działalności ukierunkowanej na popyt, 
która pomaga w przyspieszeniu wdrażania 
i rozpowszechniania szerokiej gamy 
innowacji. Nacisk zostanie położony na 
nienakazowe zaproszenia do składania 
wniosków.

Or. en

Poprawka 592
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach filaru „Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa”, w 
oparciu o doświadczenia zdobyte w 
ramach programu „Horyzont 2020”, 
nauki społeczne i humanistyczne będą w 
pełni zintegrowane we wszystkich 
klastrach, z uwzględnieniem szczególnych 
i wyspecjalizowanych działań. Podobnie 
działalność obejmująca badania naukowe 
i innowacje w sektorze morskim będzie 
realizowana w sposób strategiczny i 
zintegrowany zgodnie ze zintegrowaną 
polityką morską, wspólną polityką 
rybołówstwa i zobowiązaniami 
międzynarodowymi.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Treść przeniesiona do poprawki dotyczacej załącznika I akapit 1

Poprawka 593
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach filaru „Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa”, w oparciu 
o doświadczenia zdobyte w ramach 
programu „Horyzont 2020”, nauki 
społeczne i humanistyczne będą w pełni 
zintegrowane we wszystkich klastrach, z 
uwzględnieniem szczególnych i 
wyspecjalizowanych działań. Podobnie 
działalność obejmująca badania naukowe i 
innowacje w sektorze morskim będzie 
realizowana w sposób strategiczny i 
zintegrowany zgodnie ze zintegrowaną 
polityką morską, wspólną polityką 
rybołówstwa i zobowiązaniami 
międzynarodowymi.

W ramach filaru „Globalne wyzwania 
i konkurencyjność przemysłowa”, 
w oparciu o doświadczenia zdobyte 
w ramach programu „Horyzont 2020”, 
nauki społeczne i humanistyczne będą 
w pełni zintegrowane we wszystkich 
klastrach, z uwzględnieniem szczególnych 
obszarów interwencji
i wyspecjalizowanych działań. Podobnie 
działalność obejmująca badania naukowe 
i innowacje w sektorze morskim będzie 
realizowana w sposób strategiczny 
i zintegrowany zgodnie ze zintegrowaną 
polityką morską, wspólną polityką 
rybołówstwa i zobowiązaniami 
międzynarodowymi.
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Or. en

Poprawka 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach filaru „Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa”, w oparciu 
o doświadczenia zdobyte w ramach 
programu „Horyzont 2020”, nauki 
społeczne i humanistyczne będą w pełni 
zintegrowane we wszystkich klastrach, z 
uwzględnieniem szczególnych i 
wyspecjalizowanych działań. Podobnie 
działalność obejmująca badania naukowe i 
innowacje w sektorze morskim będzie 
realizowana w sposób strategiczny i 
zintegrowany zgodnie ze zintegrowaną 
polityką morską, wspólną polityką 
rybołówstwa i zobowiązaniami 
międzynarodowymi.

W ramach filaru „Wyzwania społeczne
i konkurencyjność przemysłowa”, 
w oparciu o doświadczenia zdobyte 
w ramach programu „Horyzont 2020”, 
nauki społeczne, humanistyczne i projekty
będą w pełni zintegrowane we wszystkich 
klastrach, z uwzględnieniem szczególnych 
i wyspecjalizowanych działań. Podobnie 
działalność obejmująca badania naukowe 
i innowacje w sektorze morskim będzie 
realizowana w sposób strategiczny 
i zintegrowany zgodnie ze zintegrowaną 
polityką morską, wspólną polityką 
rybołówstwa i zobowiązaniami 
międzynarodowymi.

Or. es

Poprawka 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach filaru „Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa”, w oparciu 
o doświadczenia zdobyte w ramach 
programu „Horyzont 2020”, nauki 
społeczne i humanistyczne będą w pełni 
zintegrowane we wszystkich klastrach, z 
uwzględnieniem szczególnych i 
wyspecjalizowanych działań. Podobnie 
działalność obejmująca badania naukowe i 
innowacje w sektorze morskim będzie 

W ramach filaru „Wyzwania społeczne
i konkurencyjność przemysłowa”, 
w oparciu o doświadczenia zdobyte 
w ramach programu „Horyzont 2020”, 
nauki społeczne i humanistyczne będą 
w pełni zintegrowane we wszystkich 
klastrach, z uwzględnieniem szczególnych 
i wyspecjalizowanych działań. Podobnie 
działalność obejmująca badania naukowe 
i innowacje w sektorze morskim będzie 
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realizowana w sposób strategiczny i 
zintegrowany zgodnie ze zintegrowaną 
polityką morską, wspólną polityką 
rybołówstwa i zobowiązaniami 
międzynarodowymi.

realizowana w sposób strategiczny 
i zintegrowany zgodnie ze zintegrowaną 
polityką morską, wspólną polityką 
rybołówstwa i zobowiązaniami 
międzynarodowymi.

Or. en

Poprawka 596
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach filaru „Globalne wyzwania i
konkurencyjność przemysłowa”, w oparciu 
o doświadczenia zdobyte w ramach 
programu „Horyzont 2020”, nauki 
społeczne i humanistyczne będą w pełni 
zintegrowane we wszystkich klastrach, z 
uwzględnieniem szczególnych i 
wyspecjalizowanych działań. Podobnie 
działalność obejmująca badania naukowe i 
innowacje w sektorze morskim będzie 
realizowana w sposób strategiczny i 
zintegrowany zgodnie ze zintegrowaną 
polityką morską, wspólną polityką 
rybołówstwa i zobowiązaniami 
międzynarodowymi.

W ramach filaru „Konkurencyjność”, 
w oparciu o doświadczenia zdobyte 
w ramach programu „Horyzont 2020”, 
nauki społeczne i humanistyczne będą 
w pełni zintegrowane we wszystkich 
klastrach, z uwzględnieniem szczególnych 
i wyspecjalizowanych działań. Podobnie 
działalność obejmująca badania naukowe 
i innowacje w sektorze morskim będzie 
realizowana w sposób strategiczny 
i zintegrowany zgodnie ze zintegrowaną 
polityką morską, wspólną polityką 
rybołówstwa i zobowiązaniami 
międzynarodowymi.

Or. en

Poprawka 597
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach niniejszego programu w 
dalszym ciągu wspierane będą „inicjatywy 
przewodnie FET” wspierane w ramach 
programu „Horyzont 2020”. Ponieważ 

skreśla się
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posiadają one istotne analogie z misjami, 
inne „inicjatywy przewodnie FET”, jeżeli 
powstaną, będą wspierane w ramach 
niniejszego programu ramowego jako 
misje ukierunkowane na przyszłe i 
powstające technologie.

Or. en

Uzasadnienie

Treść przeniesiona do poprawki dotyczacej załącznika I akapit 1

Poprawka 598
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach niniejszego programu w 
dalszym ciągu wspierane będą „inicjatywy 
przewodnie FET” wspierane w ramach 
programu „Horyzont 2020”. Ponieważ 
posiadają one istotne analogie z misjami, 
inne „inicjatywy przewodnie FET”, jeżeli 
powstaną, będą wspierane w ramach 
niniejszego programu ramowego jako 
misje ukierunkowane na przyszłe i 
powstające technologie.

Te „inicjatywy przewodnie FET” 
wspierane w ramach programu „Horyzont 
2020”, które okazały się korzystne dla 
Unii, zapewniają wyraźną unijną wartość 
dodaną, znacząco przyczyniają się do 
globalnej konkurencyjności UE, 
wzmacniają bazę wiedzy UE i przyczyniają 
się do poprawy standardu życia obywateli 
UE, będą nadal wspierane w ramach 
niniejszego programu. Ponieważ posiadają 
one istotne analogie z misjami, inne 
„inicjatywy przewodnie FET”, jeżeli 
powstaną, będą wspierane w ramach 
niniejszego programu ramowego jako 
misje ukierunkowane na przyszłe 
i powstające technologie.

Or. en

Poprawka 599
Barbara Kappel

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach niniejszego programu w 
dalszym ciągu wspierane będą „inicjatywy 
przewodnie FET” wspierane w ramach 
programu „Horyzont 2020”. Ponieważ 
posiadają one istotne analogie z misjami, 
inne „inicjatywy przewodnie FET”, jeżeli 
powstaną, będą wspierane w ramach 
niniejszego programu ramowego jako 
misje ukierunkowane na przyszłe i 
powstające technologie.

W ramach niniejszego programu 
w dalszym ciągu wspierane będą 
„inicjatywy przewodnie FET” wspierane 
w ramach programu „Horyzont 2020”. 
Ponieważ posiadają one istotne analogie z 
misjami, inne „inicjatywy przewodnie 
FET”, jeżeli powstaną, mogą być
wspierane w ramach niniejszego programu 
ramowego jako misje ukierunkowane na 
przyszłe i powstające technologie.

Or. en

Uzasadnienie

Inicjatywy przewodnie FET są rzeczywiście podobne w swej koncepcji do misji, ale nie 
wszystkie istniejące inicjatywy przewodnie FET można automatycznie nazwać misjami.

Poprawka 600
Nadine Morano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dialog w dziedzinie współpracy naukowo-
technicznej z międzynarodowymi 
partnerami UE oraz dialog polityczny z 
głównymi regionami świata wniosą istotny 
wkład w systematyczną identyfikację 
możliwości współpracy, co – w połączeniu 
ze zróżnicowaniem pod kątem 
kraju/regionu – będzie pomocne w 
ustanawianiu priorytetów.

Dialog w dziedzinie współpracy naukowo-
technicznej z międzynarodowymi 
partnerami UE oraz dialog polityczny 
z głównymi regionami świata wniosą 
istotny wkład w systematyczną 
identyfikację możliwości współpracy, co –
w połączeniu ze zróżnicowaniem pod 
kątem kraju/regionu – będzie pomocne 
w ustanawianiu priorytetów. Dialogi te 
będą opierać się na odpowiednich 
konsultacjach z państwami 
członkowskimi, a także z publicznymi i 
prywatnymi partnerami w obszarze badań.

Or. fr

Poprawka 601
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dialog w dziedzinie współpracy naukowo-
technicznej z międzynarodowymi 
partnerami UE oraz dialog polityczny z 
głównymi regionami świata wniosą istotny 
wkład w systematyczną identyfikację 
możliwości współpracy, co – w połączeniu 
ze zróżnicowaniem pod kątem 
kraju/regionu – będzie pomocne w
ustanawianiu priorytetów.

Współpraca naukowo-techniczna
z międzynarodowymi partnerami UE oraz 
dialog polityczny z głównymi regionami 
świata wniosą istotny wkład 
w systematyczną identyfikację możliwości 
współpracy, co – w połączeniu ze 
zróżnicowaniem pod kątem kraju/regionu –
będzie pomocne w ustanawianiu 
priorytetów.

Or. en

Poprawka 602
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choć skoncentrowanie działalności 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii (EIT) na ekosystemach 
innowacji wpisuje go w sposób naturalny 
w filar „Otwarte innowacje” programu 
„Horyzont Europa”, planowanie wspólnot 
wiedzy i innowacji EIT (WWiI) zostanie 
dostosowane w ramach procesu 
planowania strategicznego do filaru 
„Globalne wyzwania i konkurencyjność 
przemysłowa”.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Treść przeniesiona do poprawki dotyczacej załącznika I akapit 1

Poprawka 603
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choć skoncentrowanie działalności 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii (EIT) na ekosystemach 
innowacji wpisuje go w sposób naturalny 
w filar „Otwarte innowacje” programu 
„Horyzont Europa”, planowanie wspólnot 
wiedzy i innowacji EIT (WWiI) zostanie 
dostosowane w ramach procesu 
planowania strategicznego do filaru 
„Globalne wyzwania i konkurencyjność 
przemysłowa”.

Choć skoncentrowanie działalności 
Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii (EIT) na ekosystemach 
innowacji wpisuje go w sposób naturalny 
w filar „Otwarte innowacje” programu 
„Horyzont Europa”, planowanie wspólnot 
wiedzy i innowacji EIT (WWiI) zostanie 
dostosowane w ramach procesu 
planowania strategicznego do filaru 
„Wyzwania społeczne i konkurencyjność 
przemysłowa”.

Or. en

Poprawka 604
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont Europa” zapewni specjalne 
wsparcie na rzecz otwartego dostępu do 
publikacji naukowych, repozytoriów 
wiedzy i innych źródeł danych. Wspierane 
będą działania w zakresie 
rozpowszechniania i upowszechniania 
wiedzy, również będącej wynikiem 
współpracy z innymi programami UE, w 
tym grupowanie i tworzenie pakietów 
rezultatów oraz danych w językach i 
formatach dla grup docelowych i sieci z 
przeznaczeniem dla obywateli, przemysłu, 
administracji publicznej, środowisk 
akademickich, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i decydentów. W tym celu 
program „Horyzont Europa” może 
korzystać z zaawansowanych technologii i 
narzędzi analitycznych.

„Horyzont Europa” zapewni specjalne 
wsparcie na rzecz otwartego dostępu do 
publikacji naukowych, repozytoriów 
wiedzy i innych źródeł danych. Wspierane 
będą działania w zakresie 
rozpowszechniania i upowszechniania 
wiedzy, również będącej wynikiem 
współpracy z innymi programami UE, 
w tym grupowanie i tworzenie pakietów 
rezultatów oraz danych w językach 
i formatach dla grup docelowych i sieci 
z przeznaczeniem dla obywateli, 
przemysłu, administracji publicznej, 
środowisk akademickich, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
i decydentów. W tym celu program 
„Horyzont Europa” może korzystać z 
zaawansowanych technologii i narzędzi
analitycznych.
Komisja wdroży instrument, za pomocą 
którego w czasie rzeczywistym 
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udostępniane będą informacje na temat 
wdrażania programu, w tym dane 
dotyczące uczestników, kwot 
finansowania, wyników i absorpcji przez 
rynek.

Or. en

Poprawka 605
David Borrelli

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnione zostanie stosowne wsparcie na 
rzecz mechanizmów informowania 
potencjalnych wnioskodawców o 
programie (np. krajowe punkty 
kontaktowe).

Zapewnione zostanie stosowne wsparcie na 
rzecz mechanizmów informowania 
potencjalnych wnioskodawców 
o programie. Komisja ustanowi system 
krajowych punktów kontaktowych, 
stanowiący istotny element wdrażania 
programu „Horyzont Europa”, w oparciu 
o doświadczenia poprzednich programów 
ramowych, tak aby zagwarantować, że 
program będzie znany i łatwo dostępny dla 
wszystkich potencjalnych 
wnioskodawców, niezależnie od sektora 
czy dziedziny.

Or. en

Poprawka 606
Miapetra Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanowi kompleksowe środki 
służące wykorzystaniu rezultatów 
programu „Horyzont Europa” i zdobytej 
wiedzy. Przyczyni się to do przyspieszenia 
wykorzystania rezultatów w celu ich 
absorbcji przez rynek oraz do zwiększenia 
oddziaływania programu.

Komisja ustanowi kompleksowe środki 
służące wykorzystaniu rezultatów 
programu „Horyzont Europa” i zdobytej 
wiedzy. Przyczyni się to do przyspieszenia 
wykorzystania rezultatów w celu ich 
absorpcji przez rynek oraz do zwiększenia 
oddziaływania programu. Szczególną 
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uwagę należy zwrócić na nowe i 
pojawiające się przełomowe innowacje, 
np. finansowane przez Europejską Radę 
ds. Innowacji, oraz skalowalność takich 
innowacji.

Or. en

Poprawka 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Większe oddziaływanie zostanie osiągnięte 
dzięki połączeniu działań z innymi 
państwami i regionami na świecie w 
ramach międzynarodowej współpracy na 
bezprecedensową skalę. W oparciu o 
wzajemne korzyści partnerzy z całego 
świata zostaną zaproszeni do uczestnictwa 
w wysiłkach UE jako nieodłączni 
uczestnicy inicjatyw wspierających 
działania UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, większej doskonałości w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji 
oraz konkurencyjności.

Większe oddziaływanie zostanie osiągnięte 
dzięki połączeniu działań z innymi 
państwami i regionami na świecie w 
ramach międzynarodowej współpracy na 
bezprecedensową skalę, aby zadbać o 
wspólną przyszłość opartą na 
zrównoważonym rozwoju poprzez 
połączenie potencjału wiedzy i 
infrastruktury w celu wspierania działań 
po obu stronach. W oparciu o wzajemne 
korzyści partnerzy z całego świata, w tym 
partnerzy z dziedziny badań naukowych i 
edukacji, przemysł, administracja i 
organizacje pozarządowe, zostaną 
zaproszeni do uczestnictwa w wysiłkach 
UE jako nieodłączni uczestnicy inicjatyw
wspierających działania UE na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, większej 
doskonałości w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji oraz 
konkurencyjności. Transfer wiedzy, 
zdolności i infrastruktury pomiędzy 
partnerami w skali międzynarodowej 
doprowadzi do stosowania wspólnych 
podejść i regulacji, czego wynikiem będzie 
synergiczny handel w obu kierunkach.

Or. en

Poprawka 608
Nadine Morano
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Większe oddziaływanie zostanie osiągnięte 
dzięki połączeniu działań z innymi 
państwami i regionami na świecie w 
ramach międzynarodowej współpracy na 
bezprecedensową skalę. W oparciu o 
wzajemne korzyści partnerzy z całego 
świata zostaną zaproszeni do uczestnictwa 
w wysiłkach UE jako nieodłączni 
uczestnicy inicjatyw wspierających 
działania UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, większej doskonałości w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji 
oraz konkurencyjności.

Większe oddziaływanie zostanie osiągnięte 
dzięki połączeniu działań z innymi 
państwami i regionami na świecie 
w ramach międzynarodowej współpracy na 
bezprecedensową skalę. W oparciu 
o wzajemne korzyści partnerzy z całego 
świata zostaną zaproszeni do uczestnictwa 
w wysiłkach UE jako nieodłączni 
uczestnicy inicjatyw wspierających 
działania UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, większej doskonałości 
w dziedzinie badań naukowych i innowacji 
oraz konkurencyjności. Aby osiągnąć jak 
najlepsze rezultaty, umowy o współpracy 
będą miały na celu dostosowanie przez 
partnerów międzynarodowych ich celów i 
budżetów.

Or. fr

Poprawka 609
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca międzynarodowa i 
porozumienia międzynarodowe muszą być 
uzależnione od pełnego przestrzegania 
praw człowieka oraz należytego 
stosowania zasad określonych w Karcie 
praw podstawowych UE.

Or. en

Poprawka 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Wniosek dotyczący decyzji
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Załącznik I – akapit 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Międzynarodowe wspólne działanie 
zapewni skuteczne rozwiązywanie 
globalnych wyzwań społecznych i 
osiąganie celów zrównoważonego 
rozwoju, dostęp do największych 
światowych talentów, wiedzy fachowej i 
zasobów oraz zwiększenie podaży i popytu 
na innowacyjne rozwiązania.

Międzynarodowe wspólne działanie 
zapewni skuteczne rozwiązywanie 
globalnych wyzwań społecznych 
i osiąganie celów zrównoważonego 
rozwoju, dostęp do największych 
światowych talentów, wiedzy fachowej 
i zasobów oraz zwiększenie podaży 
i popytu na innowacyjne rozwiązania. 
Współpraca międzynarodowa będzie 
ukierunkowana na wspólne cele 
wymagające współdziałania w skali 
międzynarodowej. Ułatwi to europejskim 
naukowcom współpracę z najlepszymi 
naukowcami w danej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 611
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Międzynarodowe wspólne działanie 
zapewni skuteczne rozwiązywanie 
globalnych wyzwań społecznych i 
osiąganie celów zrównoważonego 
rozwoju, dostęp do największych 
światowych talentów, wiedzy fachowej i 
zasobów oraz zwiększenie podaży i popytu 
na innowacyjne rozwiązania.

Międzynarodowe wspólne działanie 
zapewni skuteczne rozwiązywanie 
globalnych wyzwań społecznych 
określonych w celach zrównoważonego 
rozwoju oraz w porozumieniu paryskim, a 
także dostęp do największych światowych 
talentów, wiedzy fachowej i zasobów oraz 
zwiększenie podaży i popytu na 
innowacyjne rozwiązania.

Or. en

Poprawka 612
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 23
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to 
uzasadnione wymogiem wyznaczenia 
najlepszych dostępnych ekspertów lub 
ograniczoną wielkością grupy 
wykwalifikowanych ekspertów, niezależni 
eksperci wspierający komisję oceniającą 
lub będący jej członkami mogą oceniać 
konkretne wnioski, w odniesieniu do 
których deklarują potencjalny konflikt 
interesów. W takim przypadku Komisja 
lub organ finansujący stosują wszelkie 
niezbędne środki zaradcze w celu 
zapewnienia integralności procesu oceny. 
Zarządzanie procesem oceny będzie 
prowadzone w odpowiedni sposób i 
obejmie etap interakcji między różnymi 
ekspertami. Przy określaniu wniosków, 
które mają otrzymać finansowanie 
komisja oceniająca weźmie pod uwagę 
indywidualne okoliczności każdego z nich.

skreśla się

Or. it

Uzasadnienie

Należy wyeliminować wszystkie środki, które mogłyby prowadzić do ewentualnego konfliktu 
interesów.

Poprawka 613
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – akapit 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to 
uzasadnione wymogiem wyznaczenia 
najlepszych dostępnych ekspertów lub 
ograniczoną wielkością grupy 
wykwalifikowanych ekspertów, niezależni 
eksperci wspierający komisję oceniającą 
lub będący jej członkami mogą oceniać 
konkretne wnioski, w odniesieniu do 
których deklarują potencjalny konflikt 

skreśla się
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interesów. W takim przypadku Komisja 
lub organ finansujący stosują wszelkie 
niezbędne środki zaradcze w celu 
zapewnienia integralności procesu oceny. 
Zarządzanie procesem oceny będzie 
prowadzone w odpowiedni sposób i 
obejmie etap interakcji między różnymi 
ekspertami. Przy określaniu wniosków, 
które mają otrzymać finansowanie 
komisja oceniająca weźmie pod uwagę 
indywidualne okoliczności każdego z nich.

Or. en

Poprawka 614
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

OTWARTA NAUKA I DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA

Or. en

Poprawka 615
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszukiwanie przełomowych rozwiązań w 
celu zrozumienia i zdobywania wiedzy, 
światowej klasy infrastruktura potrzebna 
do osiągnięcia tego celu, w tym 
infrastruktura fizyczna i infrastruktura 
wiedzy do celów badań naukowych i 
rozwoju, a także środki pozwalające na 
otwarte rozpowszechnianie i dzielenie się 
wiedzą oraz zapewnienie odpowiedniej 
liczby wybitnych naukowców są podstawą 
postępu gospodarczego, społecznego i 
kulturowego we wszystkich jego 

Odpowiednia liczba utalentowanych
naukowców i innowatorów, poszukiwanie 
przełomowych rozwiązań w celu 
zrozumienia i zdobywania wiedzy, 
światowej klasy infrastruktura potrzebna 
do osiągnięcia tego celu, w tym 
infrastruktura fizyczna i e-infrastruktura
do celów badań naukowych i rozwoju, a 
także środki pozwalające na otwarte 
rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą 
oraz zapewnienie odpowiedniej liczby 
wybitnych naukowców są podstawą 
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postaciach. postępu gospodarczego, społecznego i 
kulturowego we wszystkich jego 
postaciach.

Or. en

Uzasadnienie

Ludzie, tzn. naukowcy i innowatorzy, powinni być wymienieni w pierwszej kolejności.

Poprawka 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Otwarta i doskonała baza naukowa jest 
nierozerwalnie związana z realizacją 
czołowych innowacji. Zmiany 
paradygmatu naukowego i 
technologicznego uznano za kluczowe 
czynniki wzrostu wydajności, 
konkurencyjności, zamożności, 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego. W przeszłości takie zmiany 
paradygmatu zwykle miały początek w 
bazie naukowej sektora publicznego, aby 
następnie stać się podłożem powstania 
nowych gałęzi przemysłu i sektorów.

Realizacja czołowych innowacji jest 
nierozerwalnie związana z postępem w 
zakresie otwartych, wysokiej jakości 
badań naukowych. Zmiany paradygmatu 
naukowego, technologicznego i 
społecznego, o ile będą właściwie i mądrze 
prowadzone, mogą stać się kluczowymi 
czynnikami umożliwiającymi inkluzywny 
postęp społeczny, transformację w 
kierunku gospodarki o zerowej emisji 
netto gazów cieplarnianych do 2050 r., 
zapewnienie dobrej koniunktury i 
konkurencyjności oraz upowszechnienie 
dobrobytu. W przeszłości takie zmiany 
paradygmatu zwykle miały początek w 
badaniach naukowych finansowanych 
przez sektor publiczny, aby następnie stać 
się podłożem kompleksowego postępu 
społecznego.

Or. en

Uzasadnienie

Innowacyjności zależy od nauki i wywodzi się z nauki, a nie odwrotnie. Ponadto, nie podoba 
nam się wizja zakładająca „automatyczną” pozytywną wartość i sprawiedliwość zmian 
paradygmatu.

Poprawka 617
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Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Otwarta i doskonała baza naukowa jest 
nierozerwalnie związana z realizacją 
czołowych innowacji. Zmiany 
paradygmatu naukowego i 
technologicznego uznano za kluczowe 
czynniki wzrostu wydajności, 
konkurencyjności, zamożności, 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego. W przeszłości takie zmiany 
paradygmatu zwykle miały początek w 
bazie naukowej sektora publicznego, aby 
następnie stać się podłożem powstania 
nowych gałęzi przemysłu i sektorów.

Otwarta i doskonała baza naukowa jest 
nierozerwalnie związana z realizacją 
czołowych innowacji. Zmiany 
paradygmatu naukowego 
i technologicznego uznano za kluczowe 
czynniki wzrostu wydajności, współpracy, 
zamożności, zrównoważonego i 
ekologicznego rozwoju oraz postępu i 
włączenia społecznego. W przeszłości 
takie zmiany paradygmatu zwykle miały 
początek w bazie naukowej sektora 
publicznego, aby następnie stać się 
podłożem powstania nowych gałęzi 
przemysłu i sektorów.

Or. en

Poprawka 618
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Otwarta i doskonała baza naukowa jest 
nierozerwalnie związana z realizacją 
czołowych innowacji. Zmiany 
paradygmatu naukowego i 
technologicznego uznano za kluczowe 
czynniki wzrostu wydajności, 
konkurencyjności, zamożności, 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego. W przeszłości takie zmiany 
paradygmatu zwykle miały początek w 
bazie naukowej sektora publicznego, aby 
następnie stać się podłożem powstania 
nowych gałęzi przemysłu i sektorów.

Otwarta i doskonała baza naukowa jest 
nierozerwalnie związana z realizacją 
czołowych innowacji. Zmiany 
paradygmatu naukowego 
i technologicznego uznano za kluczowe 
czynniki zrównoważonego i inkluzywnego 
wzrostu, konkurencyjności, zamożności, 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego. W przeszłości takie zmiany 
paradygmatu zwykle miały początek 
w bazie naukowej sektora publicznego, aby 
następnie stać się podłożem powstania 
nowych gałęzi przemysłu i sektorów.

Or. en
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Poprawka 619
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje publiczne w badania naukowe, 
w szczególności prowadzone przez szkoły 
wyższe oraz publiczne instytucje badawcze 
i ośrodki badawcze, często dotyczą 
długoterminowych badań naukowych o 
podwyższonym ryzyku i uzupełniają
działania sektora prywatnego. Ponadto 
przyczyniają się one do tworzenia 
umiejętności, wiedzy fachowej i 
doświadczenia, nowych instrumentów i 
metodyk, a także do tworzenia sieci, które 
przekazują najnowszą wiedzę.

Inwestycje publiczne w badania naukowe, 
w szczególności prowadzone przez szkoły 
wyższe oraz publiczne instytucje badawcze 
i ośrodki badawcze, często dotyczą 
długoterminowych badań naukowych 
o podwyższonym ryzyku, które są 
następnie uzupełniane i wdrażane przez
działania sektora prywatnego. Ponadto 
przyczyniają się one do powstania wysoko 
wykwalifikowanych zasobów ludzkich, 
wiedzy fachowej i doświadczenia, nowych 
instrumentów i metodyk, a także do 
tworzenia sieci, które przekazują 
najnowszą wiedzę.

Or. en

Uzasadnienie

Ogromne i uporczywe niedocenianie roli zasobów ludzkich jest paradoksalne.

Poprawka 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejska nauka i naukowcy w wielu 
dziedzinach zajmowali i nadal zajmują 
czołowe miejsca. Nie możemy jednak brać 
tej sytuacji za pewnik. Istnieje wiele 
dowodów świadczących o tym, że w miarę 
wzrostu tempa badań naukowych wzrasta 
także liczba państw konkurujących o 
pierwsze miejsce. Do naszych 
tradycyjnych konkurentów, takich jak 
Stany Zjednoczone, dołączają obecnie 

Europejscy naukowcy w wielu dziedzinach
zajmowali i nadal zajmują czołowe 
miejsca, podobnie jak efekty ich pracy 
naukowej. Nie można jednak brać tej 
sytuacji za pewnik. Istnieje wiele 
dowodów świadczących o tym, że w miarę 
wzrostu tempa badań naukowych wzrasta 
także liczba państw konkurujących 
o pierwsze miejsce. Do naszych 
tradycyjnych konkurentów, takich jak 
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giganci gospodarczy, jak np. Chiny i Indie, 
z nowo uprzemysłowionych części świata, 
a także wszystkie kraje, których rządy 
zauważyły różnorodne i obfite korzyści 
wynikające z inwestycji w badania 
naukowe.

Stany Zjednoczone, dołączają obecnie 
giganci gospodarczy z nowo 
uprzemysłowionych części świata, jak np. 
Chiny, Indie i Korea Południowa, a także 
wszystkie kraje, których rządy zauważyły 
różnorodne i obfite korzyści wynikające 
z inwestycji w badania naukowe.

Or. en

Poprawka 621
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część 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.

UE jest jednym z największych 
producentów publikacji naukowych na 
świecie. W porównaniu ze Stanami 
Zjednoczonymi i obecnie, w pewnym 
stopniu, z Chinami, UE 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.

Or. en

Poprawka 622
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część 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.

UE pozostaje największym producentem 
publikacji naukowych na świecie. Jest ona 
zasadniczo „producentem masowym” 
wiedzy, działającym w oparciu o „model 
doskonałości rozproszonej”, w którym 
zasoby rozkładają się na stosunkowo dużą
liczbę naukowców i instytucji badawczych. 
W wielu państwach UE inwestycje sektora 
publicznego w badania naukowe są 
poniżej akceptowalnego progu, w związku 
z czym nie oferują one wystarczająco 
atrakcyjnych warunków dla najlepszych 
naukowców. Wspomniane czynniki 
zmniejszają atrakcyjność Europy 
w globalnej konkurencji o talenty 
naukowe.

Or. en

Uzasadnienie

Zdecydowanie twierdzimy, że „model doskonałości rozproszonej” nie jest negatywnym 
czynnikiem wpływającym na konkurencyjność na świecie. Taka teza absolutnie NIE jest 
oparta na dowodach. Także w USA można znaleźć "ośrodki doskonałości" na odlegle 
położonych uniwersytetach i centrach badawczych. Ponadto koncepcja ta jest sprzeczna z 
polityką większości państw członkowskich i krajów stowarzyszonych dotyczącą 
upowszechniania doskonałości w ich regionach (zob. np. niemiecka polityka wobec 
wschodnich landów).

Poprawka 623
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.1 – akapit 1
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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. 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. W związku z tym program 
„Horyzont Europa” powinien być 
opracowany z myślą o dalszym rozwijaniu 
europejskiej doskonałości.

Or. en

Poprawka 624
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Globalny krajobraz badawczy ewoluuje w 
szybkim tempie i staje się coraz bardziej 
wielobiegunowy ze względu na rosnącą 
liczbę krajów wschodzących, w 
szczególności Chin, które rozszerzają 
swoją produkcję naukową. W 2000 r. UE i 
Stany Zjednoczone odpowiadały za prawie 

Globalny krajobraz badawczy ewoluuje 
w szybkim tempie i staje się coraz bardziej 
wielobiegunowy ze względu na rosnącą 
liczbę krajów wschodzących, 
w szczególności Chin, które rozszerzają 
swoją produkcję naukową. W 2000 r. UE 
i Stany Zjednoczone odpowiadały za 
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dwie trzecie światowych wydatków na 
badania naukowe i rozwój, natomiast do 
2013 r. udział ten spadł do poniżej połowy.

prawie dwie trzecie światowych wydatków 
na badania naukowe i rozwój, natomiast 
do 2013 r. udział ten spadł do poniżej 
połowy. W Europejskim Rankingu 
Innowacyjności z 2018 r. potwierdzono, że 
publiczne wydatki na działalność
badawczo-rozwojową w całej UE 
utrzymują się poniżej poziomów z 2010 r. i 
są niewystarczające do osiągnięcia 
założonego od dłuższego czasu celu, jakim 
jest przeznaczenie 3% PKB na działalność 
badawczo-rozwojową.

Or. en

Poprawka 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ERBN wspiera najlepszych naukowców, 
oferując im elastyczne, długoterminowe 
finansowanie w celu prowadzenia 
przełomowych badań naukowych 
przynoszących duże korzyści, ale też 
obarczonych wysokim ryzykiem. Działa 
ona niezależnie, pod kierownictwem 
niezależnej Rady Naukowej złożonej z 
naukowców, inżynierów i uczonych 
cieszących się najwyższym uznaniem, 
posiadających odpowiednią wiedzę i 
charakteryzujących się różnorodnością. 
ERBN jest w stanie korzystać z szerszej 
puli talentów i pomysłów, niż byłoby to 
możliwe w przypadku jakiegokolwiek 
programu krajowego, i wzmacnia 
doskonałość poprzez sposób, w jaki
najlepsi naukowcy i najlepsze pomysły 
konkurują ze sobą.

ERBN wspiera utalentowanych
naukowców, oferując im elastyczne, 
długoterminowe finansowanie w celu 
prowadzenia przełomowych badań 
naukowych przynoszących duże korzyści, 
ale też obarczonych wysokim ryzykiem. 
Działa ona niezależnie, pod 
kierownictwem niezależnej Rady 
Naukowej, zrównoważonej pod względem 
płci i dyscyplin naukowych, złożonej 
z naukowców, inżynierów i uczonych 
cieszących się najwyższym uznaniem, 
posiadających odpowiednią wiedzę 
i charakteryzujących się różnorodnością. 
ERBN jest w stanie korzystać z szerszej 
puli talentów i pomysłów niż byłoby to 
możliwe w przypadku jakiegokolwiek 
programu krajowego i poprawia jakość 
badań naukowych we wszystkich 
obszarach dzięki temu, że najlepsi 
naukowcy i najlepsze pomysły mogą ze 
sobą konkurować i współpracować na 
rzecz postępu całej ludzkości.

Or. en
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Poprawka 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ERBN wspiera najlepszych naukowców, 
oferując im elastyczne, długoterminowe 
finansowanie w celu prowadzenia 
przełomowych badań naukowych 
przynoszących duże korzyści, ale też 
obarczonych wysokim ryzykiem. Działa 
ona niezależnie, pod kierownictwem 
niezależnej Rady Naukowej złożonej z 
naukowców, inżynierów i uczonych 
cieszących się najwyższym uznaniem, 
posiadających odpowiednią wiedzę i 
charakteryzujących się różnorodnością. 
ERBN jest w stanie korzystać z szerszej 
puli talentów i pomysłów, niż byłoby to 
możliwe w przypadku jakiegokolwiek 
programu krajowego, i wzmacnia 
doskonałość poprzez sposób, w jaki 
najlepsi naukowcy i najlepsze pomysły 
konkurują ze sobą.

ERBN wspiera najlepszych naukowców, 
szczególnie tych młodych, oferując im 
elastyczne, długoterminowe finansowanie 
w celu prowadzenia przełomowych badań 
naukowych przynoszących duże korzyści, 
ale też obarczonych wysokim ryzykiem. 
Działa ona niezależnie, pod 
kierownictwem niezależnej Rady 
Naukowej złożonej z naukowców, 
inżynierów i uczonych cieszących się 
najwyższym uznaniem, posiadających 
odpowiednią wiedzę i charakteryzujących 
się różnorodnością. ERBN jest w stanie 
korzystać z szerszej puli talentów 
i pomysłów, niż byłoby to możliwe 
w przypadku jakiegokolwiek programu 
krajowego, i wzmacnia doskonałość 
poprzez sposób, w jaki najlepsi naukowcy 
i najlepsze pomysły konkurują ze sobą.

Or. en

Poprawka 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania pionierskie finansowane przez 
ERBN mają znaczące bezpośrednie skutki 
w postaci postępów w pionierskich 
dziedzinach wiedzy, otwierając drogę do 
nowych i często nieoczekiwanych 
wyników naukowych i technologicznych
oraz nowych obszarów badań. To z kolei 
przyczynia się do rozwoju radykalnie 
nowych pomysłów, które pobudzają 

Badania pionierskie finansowane przez 
ERBN powinny mieć znaczące skutki 
w postaci postępów w pionierskich 
dziedzinach wiedzy, otwierając drogę do 
nowych i często nieoczekiwanych 
wyników naukowych, technologicznych i 
społecznych oraz nowych obszarów badań. 
To z kolei może przyczynić się do rozwoju 
radykalnie nowych pomysłów, które 
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innowacje i nowatorstwo w biznesie, a 
także pomagają rozwiązywać wyzwania 
społeczne. ERBN wywiera również istotny 
wpływ strukturalny, podnosząc jakość 
europejskiego systemu badawczego w 
sposób wykraczający poza naukowców i 
działania finansowane bezpośrednio przez 
Radę. Działania finansowane przez ERBN 
oraz naukowcy otrzymujący to 
finansowanie wyznaczają inspirujący cel 
dla badań pionierskich w Europie, 
podnosząc jej rangę i czyniąc z Europy 
atrakcyjniejsze miejsce pracy i współpracy 
dla najlepszych naukowców z całego 
świata. Prestiż związany z przyjmowaniem 
stypendystów dotacji ERBN stwarza 
konkurencję między europejskimi szkołami 
wyższymi i organizacjami badawczymi, 
skłaniając do oferowania najbardziej 
atrakcyjnych warunków dla najlepszych 
naukowców, i może pośrednio pomóc tym 
podmiotom w ocenie ich mocnych i 
słabych stron oraz doprowadzić do 
przeprowadzenia reform.

pobudzają innowacje i nowatorstwo 
w biznesie, a także pomagają rozwiązywać 
wyzwania społeczne. ERBN wywiera 
również istotny wpływ strukturalny, 
podnosząc jakość europejskiego systemu 
badawczego w sposób wykraczający poza 
naukowców i działania finansowane 
bezpośrednio przez Radę. Działania 
finansowane przez ERBN oraz naukowcy 
otrzymujący to finansowanie wyznaczają 
inspirujący cel dla badań pionierskich 
w Europie, podnosząc jej rangę i czyniąc 
z Europy atrakcyjniejsze miejsce pracy 
i współpracy dla najlepszych naukowców 
z całego świata. Prestiż związany 
z przyjmowaniem stypendystów dotacji 
ERBN stwarza konkurencję między 
europejskimi szkołami wyższymi 
i organizacjami badawczymi, skłaniając do 
oferowania najbardziej atrakcyjnych 
warunków dla najlepszych naukowców, 
i może pośrednio pomóc tym podmiotom 
w ocenie ich mocnych i słabych stron oraz 
doprowadzić do przeprowadzenia reform.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy nigdy zapominać o wysokiej jakości pionierskich badaniach z zakresu nauk 
społecznych i humanistycznych.

Poprawka 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu 10 lat od ustanowienia ERBN 
zmniejszyła się różnica między 
efektywnością badań naukowych 
prowadzonych przez USA i kraje UE.
ERBN finansuje stosunkowo niewielką 
część wszystkich europejskich badań 
naukowych, ale wywiera 
nieproporcjonalnie duże oddziaływanie 
naukowe. Średni współczynnik 

ERBN finansuje stosunkowo niewielką 
część wszystkich europejskich badań 
naukowych, ale wywiera 
nieproporcjonalnie duże oddziaływanie 
naukowe. Średni współczynnik 
oddziaływania cytowań w odniesieniu do 
badań naukowych wspieranych przez 
ERBN jest porównywalny 
z współczynnikiem elitarnych światowych 
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oddziaływania cytowań w odniesieniu do 
badań naukowych wspieranych przez 
ERBN jest porównywalny z 
współczynnikiem elitarnych światowych 
uczelni badawczych. Osiągnięcia ERBN w 
dziedzinie badań naukowych są niezwykle 
wysokie w porównaniu z największymi na 
świecie podmiotami finansującymi
badania. ERBN finansuje badania 
pionierskie w wielu obszarach badań, które 
uzyskały największą liczbę cytowań, w 
tym w obszarach wschodzących. ERBN 
finansuje wprawdzie głównie badania 
pionierskie, ale przyczyniła się do 
uzyskania znacznej liczby patentów.

uczelni badawczych. Osiągnięcia ERBN w 
dziedzinie badań naukowych ERBN są 
porównywalne, a niekiedy większe od 
osiągnięć największych na świecie 
podmiotów finansujących badania. ERBN 
finansuje badania pionierskie w wielu 
obszarach badań, które uzyskały 
największą liczbę cytowań, w tym 
w obszarach wschodzących.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę beneficjentów dotacji ERBN w porównaniu z 
liczbą naukowców twierdzenie, że ustanowienie ERBN ma systemowy wpływ na zmniejszenie 
różnić w osiągnięciach naukowych między UE a USA, wydaje się, szczerze mówiąc, 
nierealistyczne.

Poprawka 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.1 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istnieją zatem niezbite dowody na to, że 
ERBN przyciąga i finansuje wybitnych 
naukowców w ramach swoich zaproszeń 
do składania wniosków, a działania ERBN 
generują znaczną liczbę najważniejszych i 
najbardziej znaczących wyników badań na 
całym świecie w obszarach wschodzących, 
co prowadzi do przełomów i znaczących 
postępów. Praca beneficjentów dotacji 
ERBN jest również wysoce 
interdyscyplinarna, a beneficjenci
współpracują na arenie międzynarodowej i 
publikują swoje rezultaty zgodnie z zasadą 
otwartego dostępu we wszystkich 
dziedzinach badań naukowych, w tym w 
dziedzinie nauk społecznych i 

Istnieją zatem niezbite dowody na to, że 
ERBN przyciąga i finansuje wybitnych 
naukowców w ramach swoich zaproszeń 
do składania wniosków, a działania ERBN 
generują znaczną liczbę najważniejszych 
i najbardziej znaczących wyników badań 
na całym świecie w obszarach 
wschodzących, co prowadzi do przełomów 
i znaczących postępów. Beneficjenci
dotacji ERBN współpracują na arenie 
międzynarodowej i publikują swoje 
rezultaty zgodnie z zasadą otwartego 
dostępu we wszystkich dziedzinach badań 
naukowych, w tym w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych. Oczekuje 
się również, że beneficjenci dotacji ERBN 
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humanistycznych. staną się coraz bardziej 
interdyscyplinarni.

Or. en

Uzasadnienie

Interdyscyplinarność to ambitny cel i warto do niego dążyć, nie jest to jednak jeszcze 
rzeczywistość.

Poprawka 630
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.1 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istnieją również dowody 
długoterminowego wpływu dotacji ERBN 
na rozwój kariery, szkolenie wysoko 
wykwalifikowanych absolwentów studiów 
doktoranckich i staży podoktoranckich, 
zwiększenie globalnego wyeksponowania i 
prestiżu europejskich badań naukowych 
oraz na krajowe systemy badawcze dzięki 
silnemu efektowi analizy porównawczej. 
Efekt ten jest szczególnie cenny w unijnym 
rozproszonym modelu doskonałości, 
ponieważ status uzyskania finansowania
ERBN może zastąpić i stanowić bardziej 
dokładny wskaźnik jakości badań 
naukowych niż uznanie w oparciu o status 
instytucji. Umożliwia to ambitnym 
osobom, instytucjom, regionom i krajom 
podjęcie inicjatywy i ekspansję w 
obszarach badań, które stanowią ich 
szczególnie mocną stronę.

Istnieją również dowody 
długoterminowego wpływu dotacji ERBN 
na rozwój kariery, szkolenie wysoko 
wykwalifikowanych uznanych 
naukowców i absolwentów studiów 
doktoranckich, zwiększenie globalnego 
wyeksponowania i prestiżu europejskich 
badań naukowych oraz na krajowe systemy 
badawcze dzięki silnemu efektowi analizy 
porównawczej. Efekt ten jest szczególnie 
cenny w unijnym rozproszonym modelu 
doskonałości, ponieważ status podmiotu 
finansowanego przez ERBN może 
stanowić wiarygodny i prostszy wskaźnik 
jakości badań naukowych w porównaniu z 
innymi stosowanymi obecnie wskaźnikami 
i mógłby zastąpić obecne wskaźniki. 
Umożliwia to ambitnym osobom, 
instytucjom, regionom i krajom podjęcie 
inicjatywy i ekspansję w obszarach badań, 
które stanowią ich szczególnie mocną 
stronę.

Or. en

Uzasadnienie

Powinniśmy przyjąć szerzej akceptowaną i bardziej europejską definicję profili kariery 
naukowej(https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-
researchers/research-profiles-descriptors)
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Proponowany wskaźnik oparty na przyznaniu dotacji ERBN byłby i tak wskaźnikiem "statusu" 
instytucji. Dlatego proponujemy zmienić odpowiednie zdanie.

Poprawka 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oczekuje się, że badania finansowane 
przez ERBN doprowadzą do postępów w 
pionierskich dziedzinach wiedzy, 
najwyższej jakości publikacji naukowych, 
wyników badań o dużym potencjale 
oddziaływania społecznego i 
gospodarczego oraz do ustanowienia przez 
ERBN wyraźnego i inspirującego celu dla 
badań pionierskich w Unii, Europie i na 
arenie międzynarodowej. Dążąc do tego, 
aby UE stała się bardziej atrakcyjnym 
miejscem pracy dla najlepszych na świecie 
naukowców, ERBN postawi sobie za cel 
zwiększenie udziału UE w 1 % najczęściej 
cytowanych publikacji na świecie oraz 
będzie dążyć do znacznego zwiększenia 
liczby finansowanych przez ERBN 
wybitnych naukowców spoza Europy. 
Finansowanie ERBN jest udzielane według 
poniższych, dobrze ugruntowanych zasad. 
Wyłącznym kryterium przyznawania 
dotacji ERBN jest doskonałość naukowa. 
ERBN działa w trybie „oddolnym”, bez 
wstępnie ustalonych priorytetów.

Oczekuje się, że badania finansowane 
przez ERBN doprowadzą do postępów 
w pionierskich dziedzinach wiedzy, 
najwyższej jakości publikacji naukowych, 
wyników badań o dużym potencjale 
oddziaływania społecznego 
i gospodarczego oraz do ustanowienia 
przez ERBN wyraźnego i inspirującego 
celu dla badań pionierskich w Unii, 
Europie i na arenie międzynarodowej. 
Dążąc do tego, aby UE stała się bardziej 
atrakcyjnym miejscem pracy dla 
najlepszych na świecie naukowców, ERBN 
postawi sobie za cel zwiększenie udziału 
UE w 1 % najczęściej cytowanych 
publikacji na świecie oraz będzie dążyć do 
znacznego zwiększenia liczby 
finansowanych przez ERBN wybitnych 
naukowców spoza Europy. Finansowanie 
ERBN jest udzielane według poniższych, 
dobrze ugruntowanych zasad. Wyłącznym 
kryterium przyznawania dotacji ERBN jest 
doskonałość naukowa. ERBN działa 
w trybie „oddolnym”, bez wstępnie 
ustalonych priorytetów. Należy zachować 
równowagę między badaniami 
podstawowymi, stosowanymi i 
translacyjnymi, aby zapewnić skuteczne i 
szybkie przełożeni nowych odkryć na 
rzeczywiste technologie oraz produkty 
handlowe.

Or. en

Poprawka 632
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oczekuje się, że badania finansowane 
przez ERBN doprowadzą do postępów w 
pionierskich dziedzinach wiedzy, 
najwyższej jakości publikacji naukowych, 
wyników badań o dużym potencjale 
oddziaływania społecznego i 
gospodarczego oraz do ustanowienia przez 
ERBN wyraźnego i inspirującego celu dla 
badań pionierskich w Unii, Europie i na 
arenie międzynarodowej. Dążąc do tego, 
aby UE stała się bardziej atrakcyjnym 
miejscem pracy dla najlepszych na świecie 
naukowców, ERBN postawi sobie za cel 
zwiększenie udziału UE w 1 % najczęściej 
cytowanych publikacji na świecie oraz 
będzie dążyć do znacznego zwiększenia 
liczby finansowanych przez ERBN 
wybitnych naukowców spoza Europy. 
Finansowanie ERBN jest udzielane według 
poniższych, dobrze ugruntowanych zasad. 
Wyłącznym kryterium przyznawania 
dotacji ERBN jest doskonałość naukowa. 
ERBN działa w trybie „oddolnym”, bez 
wstępnie ustalonych priorytetów.

Oczekuje się, że badania finansowane 
przez ERBN doprowadzą do postępów 
w pionierskich dziedzinach wiedzy, 
najwyższej jakości publikacji naukowych, 
wyników badań o dużym potencjale 
oddziaływania społecznego, 
środowiskowego i gospodarczego oraz do 
ustanowienia przez ERBN wyraźnego 
i inspirującego celu dla badań pionierskich 
w Unii, Europie i na arenie 
międzynarodowej. Dążąc do tego, aby UE
stała się bardziej atrakcyjnym miejscem 
pracy dla najlepszych na świecie 
naukowców, ERBN postawi sobie za cel 
zwiększenie udziału UE w 1 % najczęściej 
cytowanych publikacji na świecie oraz 
będzie dążyć do znacznego zwiększenia 
liczby finansowanych przez ERBN wysoce 
utalentowanych naukowców spoza 
Europy. Finansowanie ERBN jest 
udzielane według poniższych, dobrze 
ugruntowanych zasad. Wyłącznym 
kryterium przyznawania dotacji ERBN są 
wysokiej jakości badania o największym 
spodziewanym wpływie na rozwój nauki. 
ERBN działa w trybie „oddolnym”, bez 
wstępnie ustalonych priorytetów.

Or. en

Uzasadnienie

Zdanie „Wyłącznym kryterium przyznawania dotacji ERBN jest doskonałość naukowa” 
ponownie uwypukla pojęcie „doskonałości”, której, jak już wielokrotnie stwierdzono 
wcześniej, nie da się zmierzyć (w przeciwieństwie do jakości), w związku z czym nie może 
stanowić kryterium. Ponadto zdanie to stoi w sprzeczności z treścią innych ustępów w części 
dotyczącej ERBN na temat wpływu (w najszerszym możliwym znaczeniu) oraz z treścią 
pierwszego punktu niniejszego akapitu. Dlatego proponujemy zmienić odpowiednie zdanie.

Poprawka 633
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
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Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oczekuje się, że badania finansowane 
przez ERBN doprowadzą do postępów w 
pionierskich dziedzinach wiedzy, 
najwyższej jakości publikacji naukowych, 
wyników badań o dużym potencjale 
oddziaływania społecznego i 
gospodarczego oraz do ustanowienia przez 
ERBN wyraźnego i inspirującego celu dla 
badań pionierskich w Unii, Europie i na 
arenie międzynarodowej. Dążąc do tego, 
aby UE stała się bardziej atrakcyjnym 
miejscem pracy dla najlepszych na świecie 
naukowców, ERBN postawi sobie za cel 
zwiększenie udziału UE w 1 % najczęściej 
cytowanych publikacji na świecie oraz 
będzie dążyć do znacznego zwiększenia 
liczby finansowanych przez ERBN 
wybitnych naukowców spoza Europy. 
Finansowanie ERBN jest udzielane według 
poniższych, dobrze ugruntowanych zasad. 
Wyłącznym kryterium przyznawania 
dotacji ERBN jest doskonałość naukowa. 
ERBN działa w trybie „oddolnym”, bez 
wstępnie ustalonych priorytetów.

Oczekuje się, że badania finansowane 
przez ERBN doprowadzą do postępów 
w pionierskich dziedzinach wiedzy, 
najwyższej jakości publikacji naukowych, 
wyników badań o dużym potencjale 
oddziaływania społecznego, 
gospodarczego i środowiskowego oraz do 
ustanowienia przez ERBN wyraźnego 
i inspirującego celu dla badań pionierskich 
w Unii, Europie i na arenie 
międzynarodowej. Dążąc do tego, aby UE
stała się bardziej atrakcyjnym miejscem 
pracy dla najlepszych na świecie 
naukowców, ERBN postawi sobie za cel 
zwiększenie udziału UE w 1 % najczęściej 
cytowanych publikacji na świecie oraz 
będzie dążyć do znacznego zwiększenia 
liczby finansowanych przez ERBN 
wybitnych naukowców spoza Europy. 
Finansowanie ERBN jest udzielane według 
poniższych, dobrze ugruntowanych zasad. 
Wyłącznym kryterium przyznawania 
dotacji ERBN jest doskonałość naukowa. 
ERBN działa w trybie „oddolnym”, bez 
wstępnie ustalonych priorytetów.

Or. it

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę wymiar środowiskowy: 25 % działań w ramach programu 
„Horyzont Europa” powinno dotyczyć środowiska.

Poprawka 634
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oczekuje się, że badania finansowane 
przez ERBN doprowadzą do postępów w 
pionierskich dziedzinach wiedzy, 

Oczekuje się, że badania finansowane 
przez ERBN doprowadzą do postępów 
w pionierskich dziedzinach wiedzy, 
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najwyższej jakości publikacji naukowych, 
wyników badań o dużym potencjale 
oddziaływania społecznego i 
gospodarczego oraz do ustanowienia przez 
ERBN wyraźnego i inspirującego celu dla 
badań pionierskich w Unii, Europie i na 
arenie międzynarodowej. Dążąc do tego, 
aby UE stała się bardziej atrakcyjnym 
miejscem pracy dla najlepszych na świecie 
naukowców, ERBN postawi sobie za cel 
zwiększenie udziału UE w 1 % najczęściej 
cytowanych publikacji na świecie oraz 
będzie dążyć do znacznego zwiększenia 
liczby finansowanych przez ERBN 
wybitnych naukowców spoza Europy. 
Finansowanie ERBN jest udzielane według 
poniższych, dobrze ugruntowanych zasad. 
Wyłącznym kryterium przyznawania 
dotacji ERBN jest doskonałość naukowa. 
ERBN działa w trybie „oddolnym”, bez 
wstępnie ustalonych priorytetów.

najwyższej jakości publikacji naukowych, 
wyników badań o dużym potencjale 
oddziaływania społecznego, 
gospodarczego i klimatycznego oraz do 
ustanowienia przez ERBN wyraźnego 
i inspirującego celu dla badań pionierskich 
w Unii, Europie i na arenie 
międzynarodowej. Dążąc do tego, aby UE 
stała się bardziej atrakcyjnym miejscem 
pracy dla najlepszych na świecie 
naukowców, ERBN postawi sobie za cel 
zwiększenie udziału UE w 1 % najczęściej 
cytowanych publikacji na świecie oraz 
będzie dążyć do znacznego zwiększenia 
liczby finansowanych przez ERBN 
wybitnych naukowców spoza Europy. 
Finansowanie ERBN jest udzielane według 
poniższych, dobrze ugruntowanych zasad. 
Wyłącznym kryterium przyznawania 
dotacji ERBN jest doskonałość naukowa. 
ERBN działa w trybie „oddolnym”, bez 
wstępnie ustalonych priorytetów.

Or. en

Poprawka 635
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.1 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wspomaganie początkujących 
naukowców, którzy mają doskonałe 
pomysły, w uzyskaniu niezależności 
badawczej oraz w stworzeniu własnego 
zespołu lub programu;

– Wyposażanie początkujących 
naukowców i naukowców z pewnym 
doświadczeniem w ulepszone instrumenty 
służące rozwojowi i konsolidacji zespołu 
badawczego i aspektów badawczych, a tym 
samym łatwiejszemu uzyskaniu 
niezależności badawczej na najbardziej 
produktywnym etapie ich kariery;

Or. en

Poprawka 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.1 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wspomaganie początkujących 
naukowców, którzy mają doskonałe 
pomysły, w uzyskaniu niezależności 
badawczej oraz w stworzeniu własnego 
zespołu lub programu;

– Wspomaganie początkujących i 
młodych naukowców, którzy mają 
doskonałe pomysły, w uzyskaniu 
niezależności badawczej oraz w 
skonsolidowaniu własnego zespołu lub 
programu, w tym przedsięwzięć 
budujących powiązania między 
działaniami „Maria Skłodowska-Curie” a 
ERBN (etap przed ERBN);

Or. en

Poprawka 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.1 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wspomaganie początkujących 
naukowców, którzy mają doskonałe 
pomysły, w uzyskaniu niezależności 
badawczej oraz w stworzeniu własnego 
zespołu lub programu;

– Wspomaganie początkujących 
naukowców, którzy mają doskonałe 
pomysły w dowolnej dziedzinie badań 
naukowych, zarówno podstawowych, jak i 
stosowanych, w uzyskaniu niezależności 
badawczej oraz w stworzeniu własnego 
zespołu lub programu;

Or. en

Poprawka 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.1 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wspomaganie początkujących
naukowców, którzy mają doskonałe 

– Wspomaganie uznanych
naukowców, którzy mają doskonałe 
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pomysły, w uzyskaniu niezależności 
badawczej oraz w stworzeniu własnego 
zespołu lub programu;

pomysły, w uzyskaniu niezależności 
badawczej oraz w stworzeniu własnego 
zespołu lub programu;

Or. en

Uzasadnienie

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors

Poprawka 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.1 – akapit 2 – punkt 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ustanowi ogólną strategię naukową 
ERBN przy uwzględnieniu możliwości 
oraz potrzeb naukowych w Europie;

– ustanowi ogólną strategię naukową 
ERBN, zgodną z planem strategicznym 
programu "Horyzont Europa" przy 
uwzględnieniu możliwości oraz potrzeb 
naukowych w Europie;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli jest to część programu ramowego, to musi tak być, w przeciwnym razie powinien stać 
się w pełni niezależnym programem posiadającym inne źródła finansowania i opartym na 
innej inicjatywie ustawodawczej.

Poprawka 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.1 – akapit 2 – punkt 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zapewni, aby dotacje ERBN były 
realizowane zgodnie z prostymi, 
przejrzystymi procedurami, które kładą 
nacisk na doskonałość, zachęcają do 
inicjatywy i łączą elastyczność z 
odpowiedzialnością poprzez stałe 
monitorowanie jakości jej działalności i 

– zapewni, aby dotacje ERBN były 
realizowane zgodnie z prostymi, 
przejrzystymi procedurami, które kładą 
nacisk na wysoką jakość naukową, 
zachęcają do inicjatywy i łączą 
elastyczność z odpowiedzialnością poprzez 
stałe monitorowanie jakości jej 



AM\1159886PL.docx 49/93 PE625.595v01-00

PL

realizacji; działalności i realizacji;

Or. en

Poprawka 641
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.1 – akapit 2 – punkt 2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– będzie dokonywać przeglądu i 
oceny osiągnięć ERBN oraz jakości i 
wpływu badań finansowanych przez 
ERBN i wydawać zalecenia dotyczące 
działań naprawczych lub przyszłych;

– będzie dokonywać przeglądu 
i oceny osiągnięć ERBN oraz jakości 
i wpływu badań finansowanych przez 
ERBN i wydawać zalecenia dotyczące 
działań naprawczych lub przyszłych; 
będzie to obejmować wezwanie do 
odniesienia się do kwestii klimatu w 
przedstawionych wnioskach, jeżeli 
program nie osiąga 50% docelowego 
poziomu wydatków na działania związane 
z klimatem, wymaganego przez art. 6 (b 
nowy) [rozporządzenia ustanawiającego 
program ramowy];

Or. en

Poprawka 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.1 – akapit 2 – punkt 2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– będzie dokonywać przeglądu i 
oceny osiągnięć ERBN oraz jakości i 
wpływu badań finansowanych przez 
ERBN i wydawać zalecenia dotyczące 
działań naprawczych lub przyszłych;

– będzie okresowo zlecać zewnętrzny 
przegląd i ocenę osiągnięć ERBN oraz 
jakości i wpływu badań finansowanych 
przez ERBN oraz przyjmować zalecenia i 
opracowywać wytyczne dotyczące działań 
naprawczych lub przyszłych;

Or. en
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Uzasadnienie

Jak już wspomniano, przeglądu i oceny wyników ERBN nie należy powierzać samej ERBN. 
Jest to podstawowa zasada dobrej praktyki administracyjnej.

Poprawka 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący ERBN na okres swojego 
urzędowania zamieszka w Brukseli i 
przeznaczy większą część swojego czasu 
pracy12na sprawy związane z działalnością 
ERBN. Wysokość jego wynagrodzenia 
będzie odpowiadać wynagrodzeniu 
najwyższego kierownictwa Komisji, a 
specjalna jednostka ds. realizacji zapewni 
mu wsparcie niezbędne do sprawowania 
jego funkcji.

Przewodniczący ERBN na okres swojego 
urzędowania zamieszka w Brukseli i 
powinien zajmować się działalnością 
ERBN w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Wysokość jego wynagrodzenia będzie 
odpowiadać wynagrodzeniu najwyższego 
kierownictwa Komisji, a specjalna 
jednostka ds. realizacji zapewni mu 
wsparcie niezbędne do sprawowania jego 
funkcji.
Powinien on powstrzymać się od 
reprezentowania na poziomie zarządu 
jakiejkolwiek instytucji publicznej lub 
prywatnej i od uczestnictwa w 
jakichkolwiek działaniach, które mogłyby 
prowadzić do konfliktu interesów z 
pełnionymi przez niego obowiązkami 
przewodniczącego ERBN.

_________________

12 Co do zasady co najmniej 80 %.

Or. en

Poprawka 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalna jednostka ds. realizacji będzie 
odpowiedzialna za wszystkie aspekty 
administracyjnego wdrażania i realizacji 

Specjalna jednostka ds. realizacji będzie 
odpowiedzialna za wszystkie aspekty 
administracyjnego wdrażania i realizacji 
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programu, które przewidziano w programie 
prac ERBN. Będzie ona w szczególności 
przeprowadzać procedury oceny, 
wzajemną ocenę oraz procedurę wyboru 
zgodnie ze strategią sformułowaną przez 
Radę Naukową oraz będzie odpowiadać za 
finansowe i naukowe zarządzanie 
dotacjami. Specjalna jednostka ds. 
realizacji będzie wspierać Radę Naukową 
w wykonywaniu wszystkich jej zadań 
określonych powyżej, w tym w rozwoju 
strategii naukowej, monitorowaniu 
działalności oraz przeglądzie i ocenie 
osiągnięć ERBN, jak również w 
prowadzeniu działalności komunikacyjnej 
i informacyjnej; zapewni dostęp do 
niezbędnych dokumentów i danych 
znajdujących się w jej posiadaniu oraz 
będzie informować Radę Naukową o 
swojej działalności.

programu, które przewidziano w programie 
prac ERBN. Będzie ona w szczególności 
przeprowadzać procedury oceny, 
wzajemną ocenę oraz procedurę wyboru 
zgodnie ze strategią sformułowaną przez 
Radę Naukową oraz będzie odpowiadać za 
finansowe i naukowe zarządzanie 
dotacjami. Specjalna jednostka ds. 
realizacji będzie wspierać Radę Naukową 
w wykonywaniu zadań określonych 
powyżej, w tym w monitorowaniu 
funkcjonowania, jak również działalności 
komunikacyjnej i informacyjnej, zapewni 
także dostęp do niezbędnych dokumentów 
i danych znajdujących się w jej posiadaniu 
oraz będzie informować Radę Naukową 
o swojej działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Zaangażowanie specjalnej jednostki ds. realizacji w „rozwój strategii naukowej ERBN” 
wydaje się być zupełnie nieuzasadnione. Ponadto, jak już wspomniano, przegląd i ocena 
osiągnięć ERBN powinny zostać powierzone organowi zewnętrznemu.

Poprawka 645
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.3 – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zapewni ciągłość działalności 
specjalnej jednostki ds. realizacji oraz 
powierzanie jej zadań i obowiązków, z 
uwzględnieniem opinii Rady Naukowej;

– będzie monitorować ciągłość 
działalności specjalnej jednostki ds. 
realizacji oraz zapewni powierzanie jej 
zadań i obowiązków, z uwzględnieniem 
opinii Rady Naukowej;

Or. en

Poprawka 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.3 – akapit 1 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zapewni terminowe przyjęcie 
programu prac, stanowisk dotyczących 
metod realizacji oraz niezbędnych 
przepisów wykonawczych, w tym zasad 
ERBN dotyczących składania wniosków 
oraz wzoru umowy ERBN o udzielenie 
dotacji, z uwzględnieniem opinii Rady 
Naukowej;

– zapewni terminowe przyjęcie 
programu prac, stanowisk dotyczących 
metod realizacji oraz niezbędnych 
przepisów wykonawczych, w tym zasad 
ERBN dotyczących składania wniosków 
oraz wzoru umowy ERBN o udzielenie 
dotacji, z uwzględnieniem opinii Rady 
Naukowej oraz planu strategicznego 
programu "Horyzont Europa";

Or. en

Poprawka 647
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.3 – akapit 1 – tiret 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jako organ odpowiedzialny za 
realizację programu ramowego w zakresie 
badań, będzie monitorować specjalną 
jednostkę ds. realizacji.

– jako organ odpowiedzialny za 
realizację programu ramowego w zakresie 
badań, będzie monitorować specjalną 
jednostkę ds. realizacji, a także wyniki pod 
kątem wkładu w osiągnięcie celu, jakim 
jest przeznaczanie 50% środków na 
działania związane z klimatem, zgodnie z 
art. 6b (nowy) [rozporządzenia 
ustanawiającego program ramowy];

Or. en

Poprawka 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.3 – akapit 1 – tiret 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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– jako organ odpowiedzialny za 
realizację programu ramowego w zakresie 
badań, będzie monitorować specjalną 
jednostkę ds. realizacji.

– jako organ odpowiedzialny za 
realizację programu ramowego w zakresie 
badań, będzie monitorować działania Rady 
Naukowej oraz specjalnej jednostki ds. 
realizacji.

Or. en

Poprawka 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa potrzebuje wysoko 
wykwalifikowanej i odpornej bazy 
kapitału ludzkiego w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, która może z 
łatwością dostosować się do przyszłych 
wyzwań, takich jak znaczne zmiany 
demograficzne w Europie, oraz znaleźć 
zrównoważone rozwiązania. W celu 
zapewnienia doskonałości, naukowcy 
muszą być mobilni, współpracować i 
rozpowszechniać wiedzę w różnych 
krajach, sektorach i dyscyplinach oraz 
dysponować odpowiednią kombinacją 
wiedzy i umiejętności, aby stawić czoła 
wyzwaniom społecznym i wspierać 
innowacje.

Europa potrzebuje znacznej liczebnie
wysoko wykwalifikowanej i odpornej bazy 
zasobów ludzkich w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, która może z 
łatwością dostosować się do obecnych i
przyszłych wyzwań społecznych, takich 
jak np. znaczne zmiany demograficzne w 
Europie, oraz znaleźć zrównoważone 
rozwiązania. W celu zapewnienia 
najwyższej jakości naukowcy muszą być 
mobilni, współpracować i 
rozpowszechniać wiedzę w różnych 
krajach, sektorach i dyscyplinach oraz 
dysponować odpowiednią kombinacją 
wiedzy i umiejętności, aby stawić czoła 
wyzwaniom społecznym i wspierać 
innowacje.

Or. en

Poprawka 650
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa potrzebuje wysoko 
wykwalifikowanej i odpornej bazy kapitału 
ludzkiego w dziedzinie badań naukowych i 

Europa potrzebuje wysoko 
wykwalifikowanej i odpornej bazy kapitału 
ludzkiego w dziedzinie badań naukowych 
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innowacji, która może z łatwością 
dostosować się do przyszłych wyzwań, 
takich jak znaczne zmiany demograficzne 
w Europie, oraz znaleźć zrównoważone 
rozwiązania. W celu zapewnienia 
doskonałości, naukowcy muszą być 
mobilni, współpracować i 
rozpowszechniać wiedzę w różnych 
krajach, sektorach i dyscyplinach oraz 
dysponować odpowiednią kombinacją 
wiedzy i umiejętności, aby stawić czoła 
wyzwaniom społecznym i wspierać 
innowacje.

i innowacji, która może z łatwością 
dostosować się do przyszłych wyzwań, 
takich jak znaczne zmiany demograficzne 
w Europie, oraz znaleźć zrównoważone 
rozwiązania. W celu zapewnienia 
doskonałości, naukowcy muszą być 
mobilni, mieć pełny dostęp do najwyższej 
jakości infrastruktury, współpracować 
i rozpowszechniać wiedzę w różnych 
krajach, sektorach i dyscyplinach oraz 
dysponować odpowiednią kombinacją 
wiedzy i umiejętności, aby stawić czoła 
wyzwaniom społecznym i wspierać 
innowacje.

Or. en

Poprawka 651
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.1 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy mobilności zagwarantują 
rzeczywiste równe szanse kobiet i 
mężczyzn i obejmą konkretne środki 
służące usunięciu przeszkód dla 
mobilności kobiet-naukowców.

Or. en

Poprawka 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część 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 

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 
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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+).

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.
Aby osiągnąć ten cel, należy zwrócić 
uwagę na programy ułatwiające 
zachowanie równowagi między życiem 
rodzinnym i zawodowym, w tym przez 
zapewnienie większej elastyczności 
naukowcom obu płci w celu ułatwienia 
godzenia pracy z życiem rodzinnym.
Zagwarantowanie pełnej równości płci we 
wszystkich sektorach, w tym w dziedzinie 
nauki, technologii i innowacji, jest 
podstawowym warunkiem globalnego 
rozwoju gospodarczego. Ponadto aby 
zapewnić synergię i szerzenie doskonałości 
na większą skalę, do zaproszeń do 
składania wniosków w ramach działania 
„Maria Skłodowska-Curie” stosowana 
będzie nadal etykieta pieczęci 
doskonałości; warunki, w jakich naukowcy 
prowadzą swoje prace, wymagają dalszej 
poprawy w całej europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB), w związku z czym należy 
m.in. usunąć różnice w wynagrodzeniach 
naukowców z różnych państw 
członkowskich uczestniczących w 
projektach ramowych UE w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji. W związku 
z tym potrzebne są silniejsze powiązania, 
w szczególności z europejskim obszarem 
edukacji, Europejskim Funduszem 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
i Europejskim Funduszem Społecznym 
(EFS+).

Or. en
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Poprawka 653
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część 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 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. Aby osiągnąć ten cel, 
należy zwrócić uwagę na programy 
ułatwiające godzenie życia rodzinnego z 
życiem zawodowym. Zagwarantowanie 
pełnej równości płci we wszystkich 
sektorach, w tym w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji, jest podstawowym 
warunkiem globalnego rozwoju 
gospodarczego. 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 (EFS+).

Or. en
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Poprawka 654
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część 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 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 oraz 
udziału w wysokiej jakości programach i 
działaniach w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji 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 (EFS+).

Or. en

Poprawka 655
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część 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 kobiet 
i mężczyzn do pracy w dziedzinie badań 
naukowych, 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 (EFS+).

Or. en

Poprawka 656
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania „Maria Skłodowska-Curie” 
koncentrują się na doskonałych badaniach, 
które są w pełni oddolne i otwarte na 

Działania „Maria Skłodowska-Curie” 
koncentrują się na doskonałych badaniach, 
które są w pełni oddolne i otwarte na 
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wszystkie dziedziny badań naukowych i 
innowacji, począwszy od badań 
podstawowych aż po absorbcję rynkową i 
usługi w zakresie innowacji. Obejmuje to 
dziedziny badań objęte Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
Traktatem ustanawiającym Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). 
W przypadku wystąpienia szczególnych 
potrzeb i pojawienia się nowych źródeł 
finansowania możliwe będzie 
ukierunkowanie niektórych działań 
„Maria Skłodowska-Curie” na określone 
wyzwania (w tym określone misje), 
rodzaje instytucji badawczych i 
innowacyjnych lub miejsca geograficzne 
w celu uwzględnienia zmieniających się 
potrzeb Europy w zakresie umiejętności, 
szkoleń naukowców, rozwoju kariery 
zawodowej i wymiany wiedzy.

wszystkie dziedziny badań naukowych 
i innowacji, począwszy od badań 
podstawowych aż po absorpcję rynkową 
i usługi w zakresie innowacji. Obejmuje to 
dziedziny badań objęte Traktatem 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
Traktatem ustanawiającym Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). 
W tym celu należy wykorzystać dostępne 
nowe źródła finansowania.

Or. en

Poprawka 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania „Maria Skłodowska-Curie” 
koncentrują się na doskonałych badaniach, 
które są w pełni oddolne i otwarte na 
wszystkie dziedziny badań naukowych i 
innowacji, począwszy od badań 
podstawowych aż po absorbcję rynkową i 
usługi w zakresie innowacji. Obejmuje to 
dziedziny badań objęte Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
Traktatem ustanawiającym Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). 
W przypadku wystąpienia szczególnych 
potrzeb i pojawienia się nowych źródeł 
finansowania możliwe będzie 
ukierunkowanie niektórych działań „Maria 
Skłodowska-Curie” na określone 
wyzwania (w tym określone misje), 
rodzaje instytucji badawczych i 

Działania „Maria Skłodowska-Curie” 
koncentrują się na wysokiej jakości
badaniach oddolnych, które są otwarte na 
wszystkie dziedziny, począwszy od badań 
podstawowych aż po absorpcję rynkową i 
usługi w zakresie innowacji. Obejmuje to 
dziedziny badań objęte Traktatem 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
Traktatem ustanawiającym Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). 
W przypadku wystąpienia szczególnych 
potrzeb i pojawienia się nowych źródeł 
finansowania możliwe będzie 
ukierunkowanie niektórych działań „Maria 
Skłodowska-Curie” na określone 
wyzwania (w tym określone misje), 
rodzaje instytucji badawczych 
i innowacyjnych lub miejsca geograficzne 
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innowacyjnych lub miejsca geograficzne w 
celu uwzględnienia zmieniających się 
potrzeb Europy w zakresie umiejętności, 
szkoleń naukowców, rozwoju kariery 
zawodowej i wymiany wiedzy.

w celu uwzględnienia zmieniających się 
potrzeb Europy w zakresie umiejętności, 
szkoleń naukowców, rozwoju kariery 
zawodowej i wymiany wiedzy.

Or. en

Poprawka 658
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.1 – ustęp 4 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania zapewniają 
początkującym naukowcom na poziomie 
podyplomowym najwyższej jakości 
innowacyjne szkolenia za pośrednictwem 
interdyscyplinarnych projektów lub 
programów studiów doktoranckich, 
umożliwiając naukowcom rozwijanie 
karier badawczych i angażując 
uniwersytety, instytucje badawcze, 
przedsiębiorstwa, MŚP i inne podmioty 
społeczno-gospodarcze z różnych państw.
Stworzy to młodym naukowcom na 
poziomie podyplomowym lepsze 
perspektywy rozwoju oraz budowania 
kariery zarówno w sektorze publicznym, 
jak i prywatnym.

Or. en

Poprawka 659
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania „Marie Skłodowska-Curie” są 
głównym instrumentem na poziomie UE 
służącym przyciąganiu naukowców z 
państw trzecich do Europy, co stanowi 

Działania „Marie Skłodowska-Curie” są 
głównym instrumentem na poziomie UE 
służącym przyciąganiu naukowców 
z państw trzecich do Europy, co stanowi 
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istotny wkład w globalną współpracę w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji. 
Dowody wskazują, że działania „Maria 
Skłodowska-Curie” nie tylko mają 
pozytywny wpływ na osoby, organizacje i 
system, ale również generują istotne i 
przełomowe wyniki badań, a jednocześnie 
przyczyniają się w znacznym stopniu do 
rozwiązywania wyzwań społecznych i 
strategicznych. Długofalowe inwestycje w 
ludzi opłacają się, o czym świadczy liczba 
laureatów Nagrody Nobla, którzy byli 
stypendystami działań „Maria Skłodowska-
Curie” lub nadzorowali je.

istotny wkład w europejską 
konkurencyjność naukową i gospodarczą 
oraz w globalną współpracę w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji. Dowody 
wskazują, że działania „Maria 
Skłodowska-Curie” nie tylko mają 
pozytywny wpływ na osoby, organizacje 
i system, ale również generują istotne 
i przełomowe wyniki badań, 
a jednocześnie przyczyniają się 
w znacznym stopniu do rozwiązywania 
wyzwań społecznych i strategicznych. 
Długofalowe inwestycje w ludzi opłacają 
się, o czym świadczy liczba laureatów 
Nagrody Nobla, którzy byli stypendystami 
działań „Maria Skłodowska-Curie” lub 
nadzorowali je.

Or. en

Poprawka 660
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania „Marie Skłodowska-Curie” są 
głównym instrumentem na poziomie UE 
służącym przyciąganiu naukowców z 
państw trzecich do Europy, co stanowi 
istotny wkład w globalną współpracę w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji. 
Dowody wskazują, że działania „Maria 
Skłodowska-Curie” nie tylko mają 
pozytywny wpływ na osoby, organizacje i 
system, ale również generują istotne i 
przełomowe wyniki badań, a jednocześnie 
przyczyniają się w znacznym stopniu do 
rozwiązywania wyzwań społecznych i 
strategicznych. Długofalowe inwestycje w 
ludzi opłacają się, o czym świadczy liczba 
laureatów Nagrody Nobla, którzy byli 
stypendystami działań „Maria Skłodowska-
Curie” lub nadzorowali je.

Działania „Marie Skłodowska-Curie”, 
wraz z ERBN, są głównym instrumentem 
na poziomie UE służącym przyciąganiu 
naukowców z państw trzecich do Europy, 
co stanowi istotny wkład w globalną 
współpracę w dziedzinie badań naukowych 
i innowacji. Dowody wskazują, że 
działania „Maria Skłodowska-Curie” nie 
tylko mają pozytywny wpływ na osoby, 
organizacje i system, ale również generują 
istotne i przełomowe wyniki badań, 
a jednocześnie przyczyniają się 
w znacznym stopniu do rozwiązywania 
wyzwań społecznych i strategicznych. 
Długofalowe inwestycje w ludzi opłacają 
się, o czym świadczy liczba laureatów 
Nagrody Nobla, którzy byli stypendystami 
działań „Maria Skłodowska-Curie” lub 
nadzorowali je.
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Or. en

Poprawka 661
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 6

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, celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych oraz zobowiązań 
UE wynikających z porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Poprawka 662
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania „Maria Skłodowska-Curie” 
przyczyniają się do zwiększenia 
skuteczności, konkurencyjności i 
atrakcyjności europejskiej przestrzeni 
badawczej w skali globalnej. Można to 
osiągnąć koncentrując się na nowym 
pokoleniu wysoko wykwalifikowanych 
naukowców i zapewniając wsparcie dla 

Działania „Maria Skłodowska-Curie” 
przyczyniają się do zwiększenia 
skuteczności, konkurencyjności 
i atrakcyjności europejskiej przestrzeni 
badawczej w skali globalnej. Można to 
osiągnąć koncentrując się na nowym 
pokoleniu wysoko wykwalifikowanych 
naukowców i zapewniając wsparcie dla 
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nowych talentów z UE i spoza niej; 
poprzez wspieranie rozpowszechniania i 
stosowania nowej wiedzy i pomysłów w 
polityce europejskiej, gospodarce i 
społeczeństwie, między innymi poprzez
udoskonalenie komunikacji naukowej i 
środków komunikacji ze społeczeństwem; 
poprzez ułatwianie współpracy między 
organizacjami zaangażowanymi w badania; 
oraz poprzez wyraźny wpływ 
strukturyzujący na europejską przestrzeń 
badawczą, wspieranie otwartego rynku 
pracy i ustanawianie norm w zakresie 
jakości szkolenia, atrakcyjnych warunków 
zatrudnienia i otwartej rekrutacji dla 
wszystkich naukowców.

nowych talentów, a zwłaszcza 
początkujących naukowców, z UE i spoza 
niej; szczególną uwagę należy też zwrócić 
na niedawno przybyłych do Europy 
naukowców i badaczy migrantów, którzy 
mają wykształcenie wyższe i którym należy 
stworzyć możliwość jak najszybszej 
integracji z europejską społecznością 
naukową i jej strukturami; przez
wspieranie rozpowszechniania i stosowania 
nowej wiedzy i pomysłów w polityce 
europejskiej, gospodarce i społeczeństwie, 
między innymi przez udoskonalenie 
komunikacji naukowej i środków 
komunikacji ze społeczeństwem; przez
ułatwianie współpracy między 
organizacjami zaangażowanymi w badania; 
oraz przez wyraźny wpływ strukturyzujący 
na europejską przestrzeń badawczą, 
wspieranie otwartego rynku pracy i 
ustanawianie norm w zakresie jakości 
szkolenia, atrakcyjnych warunków 
zatrudnienia i otwartej rekrutacji dla 
wszystkich naukowców, ze szczególnym 
uwzględnieniem niedawno przybyłych do 
Europy badaczy i naukowców migrantów.

Or. en

Poprawka 663
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania „Maria Skłodowska-Curie” 
przyczyniają się do zwiększenia 
skuteczności, konkurencyjności i 
atrakcyjności europejskiej przestrzeni 
badawczej w skali globalnej. Można to 
osiągnąć koncentrując się na nowym 
pokoleniu wysoko wykwalifikowanych 
naukowców i zapewniając wsparcie dla 
nowych talentów z UE i spoza niej; 
poprzez wspieranie rozpowszechniania i 
stosowania nowej wiedzy i pomysłów w 
polityce europejskiej, gospodarce i 

Działania „Maria Skłodowska-Curie” 
przyczyniają się do zwiększenia 
skuteczności, konkurencyjności 
i atrakcyjności europejskiej przestrzeni 
badawczej w skali globalnej. Można to 
osiągnąć koncentrując się na nowym 
pokoleniu wysoko wykwalifikowanych 
naukowców i zapewniając wsparcie dla 
nowych talentów z UE i spoza niej; przez
wspieranie rozpowszechniania i stosowania 
nowej wiedzy i pomysłów w polityce 
europejskiej, gospodarce i społeczeństwie, 
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społeczeństwie, między innymi poprzez
udoskonalenie komunikacji naukowej i 
środków komunikacji ze społeczeństwem; 
poprzez ułatwianie współpracy między 
organizacjami zaangażowanymi w badania; 
oraz poprzez wyraźny wpływ 
strukturyzujący na europejską przestrzeń 
badawczą, wspieranie otwartego rynku 
pracy i ustanawianie norm w zakresie 
jakości szkolenia, atrakcyjnych warunków 
zatrudnienia i otwartej rekrutacji dla 
wszystkich naukowców.

między innymi przez udoskonalenie 
komunikacji naukowej i środków 
komunikacji ze społeczeństwem; przez
ułatwianie współpracy między 
organizacjami zaangażowanymi w badania; 
oraz przez wyraźny wpływ strukturyzujący 
na europejską przestrzeń badawczą, 
wspieranie otwartego rynku pracy, 
zagwarantowanie praw pracowniczych
i ustanawianie norm w zakresie jakości 
szkolenia, atrakcyjnych i stabilnych
warunków zatrudnienia i otwartej 
rekrutacji dla wszystkich naukowców.

Or. en

Poprawka 664
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania „Maria Skłodowska-Curie” 
przyczyniają się do zwiększenia 
skuteczności, konkurencyjności i 
atrakcyjności europejskiej przestrzeni 
badawczej w skali globalnej. Można to 
osiągnąć koncentrując się na nowym 
pokoleniu wysoko wykwalifikowanych 
naukowców i zapewniając wsparcie dla 
nowych talentów z UE i spoza niej; 
poprzez wspieranie rozpowszechniania i 
stosowania nowej wiedzy i pomysłów w 
polityce europejskiej, gospodarce i 
społeczeństwie, między innymi poprzez
udoskonalenie komunikacji naukowej i 
środków komunikacji ze społeczeństwem; 
poprzez ułatwianie współpracy między 
organizacjami zaangażowanymi w badania; 
oraz poprzez wyraźny wpływ 
strukturyzujący na europejską przestrzeń 
badawczą, wspieranie otwartego rynku 
pracy i ustanawianie norm w zakresie 
jakości szkolenia, atrakcyjnych warunków 
zatrudnienia i otwartej rekrutacji dla 
wszystkich naukowców.

Działania „Maria Skłodowska-Curie” 
przyczyniają się do zwiększenia 
skuteczności, konkurencyjności 
i atrakcyjności europejskiej przestrzeni 
badawczej w skali globalnej. Osiąga się to
koncentrując się na nowym pokoleniu 
wysoko wykwalifikowanych naukowców 
i zapewniając wsparcie dla nowych 
talentów z UE i spoza niej; przez
wspieranie rozpowszechniania i stosowania 
nowej wiedzy i pomysłów w polityce 
europejskiej, gospodarce i społeczeństwie, 
między innymi przez udoskonalenie 
komunikacji naukowej i środków 
komunikacji ze społeczeństwem; przez
ułatwianie współpracy między 
organizacjami zaangażowanymi w badania; 
oraz przez wyraźny wpływ strukturyzujący 
na europejską przestrzeń badawczą, 
wspieranie otwartego rynku pracy i 
ustanawianie norm w zakresie jakości 
szkolenia, atrakcyjnych warunków 
zatrudnienia i otwartej, przejrzystej i 
opartej na kompetencjach rekrutacji dla 
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wszystkich naukowców.

Or. en

Uzasadnienie

To kuriozalne, że nadmiernie ambitne cele ERBN „są osiągane”, natomiast rozsądne, 
wykonalne i już udokumentowane osiągnięcia działania „Maria Skłodowska-Curie” „można” 
osiągnąć.

Poprawka 665
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2.1. Wspieranie rozwoju doskonałości 
dzięki mobilności naukowców ponad 
granicami, sektorami i dyscyplinami

2.2.1. Wspieranie rozwoju doskonałości 
dzięki mobilności naukowców ponad
granicami, sektorami i dyscyplinami, 
włącznie z zapewnieniem dostępu do 
infrastruktury badawczej;

Or. en

Poprawka 666
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

UE musi pozostać punktem odniesienia dla 
doskonałych badań naukowych, a zatem 
być atrakcyjna dla najbardziej 
obiecujących naukowców z Europy i spoza 
niej, na wszystkich etapach ich kariery 
zawodowej. Cel ten można osiągnąć 
poprzez umożliwienie naukowcom i 
pracownikom związanym z badaniami 
naukowymi przemieszczania się i 
współpracy między krajami, sektorami i 
dyscyplinami, co pozwoli im na 
skorzystanie z wysokiej jakości szkoleń i 
możliwości kariery. Ułatwi to zmianę 

UE musi pozostać punktem odniesienia dla 
doskonałych badań naukowych, a zatem 
być atrakcyjna dla najbardziej 
obiecujących naukowców z Europy i spoza 
niej, na wszystkich etapach ich kariery 
zawodowej. Cel ten można osiągnąć dzięki 
umożliwieniu naukowcom i pracownikom 
związanym z badaniami naukowymi 
przemieszczania się i współpracy między 
krajami, sektorami i dyscyplinami oraz 
zapewnieniu im dostępu do najwyższej 
jakości infrastruktury, dzięki czemu będą 
mogli skorzystać z wysokiej jakości 
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ścieżki kariery zawodowej między 
sektorem akademickim i nieakademickim, 
a także pobudzi działalność 
przedsiębiorczą.

szkoleń i możliwości kariery. Ułatwi to 
zmianę ścieżki kariery zawodowej między 
sektorem akademickim i nieakademickim, 
a także pobudzi działalność 
przedsiębiorczą.

Or. en

Poprawka 667
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.1 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Ułatwianie korzystania z 
mobilności w Europie lub poza nią dla 
najlepszych i najbardziej obiecujących 
naukowców, niezależnie od ich 
narodowości, w celu prowadzenia 
doskonałych badań naukowych i 
rozwijania ich umiejętności oraz kariery w 
sektorze akademickim i nieakademickim.

– Ułatwianie korzystania 
z mobilności w Europie lub poza nią dla 
najlepszych i najbardziej obiecujących 
naukowców, niezależnie od ich 
narodowości, w celu prowadzenia 
doskonałych badań naukowych 
i rozwijania ich umiejętności oraz kariery 
w sektorze akademickim 
i nieakademickim, włącznie z dostępem do 
infrastruktury badawczej.

Or. en

Poprawka 668
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.1 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Ułatwianie korzystania z 
mobilności w Europie lub poza nią dla 
najlepszych i najbardziej obiecujących 
naukowców, niezależnie od ich 
narodowości, w celu prowadzenia 
doskonałych badań naukowych i 
rozwijania ich umiejętności oraz kariery w 
sektorze akademickim i nieakademickim.

– Ułatwianie korzystania 
z mobilności w Europie lub poza nią dla 
najlepszych i najbardziej obiecujących 
naukowców, niezależnie od ich 
narodowości, w celu prowadzenia 
doskonałych badań naukowych 
i rozwijania ich umiejętności oraz kariery
w sektorze akademickim, w tym w ramach 
infrastruktury badawczej, i w sektorze
nieakademickim.
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Or. en

Poprawka 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.1 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Ułatwianie korzystania z 
mobilności w Europie lub poza nią dla 
najlepszych i najbardziej obiecujących 
naukowców, niezależnie od ich 
narodowości, w celu prowadzenia 
doskonałych badań naukowych i 
rozwijania ich umiejętności oraz kariery w 
sektorze akademickim i nieakademickim.

– Ułatwianie korzystania z 
mobilności w Europie lub poza nią dla 
najlepszych i najbardziej obiecujących 
naukowców, niezależnie od ich 
narodowości, w celu prowadzenia 
najwyższej jakości badań naukowych i 
rozwijania ich umiejętności oraz kariery w 
sektorze akademickim i nieakademickim.

Or. en

Poprawka 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.1 – akapit 2 – tiret 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Ukierunkowane na kraje 
niedostatecznie reprezentowane w 
programie ramowym ułatwianie 
korzystania z mobilności najlepszym 
i najbardziej obiecującym naukowcom, 
niezależnie od ich narodowości, w celu 
prowadzenia doskonałych badań 
naukowych i rozwijania umiejętności oraz 
kariery w sektorze akademickim 
i nieakademickim.

Or. en

Poprawka 671
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.1 – akapit 2 – tiret 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Ułatwianie obiecującym, niedawno 
przybyłym do Europy naukowcom i 
badaczom migrantom dostępu do wysokiej 
jakości badań oraz ułatwianie rozwoju 
umiejętności i kariery w sektorze 
akademickim i nieakademickim.

Or. en

Poprawka 672
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

UE potrzebuje silnej, odpornej i 
kreatywnej bazy zasobów ludzkich, 
posiadającej właściwą kombinację 
umiejętności, aby sprostać przyszłym 
potrzebom rynku pracy, wprowadzać 
innowacje oraz przekształcać wiedzę i 
pomysły w produkty i usługi przynoszące 
korzyści gospodarcze i społeczne. Można 
to osiągnąć poprzez szkolenia naukowców 
w celu dalszego rozwijania ich 
podstawowych kompetencji badawczych, a 
także poprawy ich umiejętności 
przekrojowych, takich jak twórcza i 
przedsiębiorcza postawa. Pozwoli im to 
sprostać obecnym i przyszłym globalnym 
wyzwaniom oraz poprawi ich perspektywy 
zawodowe i potencjał innowacyjny.

UE potrzebuje silnej, odpornej i 
kreatywnej bazy zasobów ludzkich, 
posiadającej właściwą kombinację 
umiejętności, aby sprostać przyszłym 
potrzebom rynku pracy, wprowadzać 
innowacje oraz przekształcać wiedzę i 
pomysły w produkty i usługi przynoszące 
korzyści naukowe, gospodarcze i 
społeczne. Można to osiągnąć dzięki 
szkoleniu naukowców w celu dalszego 
rozwijania ich podstawowych kompetencji 
badawczych, poprawy ich umiejętności 
przekrojowych, takich jak twórcza i 
przedsiębiorcza postawa, włącznie ze
zrozumieniem korzyści stosowania norm 
przy wprowadzaniu na rynek nowych 
produktów i usług. Pozwoli im to sprostać 
obecnym i przyszłym globalnym 
wyzwaniom oraz poprawi ich perspektywy 
zawodowe i potencjał innowacyjny.

Or. en

Poprawka 673
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

UE potrzebuje silnej, odpornej i 
kreatywnej bazy zasobów ludzkich, 
posiadającej właściwą kombinację 
umiejętności, aby sprostać przyszłym 
potrzebom rynku pracy, wprowadzać 
innowacje oraz przekształcać wiedzę i 
pomysły w produkty i usługi przynoszące 
korzyści gospodarcze i społeczne. Można 
to osiągnąć poprzez szkolenia naukowców 
w celu dalszego rozwijania ich 
podstawowych kompetencji badawczych, a 
także poprawy ich umiejętności 
przekrojowych, takich jak twórcza i 
przedsiębiorcza postawa. Pozwoli im to 
sprostać obecnym i przyszłym globalnym 
wyzwaniom oraz poprawi ich perspektywy 
zawodowe i potencjał innowacyjny.

UE potrzebuje silnej, odpornej 
i kreatywnej bazy zasobów ludzkich, 
posiadającej właściwą kombinację 
umiejętności, aby sprostać przyszłym 
potrzebom rynku pracy, wprowadzać 
innowacje oraz przekształcać wiedzę 
i pomysły w produkty i usługi przynoszące 
korzyści gospodarcze i społeczne. Można 
to osiągnąć dzięki szkoleniu naukowców 
w celu dalszego rozwijania ich 
podstawowych kompetencji badawczych, 
a także poprawy ich umiejętności 
przekrojowych, takich jak twórcza, 
odpowiedzialna i prospołeczna postawa. 
Pozwoli im to sprostać obecnym 
i przyszłym globalnym wyzwaniom oraz 
poprawi ich perspektywy zawodowe 
i potencjał innowacyjny.

Or. en

Uzasadnienie

Posiadanie większej liczby przedsiębiorców z wykształceniem naukowym to z pewnością 
słuszny cel, ale równie dobrze jest zadbać o kadrę administracyjną najwyższego szczebla, 
polityków i menedżerów ze środowisk naukowych. W związku z tym nie należy się ograniczać 
do „przedsiębiorczej” postawy. Badacze powinni być reprezentowani w różnych grupach 
społecznych.

Poprawka 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

UE potrzebuje silnej, odpornej i 
kreatywnej bazy zasobów ludzkich, 
posiadającej właściwą kombinację 
umiejętności, aby sprostać przyszłym 

UE potrzebuje silnej, odpornej i 
kreatywnej bazy zasobów ludzkich, 
posiadającej właściwą kombinację 
umiejętności, aby sprostać przyszłym 
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potrzebom rynku pracy, wprowadzać 
innowacje oraz przekształcać wiedzę i 
pomysły w produkty i usługi przynoszące 
korzyści gospodarcze i społeczne. Można 
to osiągnąć poprzez szkolenia naukowców 
w celu dalszego rozwijania ich 
podstawowych kompetencji badawczych, a 
także poprawy ich umiejętności 
przekrojowych, takich jak twórcza i 
przedsiębiorcza postawa. Pozwoli im to 
sprostać obecnym i przyszłym globalnym 
wyzwaniom oraz poprawi ich perspektywy 
zawodowe i potencjał innowacyjny.

potrzebom rynku pracy, wprowadzać 
innowacje oraz przekształcać wiedzę i 
pomysły w produkty i usługi przynoszące 
korzyści naukowe, gospodarcze i 
społeczne. Można to osiągnąć dzięki 
szkoleniu naukowców w celu dalszego 
rozwijania ich podstawowych kompetencji 
badawczych, a także poprawy ich 
umiejętności przekrojowych, takich jak 
twórcza i przedsiębiorcza postawa. 
Pozwoli im to sprostać obecnym 
i przyszłym wyzwaniom społecznym oraz 
poprawi ich perspektywy zawodowe 
i potencjał innowacyjny.

Or. en

Poprawka 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

UE potrzebuje silnej, odpornej i 
kreatywnej bazy zasobów ludzkich, 
posiadającej właściwą kombinację 
umiejętności, aby sprostać przyszłym 
potrzebom rynku pracy, wprowadzać 
innowacje oraz przekształcać wiedzę i 
pomysły w produkty i usługi przynoszące 
korzyści gospodarcze i społeczne. Można 
to osiągnąć poprzez szkolenia naukowców 
w celu dalszego rozwijania ich 
podstawowych kompetencji badawczych, a 
także poprawy ich umiejętności 
przekrojowych, takich jak twórcza i 
przedsiębiorcza postawa. Pozwoli im to 
sprostać obecnym i przyszłym globalnym 
wyzwaniom oraz poprawi ich perspektywy 
zawodowe i potencjał innowacyjny.

UE potrzebuje silnej, odpornej 
i kreatywnej bazy zasobów ludzkich, 
posiadającej właściwą kombinację 
umiejętności, aby sprostać przyszłym 
potrzebom rynku pracy, wprowadzać 
innowacje oraz przekształcać wiedzę 
i pomysły w produkty i usługi przynoszące 
korzyści naukowe, gospodarcze 
i społeczne. Można to osiągnąć dzięki 
szkoleniu naukowców w celu dalszego 
rozwijania ich podstawowych kompetencji 
badawczych, a także poprawy ich 
umiejętności przekrojowych, takich jak 
twórcza i przedsiębiorcza postawa. 
Pozwoli im to sprostać obecnym 
i przyszłym globalnym wyzwaniom oraz 
poprawi ich perspektywy zawodowe 
i potencjał innowacyjny.

Or. en

Poprawka 676
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Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.2 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Programy szkoleniowe mające na 
celu wyposażenie naukowców w różne 
umiejętności istotne z punktu widzenia 
obecnych i przyszłych globalnych
wyzwań.

– Programy szkoleniowe mające na 
celu wyposażenie naukowców w różne 
umiejętności istotne z punktu widzenia 
obecnych i przyszłych wyzwań 
społecznych.

Or. en

Poprawka 677
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2.3. Wzmacnianie kapitału ludzkiego i 
rozwój umiejętności w europejskiej 
przestrzeni badawczej

2.2.3. Wzmacnianie zasobów ludzkich
i rozwój umiejętności w europejskiej 
przestrzeni badawczej

Or. en

Poprawka 678
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu wspierania doskonałości, 
promowania współpracy między 
organizacjami prowadzącymi badania 
naukowe i tworzenia pozytywnego efektu 
strukturyzacji, w całej europejskiej 
przestrzeni badawczej muszą zostać 
bardziej rozpowszechnione wysokiej 
jakości standardy szkoleniowe, dobre 
warunki pracy i skuteczny rozwój kariery 

W celu wspierania doskonałości, 
promowania współpracy między 
organizacjami prowadzącymi badania 
naukowe i tworzenia pozytywnego efektu 
strukturyzacji, w całej europejskiej 
przestrzeni badawczej muszą zostać 
bardziej rozpowszechnione wysokiej 
jakości standardy szkoleniowe, dobre 
warunki pracy, m.in. równa płaca na 
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naukowców. Przyczyni się to do 
modernizacji lub wzmocnienia programów 
i systemów szkoleniowych w zakresie 
badań oraz do zwiększenia atrakcyjności 
instytucji na świecie.

wszystkich szczeblach we wszystkich 
krajach europejskich, i skuteczny rozwój 
kariery naukowców. Przyczyni się to do 
modernizacji lub wzmocnienia programów 
i systemów szkoleniowych w zakresie 
badań oraz do zwiększenia atrakcyjności 
instytucji na świecie.

Or. en

Poprawka 679
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.3 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Programy szkoleniowe mające na 
celu wspieranie doskonałości i 
rozpowszechnianie najlepszych praktyk w 
instytucjach oraz w systemach badań 
naukowych i innowacji;

– Programy szkoleniowe, w 
stosownych przypadkach uzupełniające 
działania edukacyjne EIT, mające na celu 
wspieranie doskonałości i 
rozpowszechnianie najlepszych praktyk w 
instytucjach oraz w systemach badań 
naukowych i innowacji;

Or. en

Poprawka 680
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy znacznie wzmocnić synergię 
między systemami i programami w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji 
na poziomie UE, regionalnym i krajowym. 
Można to osiągnąć w szczególności 
poprzez synergię i komplementarność z 
innymi częściami programu „Horyzont 
Europa”, takimi jak Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii (EIT) oraz z 
innymi programami UE, w szczególności 

Należy znacznie wzmocnić synergię 
między systemami i programami 
w dziedzinie badań naukowych i innowacji 
na poziomie UE, regionalnym i krajowym. 
Można to osiągnąć w szczególności dzięki 
synergii i komplementarności z innymi 
częściami programu „Horyzont Europa”, 
takimi jak Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) oraz z innymi 
programami UE, w szczególności EFS+, 
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EFS+, w tym za pomocą pieczęci 
doskonałości.

w tym za pomocą pieczęci doskonałości. W 
celu wykorzystania synergii między 
programami należy usprawnić i uprościć 
przepisy.

Or. en

Poprawka 681
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy znacznie wzmocnić synergię 
między systemami i programami w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji 
na poziomie UE, regionalnym i krajowym. 
Można to osiągnąć w szczególności 
poprzez synergię i komplementarność z 
innymi częściami programu „Horyzont 
Europa”, takimi jak Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii (EIT) oraz z 
innymi programami UE, w szczególności 
EFS+, w tym za pomocą pieczęci 
doskonałości.

Należy znacznie wzmocnić synergię 
między systemami i programami 
w dziedzinie badań naukowych i innowacji 
na poziomie UE, regionalnym i krajowym. 
Można to osiągnąć w szczególności dzięki 
synergii i komplementarności, a przede 
wszystkim dzięki interoperacyjności
z innymi częściami programu „Horyzont 
Europa”, takimi jak Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii (EIT) oraz 
z innymi programami UE, w szczególności 
EFS+, w tym np. za pomocą podejścia 
bazującego na pieczęci doskonałości.

Or. en

Poprawka 682
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiedza na temat działalności programu i 
publiczne uznanie pracy naukowców 
wymagają poprawy w całej UE i poza nią 
w celu poprawy globalnego wizerunku 
działań „Marie Skłodowska-Curie” oraz 
lepszego zrozumienia wpływu pracy 
naukowców na codzienne życie obywateli, 

Wiedza na temat działalności programu 
i publiczne uznanie pracy naukowców 
wymagają poprawy w całej UE i poza nią 
w celu poprawy globalnego wizerunku 
działań „Marie Skłodowska-Curie” oraz 
lepszego zrozumienia wpływu pracy 
naukowców na codzienne życie obywateli, 
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a także zachęcenia młodych ludzi do 
podejmowania karier naukowych. Można 
to osiągnąć przez lepsze upowszechnianie, 
wykorzystywanie i rozpowszechnianie 
wiedzy i praktyk.

a także zachęcenia młodych ludzi, a 
zwłaszcza kobiet i niedawno przybyłych 
migrantów, do podejmowania karier 
naukowych. Można to osiągnąć przez 
lepsze upowszechnianie, wykorzystywanie 
i rozpowszechnianie wiedzy i praktyk.

Or. en

Poprawka 683
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.5 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Inicjatywy informacyjne 
skierowane do ogółu społeczeństwa mające 
na celu wzbudzenie zainteresowania 
karierą naukową, szczególnie wśród 
młodzieży;

– Inicjatywy informacyjne 
skierowane do ogółu społeczeństwa mające 
na celu wzbudzenie zainteresowania 
karierą naukową, szczególnie wśród 
młodzieży, a zwłaszcza wśród kobiet oraz 
niedawno przybyłych migrantów;

Or. en

Poprawka 684
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.5 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Rozpowszechnianie wiedzy i 
tworzenie klastrów wiedzy poprzez 
współpracę między projektami oraz inne 
działania służące tworzeniu sieci 
kontaktów, takie jak usługi dla 
absolwentów.

– Rozpowszechnianie wiedzy i 
tworzenie klastrów wiedzy w drodze 
współpracy między projektami, projekty 
związane z krajowymi punktami 
kontaktowymi oraz inne działania służące 
tworzeniu sieci kontaktów, takie jak usługi 
dla absolwentów.

Or. en
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Poprawka 685
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – punkt 2.2 – punkt 2.2.5 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Rozpowszechnianie wiedzy i 
tworzenie klastrów wiedzy poprzez 
współpracę między projektami oraz inne 
działania służące tworzeniu sieci 
kontaktów, takie jak usługi dla 
absolwentów.

– Rozpowszechnianie wiedzy 
i tworzenie klastrów wiedzy w drodze 
współpracy między projektami, projekty 
związane z krajowymi punktami 
kontaktowymi oraz inne działania służące 
tworzeniu sieci kontaktów, takie jak usługi 
dla absolwentów.

Or. en

Poprawka 686
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowoczesne infrastruktury badawcze 
zapewnią kluczowe usługi dla społeczności 
badawczych i innowacyjnych, odgrywając 
zasadniczą rolę w rozszerzaniu granic 
wiedzy. Wspieranie infrastruktur 
badawczych na poziomie UE przyczynia 
się do łagodzenia skutków faktycznego 
rozproszenia krajowych infrastruktur 
badawczych i ośrodków doskonałości 
naukowej oraz niskiego poziomu wymiany 
wiedzy między dyscyplinami.

Nowoczesne infrastruktury badawcze 
zapewnią kluczowe usługi dla społeczności 
badawczych i innowacyjnych, odgrywając 
zasadniczą rolę w rozszerzaniu granic 
wiedzy. Wspieranie infrastruktur 
badawczych na poziomie UE, w tym 
małych i średnich, a szczególnie tych 
finansowanych ze środków EFRR,
przyczynia się do łagodzenia skutków
faktycznego rozproszenia krajowych 
infrastruktur badawczych i ośrodków 
doskonałości naukowej oraz do poprawy
wymiany wiedzy między dyscyplinami.

Or. en

Poprawka 687
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji



PE625.595v01-00 76/93 AM\1159886PL.docx

PL

Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowoczesne infrastruktury badawcze 
zapewnią kluczowe usługi dla społeczności 
badawczych i innowacyjnych, odgrywając 
zasadniczą rolę w rozszerzaniu granic 
wiedzy. Wspieranie infrastruktur 
badawczych na poziomie UE przyczynia 
się do łagodzenia skutków faktycznego 
rozproszenia krajowych infrastruktur 
badawczych i ośrodków doskonałości 
naukowej oraz niskiego poziomu wymiany 
wiedzy między dyscyplinami.

Nowoczesne infrastruktury badawcze 
zapewnią kluczowe usługi dla społeczności 
badawczych i innowacyjnych, odgrywając 
zasadniczą rolę w rozszerzaniu granic 
wiedzy. Wspieranie infrastruktur 
badawczych o znaczeniu europejskim i 
niwelowanie skutków faktycznego 
rozproszenia krajowych infrastruktur 
badawczych, uzupełnianie i 
modernizowanie ośrodków doskonałości 
naukowej oraz przeciwdziałanie niskiemu 
poziomowi wymiany wiedzy między 
dyscyplinami.

Or. en

Poprawka 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem jest zapewnienie Europie
światowej klasy stabilnej infrastruktury 
badawczej, otwartej i dostępnej dla 
wszystkich naukowców w Europie i poza 
jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej 
potencjału w zakresie rozwoju nauki i 
innowacji. Najważniejsze cele to 
zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu 
badań naukowych i innowacji, unikanie 
powielania wysiłków oraz lepsza 
koordynacja rozwoju i wykorzystania
infrastruktur badawczych. Niezwykle 
istotne jest wspieranie otwartego dostępu 
do infrastruktury badawczej dla wszystkich 
europejskich naukowców, a także –
poprzez europejską chmurę dla otwartej 
nauki – zwiększenie dostępu do cyfrowych 
zasobów naukowych, a w szczególności 
rozwiązanie problemu obecnego 
nieoptymalnego wykorzystania otwartej 

Ogólnym celem jest zwiększenie 
europejskich zasobów światowej klasy 
stabilnej infrastruktury badawczej, w tym 
małej i średniej, otwartej i dostępnej dla 
wszystkich naukowców w Europie i poza 
jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej 
potencjału w zakresie rozwoju nauki 
i innowacji. Najważniejsze cele to 
zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu 
badań naukowych i innowacji, 
zagwarantowanie ciągłej modernizacji,
unikanie powielania wysiłków oraz lepsza 
koordynacja rozwoju, wykorzystania i 
dostępności infrastruktur badawczych, jak 
również lepsze włączanie ich w projekty 
programu „Horyzont Europa”, w tym 
łączenie z infrastrukturą badawczą 
finansowaną przez UE, szczególnie ze 
środków EFRR. Zagwarantuje to wyraźne 
synergie między programem „Horyzont 
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nauki i praktyk dotyczących otwartych 
danych. UE musi również zająć się kwestią 
szybkiego wzrostu światowej konkurencji 
o talenty, przyciągając naukowców z 
państw trzecich do pracy w ramach 
europejskich infrastruktur badawczych 
światowej klasy. Jednym z głównych 
celów jest również zwiększanie 
konkurencyjności przemysłu europejskiego 
poprzez wspieranie kluczowych 
technologii i usług istotnych dla 
infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań.

Europa” a wdrażanymi krajowymi i 
regionalnymi strategiami w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji.
Niezwykle istotne jest także wspieranie 
otwartego dostępu do infrastruktury 
badawczej dla wszystkich europejskich 
naukowców, a także – dzięki europejskiej 
chmurze dla otwartej nauki – zwiększenie 
dostępu do cyfrowych zasobów 
naukowych, a w szczególności rozwiązanie 
problemu obecnego nieoptymalnego 
wykorzystania otwartej nauki i praktyk 
dotyczących otwartych danych. UE musi 
również zająć się kwestią szybkiego 
wzrostu światowej konkurencji o talenty, 
przyciągając naukowców z państw trzecich 
do pracy w ramach europejskich 
infrastruktur badawczych światowej klasy. 
Jednym z głównych celów jest również 
zwiększanie konkurencyjności przemysłu 
europejskiego w drodze wspierania
kluczowych technologii i usług istotnych 
dla infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania i 
wykorzystania innowacyjnych rozwiązań.

Or. en

Poprawka 689
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem jest zapewnienie Europie 
światowej klasy stabilnej infrastruktury 
badawczej, otwartej i dostępnej dla 
wszystkich naukowców w Europie i poza 
jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej 
potencjału w zakresie rozwoju nauki i 
innowacji. Najważniejsze cele to 
zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu 
badań naukowych i innowacji, unikanie 
powielania wysiłków oraz lepsza 
koordynacja rozwoju i wykorzystania 

Ogólnym celem jest zapewnienie Europie 
światowej klasy stabilnej infrastruktury 
badawczej, otwartej i dostępnej dla 
wszystkich naukowców w Europie i poza 
jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej 
potencjału w zakresie rozwoju nauki 
i innowacji. Najważniejsze cele to 
zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu 
badań naukowych i innowacji, 
zagwarantowanie ciągłej modernizacji,
unikanie powielania wysiłków oraz lepsza 
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infrastruktur badawczych. Niezwykle 
istotne jest wspieranie otwartego dostępu 
do infrastruktury badawczej dla wszystkich 
europejskich naukowców, a także –
poprzez europejską chmurę dla otwartej 
nauki – zwiększenie dostępu do cyfrowych 
zasobów naukowych, a w szczególności 
rozwiązanie problemu obecnego 
nieoptymalnego wykorzystania otwartej 
nauki i praktyk dotyczących otwartych 
danych. UE musi również zająć się kwestią 
szybkiego wzrostu światowej konkurencji 
o talenty, przyciągając naukowców z 
państw trzecich do pracy w ramach 
europejskich infrastruktur badawczych 
światowej klasy. Jednym z głównych 
celów jest również zwiększanie
konkurencyjności przemysłu europejskiego 
poprzez wspieranie kluczowych 
technologii i usług istotnych dla 
infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań.

koordynacja rozwoju, dostępności i 
wykorzystania infrastruktur badawczych. 
Małe i średnie infrastruktury badawcze są 
bardzo ważne dla naukowców, ale 
informacje o ich lokalizacji, polityce 
dostępności i sposobach finansowania są 
ograniczone. Należy stworzyć schemat 
tych infrastruktur w celu uwolnienia ich 
potencjału z korzyścią dla badań i 
innowacji europejskich. Niezwykle istotne 
jest wspieranie otwartego dostępu do 
infrastruktury badawczej dla wszystkich 
europejskich naukowców, a także – dzięki 
europejskiej chmurze dla otwartej nauki –
zwiększenie dostępu do cyfrowych 
zasobów naukowych, a w szczególności 
rozwiązanie problemu obecnego 
nieoptymalnego wykorzystania otwartej 
nauki i praktyk dotyczących otwartych 
danych. UE musi również zająć się kwestią 
szybkiego wzrostu światowej konkurencji 
o talenty, przyciągając naukowców 
z państw trzecich do pracy w ramach 
europejskich infrastruktur badawczych 
światowej klasy. Jednym z głównych 
celów jest również zapewnienie bardziej 
zrównoważonego charakteru i zwiększenie
konkurencyjności przemysłu europejskiego 
w drodze wspierania kluczowych 
technologii i usług istotnych dla
infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań.

Or. en

Poprawka 690
Paul Rübig

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem jest zapewnienie Europie
światowej klasy stabilnej infrastruktury 
badawczej, otwartej i dostępnej dla 
wszystkich naukowców w Europie i poza 

Ogólnym celem jest zwiększenie 
europejskich zasobów światowej klasy 
stabilnej infrastruktury badawczej, otwartej 
i dostępnej dla wszystkich naukowców 
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jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej 
potencjału w zakresie rozwoju nauki i 
innowacji. Najważniejsze cele to 
zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu 
badań naukowych i innowacji, unikanie 
powielania wysiłków oraz lepsza 
koordynacja rozwoju i wykorzystania
infrastruktur badawczych. Niezwykle 
istotne jest wspieranie otwartego dostępu 
do infrastruktury badawczej dla wszystkich 
europejskich naukowców, a także –
poprzez europejską chmurę dla otwartej 
nauki – zwiększenie dostępu do cyfrowych 
zasobów naukowych, a w szczególności 
rozwiązanie problemu obecnego 
nieoptymalnego wykorzystania otwartej 
nauki i praktyk dotyczących otwartych 
danych. UE musi również zająć się kwestią 
szybkiego wzrostu światowej konkurencji 
o talenty, przyciągając naukowców z 
państw trzecich do pracy w ramach 
europejskich infrastruktur badawczych 
światowej klasy. Jednym z głównych 
celów jest również zwiększanie 
konkurencyjności przemysłu europejskiego 
poprzez wspieranie kluczowych 
technologii i usług istotnych dla 
infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań.

w Europie i poza jej granicami, oraz pełne 
wykorzystanie jej potencjału w zakresie 
rozwoju nauki i innowacji. Najważniejsze 
cele to zmniejszenie rozdrobnienia 
ekosystemu badań naukowych i innowacji, 
zagwarantowanie ciągłej modernizacji,
unikanie powielania wysiłków oraz lepsza 
koordynacja rozwoju, wykorzystania i 
dostępności infrastruktur badawczych. 
Niezwykle istotne jest wspieranie 
otwartego dostępu do infrastruktur 
badawczych we wszystkich państwach 
członkowskich. Niezwykle istotne jest 
wspieranie otwartego dostępu do
infrastruktury badawczej dla wszystkich 
europejskich naukowców, a także – dzięki 
europejskiej chmurze dla otwartej nauki –
zwiększenie dostępu do cyfrowych 
zasobów naukowych. UE musi również 
zająć się kwestią szybkiego wzrostu 
światowej konkurencji o talenty, 
przyciągając naukowców z państw trzecich 
do pracy w ramach europejskich 
infrastruktur badawczych światowej klasy. 
Jednym z głównych celów jest również 
zwiększanie konkurencyjności przemysłu 
europejskiego w drodze wspierania
kluczowych technologii i usług istotnych 
dla infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań.

Or. en

Uzasadnienie

Uznając potencjalne korzyści szerszego udostępniania badań naukowych i danych, należy też 
zapewnić ochronę pomysłów europejskich, aby móc je wykorzystywać i czerpać z nich 
korzyści w UE. Należy przestrzegać zasady „otwarty w największym możliwym zakresie, 
zamknięty tylko w koniecznym”.

Poprawka 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem jest zapewnienie Europie 
światowej klasy stabilnej infrastruktury 
badawczej, otwartej i dostępnej dla 
wszystkich naukowców w Europie i poza 
jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej 
potencjału w zakresie rozwoju nauki i 
innowacji. Najważniejsze cele to 
zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu 
badań naukowych i innowacji, unikanie 
powielania wysiłków oraz lepsza 
koordynacja rozwoju i wykorzystania 
infrastruktur badawczych. Niezwykle 
istotne jest wspieranie otwartego dostępu 
do infrastruktury badawczej dla wszystkich 
europejskich naukowców, a także –
poprzez europejską chmurę dla otwartej 
nauki – zwiększenie dostępu do cyfrowych 
zasobów naukowych, a w szczególności 
rozwiązanie problemu obecnego 
nieoptymalnego wykorzystania otwartej 
nauki i praktyk dotyczących otwartych 
danych. UE musi również zająć się kwestią 
szybkiego wzrostu światowej konkurencji 
o talenty, przyciągając naukowców z 
państw trzecich do pracy w ramach 
europejskich infrastruktur badawczych 
światowej klasy. Jednym z głównych 
celów jest również zwiększanie 
konkurencyjności przemysłu europejskiego 
poprzez wspieranie kluczowych 
technologii i usług istotnych dla 
infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań.

Ogólnym celem jest zapewnienie Europie 
światowej klasy stabilnej infrastruktury 
badawczej, otwartej i dostępnej dla 
wszystkich naukowców w Europie i poza 
jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej 
potencjału w zakresie rozwoju nauki 
i innowacji. Najważniejsze cele to 
zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu 
badań naukowych i innowacji, unikanie 
powielania wysiłków oraz lepsza 
koordynacja rozwoju i wykorzystania 
infrastruktur badawczych, szczególnie 
finansowanych ze środków EFSI. 
Niezwykle istotne jest wspieranie 
otwartego dostępu do infrastruktury 
badawczej dla wszystkich europejskich 
naukowców, a także – dzięki europejskiej 
chmurze dla otwartej nauki – zwiększenie 
dostępu do cyfrowych zasobów 
naukowych, a w szczególności rozwiązanie 
problemu obecnego nieoptymalnego 
wykorzystania otwartej nauki i praktyk 
dotyczących otwartych danych. UE musi 
również zająć się kwestią szybkiego 
wzrostu światowej konkurencji o talenty, 
przyciągając naukowców z państw trzecich 
do pracy w ramach europejskich 
infrastruktur badawczych światowej klasy. 
Jednym z głównych celów jest również 
zwiększanie konkurencyjności przemysłu 
europejskiego w drodze wspierania
kluczowych technologii i usług istotnych 
dla infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań.

Or. en

Poprawka 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Ogólnym celem jest zapewnienie Europie 
światowej klasy stabilnej infrastruktury 
badawczej, otwartej i dostępnej dla 
wszystkich naukowców w Europie i poza 
jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej 
potencjału w zakresie rozwoju nauki i 
innowacji. Najważniejsze cele to 
zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu 
badań naukowych i innowacji, unikanie 
powielania wysiłków oraz lepsza 
koordynacja rozwoju i wykorzystania 
infrastruktur badawczych. Niezwykle 
istotne jest wspieranie otwartego dostępu 
do infrastruktury badawczej dla wszystkich 
europejskich naukowców, a także –
poprzez europejską chmurę dla otwartej 
nauki – zwiększenie dostępu do cyfrowych 
zasobów naukowych, a w szczególności 
rozwiązanie problemu obecnego 
nieoptymalnego wykorzystania otwartej 
nauki i praktyk dotyczących otwartych 
danych. UE musi również zająć się kwestią 
szybkiego wzrostu światowej konkurencji 
o talenty, przyciągając naukowców z 
państw trzecich do pracy w ramach 
europejskich infrastruktur badawczych 
światowej klasy. Jednym z głównych 
celów jest również zwiększanie 
konkurencyjności przemysłu europejskiego 
poprzez wspieranie kluczowych 
technologii i usług istotnych dla 
infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań.

Ogólnym celem jest zapewnienie Europie 
światowej klasy stabilnej infrastruktury 
badawczej, otwartej i dostępnej dla 
wszystkich naukowców i innowatorów
w Europie i poza jej granicami, oraz pełne 
wykorzystanie jej potencjału w zakresie 
rozwoju nauki i innowacji. Najważniejsze 
cele to zmniejszenie rozdrobnienia 
ekosystemu badań naukowych i innowacji, 
unikanie powielania wysiłków oraz lepsza 
koordynacja rozwoju i wykorzystania 
infrastruktur badawczych. Niezwykle 
istotne jest wspieranie otwartego dostępu 
do infrastruktury badawczej dla wszystkich 
europejskich naukowców, w tym – dzięki 
europejskiej chmurze dla otwartej nauki –
zwiększenie dostępu do cyfrowych 
zasobów naukowych, a w szczególności 
rozwiązanie problemu obecnego 
nieoptymalnego wykorzystania otwartej 
nauki i praktyk dotyczących otwartych 
danych. UE musi również zająć się kwestią 
szybkiego wzrostu światowej konkurencji 
o talenty, przyciągając naukowców 
z państw trzecich do pracy w ramach 
europejskich infrastruktur badawczych 
światowej klasy. Jednym z głównych 
celów jest również zwiększanie 
konkurencyjności przemysłu europejskiego 
w drodze wspierania kluczowych 
technologii i usług istotnych dla 
infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań.

Or. en

Uzasadnienie

E-infrastruktura już istnieje, dlatego oczekujemy, że europejska chmura dla otwartej nauki 
uzupełni i połączy już istniejące zasoby.

Poprawka 693
Dan Nica

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem jest zapewnienie Europie 
światowej klasy stabilnej infrastruktury 
badawczej, otwartej i dostępnej dla 
wszystkich naukowców w Europie i poza 
jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej 
potencjału w zakresie rozwoju nauki i 
innowacji. Najważniejsze cele to 
zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu 
badań naukowych i innowacji, unikanie 
powielania wysiłków oraz lepsza 
koordynacja rozwoju i wykorzystania 
infrastruktur badawczych. Niezwykle 
istotne jest wspieranie otwartego dostępu 
do infrastruktury badawczej dla wszystkich 
europejskich naukowców, a także –
poprzez europejską chmurę dla otwartej 
nauki – zwiększenie dostępu do cyfrowych 
zasobów naukowych, a w szczególności 
rozwiązanie problemu obecnego 
nieoptymalnego wykorzystania otwartej 
nauki i praktyk dotyczących otwartych 
danych. UE musi również zająć się kwestią 
szybkiego wzrostu światowej konkurencji 
o talenty, przyciągając naukowców z 
państw trzecich do pracy w ramach 
europejskich infrastruktur badawczych 
światowej klasy. Jednym z głównych 
celów jest również zwiększanie 
konkurencyjności przemysłu europejskiego 
poprzez wspieranie kluczowych 
technologii i usług istotnych dla 
infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań.

Ogólnym celem jest zapewnienie Europie 
światowej klasy stabilnej infrastruktury 
badawczej, otwartej i dostępnej dla 
wszystkich naukowców w Europie i poza 
jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej 
potencjału w zakresie rozwoju nauki 
i innowacji. Najważniejsze cele to 
zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu 
badań naukowych i innowacji, unikanie 
powielania wysiłków oraz lepsza 
koordynacja rozwoju i wykorzystania 
infrastruktur badawczych w całej Unii. 
Niezwykle istotne jest wspieranie 
otwartego dostępu do infrastruktury 
badawczej dla wszystkich europejskich 
naukowców, a także – dzięki europejskiej 
chmurze dla otwartej nauki – zwiększenie 
dostępu do cyfrowych zasobów 
naukowych, a w szczególności rozwiązanie 
problemu obecnego nieoptymalnego 
wykorzystania otwartej nauki i praktyk 
dotyczących otwartych danych. UE musi 
również zająć się kwestią szybkiego 
wzrostu światowej konkurencji o talenty, 
przyciągając naukowców z państw trzecich 
do pracy w ramach europejskich 
infrastruktur badawczych światowej klasy. 
Jednym z głównych celów jest również 
zwiększanie konkurencyjności przemysłu 
europejskiego w drodze wspierania
kluczowych technologii i usług istotnych 
dla infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań.

Or. en

Poprawka 694
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem jest zapewnienie Europie Ogólnym celem jest zapewnienie Europie 
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światowej klasy stabilnej infrastruktury 
badawczej, otwartej i dostępnej dla 
wszystkich naukowców w Europie i poza 
jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej 
potencjału w zakresie rozwoju nauki i 
innowacji. Najważniejsze cele to 
zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu 
badań naukowych i innowacji, unikanie 
powielania wysiłków oraz lepsza 
koordynacja rozwoju i wykorzystania
infrastruktur badawczych. Niezwykle 
istotne jest wspieranie otwartego dostępu 
do infrastruktury badawczej dla wszystkich 
europejskich naukowców, a także –
poprzez europejską chmurę dla otwartej 
nauki – zwiększenie dostępu do cyfrowych 
zasobów naukowych, a w szczególności 
rozwiązanie problemu obecnego 
nieoptymalnego wykorzystania otwartej 
nauki i praktyk dotyczących otwartych 
danych. UE musi również zająć się kwestią 
szybkiego wzrostu światowej konkurencji 
o talenty, przyciągając naukowców z 
państw trzecich do pracy w ramach 
europejskich infrastruktur badawczych 
światowej klasy. Jednym z głównych 
celów jest również zwiększanie 
konkurencyjności przemysłu europejskiego 
poprzez wspieranie kluczowych 
technologii i usług istotnych dla 
infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań.

światowej klasy stabilnej infrastruktury 
badawczej, otwartej i dostępnej dla 
wszystkich naukowców w Europie i poza 
jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej 
potencjału w zakresie rozwoju nauki 
i innowacji. Najważniejsze cele to 
zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu 
badań naukowych i innowacji, unikanie 
powielania wysiłków oraz lepsza 
koordynacja rozwoju, dostępu do
infrastruktur badawczych i wykorzystania 
ich. Niezwykle istotne jest wspieranie 
otwartego dostępu do infrastruktury 
badawczej dla wszystkich europejskich 
naukowców, a także – poprzez europejską 
chmurę dla otwartej nauki – zwiększenie 
dostępu do cyfrowych zasobów 
naukowych, a w szczególności rozwiązanie 
problemu obecnego nieoptymalnego 
wykorzystania otwartej nauki i praktyk 
dotyczących otwartych danych. UE musi 
również zająć się kwestią szybkiego 
wzrostu światowej konkurencji o talenty, 
przyciągając naukowców z państw trzecich 
do pracy w ramach europejskich 
infrastruktur badawczych światowej klasy. 
Jednym z głównych celów jest również 
zwiększanie konkurencyjności przemysłu 
europejskiego poprzez wspieranie 
kluczowych technologii i usług istotnych 
dla infrastruktury badawczej i jej 
użytkowników, co przyczyni się do 
poprawy warunków dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań.

Or. it

Uzasadnienie

Brak dostępu do infrastruktury uniemożliwia realizację celów tego ważnego programu.

Poprawka 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.1 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wcześniejsze programy ramowe znacznie 
przyczyniły się do sprawniejszego i 
bardziej efektywnego wykorzystania 
infrastruktur krajowych, a we współpracy z 
Europejskim Forum Strategii ds. 
Infrastruktur Badawczych (ESFRI) 
opracowano w ich ramach spójne i 
strategiczne podejście do kształtowania 
polityki w zakresie ogólnoeuropejskich 
infrastruktur badawczych. To strategiczne 
podejście przyniosło wyraźne korzyści, w 
tym ograniczenie powielania wysiłków 
dzięki bardziej efektywnemu 
wykorzystaniu zasobów oraz standaryzację 
procesów i procedur.

Wcześniejsze programy ramowe znacznie 
przyczyniły się do sprawniejszego 
i bardziej efektywnego wykorzystania 
infrastruktur krajowych i do usunięcia 
barier w wykorzystaniu we wszystkich 
dziedzinach europejskich badań 
naukowych dzięki ponadnarodowej 
dostępności, a we współpracy 
z Europejskim Forum Strategii ds. 
Infrastruktur Badawczych (ESFRI) 
opracowano w ich ramach spójne 
i strategiczne podejście do kształtowania 
polityki w zakresie ogólnoeuropejskich 
infrastruktur badawczych. To strategiczne 
podejście przyniosło wyraźne korzyści, 
w tym ograniczenie powielania wysiłków 
dzięki bardziej efektywnemu 
wykorzystaniu zasobów oraz standaryzację 
i harmonizację procesów i procedur. 
Stworzenie nowych doskonałych sieci 
badań i innowacji na bazie infrastruktur 
badawczych stworzonych przez UE wydaje 
się być naturalnym wyzwaniem dla 
programu „Horyzont Europa”.

Or. en

Poprawka 696
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wcześniejsze programy ramowe znacznie 
przyczyniły się do sprawniejszego i 
bardziej efektywnego wykorzystania 
infrastruktur krajowych, a we współpracy z 
Europejskim Forum Strategii ds. 
Infrastruktur Badawczych (ESFRI) 
opracowano w ich ramach spójne i 
strategiczne podejście do kształtowania 
polityki w zakresie ogólnoeuropejskich 
infrastruktur badawczych. To strategiczne 
podejście przyniosło wyraźne korzyści, w 
tym ograniczenie powielania wysiłków 

Wcześniejsze programy ramowe znacznie 
przyczyniły się do sprawniejszego 
i bardziej efektywnego wykorzystania 
infrastruktur krajowych, a we współpracy 
z Europejskim Forum Strategii ds. 
Infrastruktur Badawczych (ESFRI) 
opracowano w ich ramach spójne 
i strategiczne podejście do kształtowania 
polityki w zakresie ogólnoeuropejskich 
infrastruktur badawczych. To strategiczne 
podejście przyniosło wyraźne korzyści, 
w tym ograniczenie powielania wysiłków 
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dzięki bardziej efektywnemu 
wykorzystaniu zasobów oraz standaryzację 
procesów i procedur.

dzięki bardziej efektywnemu 
wykorzystaniu zasobów oraz standaryzację 
procesów i procedur. Mobilność badawcza 
odgrywa istotną rolę w zwiększaniu 
wykorzystania infrastruktury badawczej.

Or. en

Poprawka 697
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wcześniejsze programy ramowe znacznie 
przyczyniły się do sprawniejszego i 
bardziej efektywnego wykorzystania 
infrastruktur krajowych, a we współpracy z 
Europejskim Forum Strategii ds. 
Infrastruktur Badawczych (ESFRI) 
opracowano w ich ramach spójne i 
strategiczne podejście do kształtowania 
polityki w zakresie ogólnoeuropejskich 
infrastruktur badawczych. To strategiczne 
podejście przyniosło wyraźne korzyści, w 
tym ograniczenie powielania wysiłków 
dzięki bardziej efektywnemu 
wykorzystaniu zasobów oraz standaryzację 
procesów i procedur.

Wcześniejsze programy ramowe znacznie 
przyczyniły się do sprawniejszego 
i bardziej efektywnego wykorzystania 
infrastruktur krajowych, a we współpracy 
z Europejskim Forum Strategii ds. 
Infrastruktur Badawczych (ESFRI) 
opracowano w ich ramach spójne 
i strategiczne podejście do kształtowania 
polityki w zakresie ogólnoeuropejskich 
infrastruktur badawczych. To strategiczne 
podejście przyniosło wyraźne korzyści, 
w tym ograniczenie powielania wysiłków 
dzięki bardziej efektywnemu 
wykorzystaniu zasobów oraz standaryzację 
procesów i procedur. Ułatwienie 
mobilności badawczej ma zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia efektywnego 
wykorzystania infrastruktury badawczej.

Or. en

Poprawka 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie wspierane przez UE zapewni 
wartość dodaną poprzez: konsolidację i 

Działanie wspierane przez UE zapewni 
wartość dodaną przez: konsolidację i 
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optymalizację istniejących infrastruktur 
badawczych oraz działania na rzecz 
rozwoju nowych infrastruktur; 
ustanowienie europejskiej chmury dla 
otwartej nauki jako efektywnego, 
skalowalnego i trwałego środowiska dla 
badań naukowych opartych na danych; 
połączenie krajowych i regionalnych sieci 
badawczych i edukacyjnych, wzmocnienie 
i zabezpieczenie infrastruktury sieciowej o 
dużej przepustowości dla ogromnych ilości 
danych oraz zapewnienie dostępu do 
zasobów cyfrowych ponad granicami 
państw i dyscyplinami; pokonywanie 
przeszkód uniemożliwiających najlepszym 
zespołom badawczym uzyskanie dostępu 
do najlepszych usług w zakresie 
infrastruktury badawczej w UE; wspieranie 
innowacyjnego potencjału infrastruktur 
badawczych, koncentrujące się na rozwoju 
technologicznym i wspólnych innowacjach 
oraz większe wykorzystanie infrastruktur 
badawczych w przemyśle.

racjonalizację istniejących infrastruktur 
badawczych oraz działania na rzecz 
rozwoju nowych infrastruktur; 
ustanowienie europejskiej chmury dla 
otwartej nauki jako efektywnego, 
skalowalnego i trwałego środowiska dla 
badań naukowych opartych na danych, z 
uwzględnieniem istniejącej e-
infrastruktury; połączenie krajowych 
i regionalnych sieci badawczych 
i edukacyjnych, wzmocnienie 
i zabezpieczenie infrastruktury sieciowej 
o dużej przepustowości dla ogromnych 
ilości danych oraz zapewnienie dostępu do 
zasobów cyfrowych ponad granicami 
państw i dyscyplinami; pokonywanie 
przeszkód uniemożliwiających najlepszym 
zespołom badawczym uzyskanie dostępu 
do najlepszych usług w zakresie 
infrastruktury badawczej w UE; wspieranie 
innowacyjnego potencjału infrastruktur 
badawczych, koncentrujące się na rozwoju 
technologicznym i wspólnych innowacjach 
oraz większe wykorzystanie infrastruktur 
badawczych w przemyśle.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o ty, by nie powielać już istniejącej infrastruktury, w szczególności e-
infrastruktury.

Poprawka 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.1 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy określić lokalizację, strategie 
dostępności i sposoby finansowania 
istniejących małych i średnich 
infrastruktur badawczych w celu 
uwolnienia ich potencjału z korzyścią dla 
badań naukowych i innowacji w Europie.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu ograniczenia rozdrobnienia ekosystemu badań naukowych i innowacji, uniknięcia 
powielania wysiłków oraz zapewnienia lepszej koordynacji rozwoju i wykorzystania 
istniejących infrastruktur badawczych należałoby stworzyć schemat infrastruktur badawczych 
(w tym małych i średnich) istniejących obecnie w UE.

Poprawka 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wzmocnić międzynarodowy 
wymiar infrastruktur badawczych UE 
poprzez wspieranie ściślejszej współpracy 
z międzynarodowymi partnerami oraz 
międzynarodowego udziału w 
europejskich infrastrukturach badawczych 
przynoszącego wzajemne korzyści.

Należy wzmocnić międzynarodowy 
wymiar infrastruktur badawczych UE 
dzięki międzynarodowemu dostępowi, 
wspieraniu ściślejszej współpracy 
z międzynarodowymi partnerami oraz 
międzynarodowemu udziałowi
w europejskich infrastrukturach 
badawczych przynoszącemu wzajemne 
korzyści.

Or. en

Poprawka 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.1. Konsolidacja krajobrazu 
europejskich infrastruktur badawczych

3.2.1. Konsolidacja i racjonalizacja
krajobrazu europejskich infrastruktur 
badawczych

Or. en

Poprawka 702
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie, funkcjonowanie i 
długofalowa stabilność infrastruktur 
badawczych określonych przez ESFRI jest 
niezbędna do zapewnienia czołowej 
pozycji UE w dziedzinie badań 
pionierskich, tworzenia i wykorzystywania 
wiedzy oraz konkurencyjności przemysłu.

Ustanowienie, funkcjonowanie 
i długofalowa stabilność infrastruktur 
badawczych, w tym tych określonych przez 
ESFRI, jak również zapewnienie ich 
maksymalnego udziału w najlepszych 
projektach w ramach programu 
„Horyzont Europa” są niezbędne do 
zapewnienia czołowej pozycji UE 
w dziedzinie badań pionierskich, tworzenia 
i wykorzystywania wiedzy oraz 
konkurencyjności przemysłu.

Or. en

Poprawka 703
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – akapit 4 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Cykl życia ogólnoeuropejskich 
infrastruktur badawczych obejmujący 
zaprojektowanie nowych infrastruktur 
badawczych; etap ich przygotowania i 
wdrożenia, funkcjonowanie na wczesnym 
etapie działań uwzględniając 
komplementarność z innymi źródłami 
finansowania oraz konsolidacja i 
optymalizacja ekosystemu infrastruktury 
badawczej poprzez monitorowanie
głównych elementów ESFRI oraz 
ułatwianie zawierania umów o świadczenie 
usług, zmian, połączeń lub likwidacji 
obiektów ogólnoeuropejskich infrastruktur 
badawczych;

– Cykl życia ogólnoeuropejskich 
infrastruktur badawczych, etapy ich 
przygotowania i wdrożenia, 
funkcjonowanie na wczesnym etapie 
działań, uwzględniając komplementarność 
z innymi źródłami finansowania oraz 
konsolidacja i optymalizacja ekosystemu 
infrastruktury badawczej dzięki 
monitorowaniu głównych elementów 
ESFRI oraz ułatwianie zawierania umów o 
świadczenie usług, zmian, połączeń lub 
likwidacji obiektów ogólnoeuropejskich 
infrastruktur badawczych;

Or. en

Poprawka 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajobraz badawczy zostanie znacznie 
wzmocniony poprzez zapewnienie
otwarcia kluczowych międzynarodowych, 
krajowych i regionalnych infrastruktur 
badawczych dla wszystkich naukowców z 
UE oraz w razie potrzeby zintegrowanie 
ich usług, tak aby zharmonizować warunki 
dostępu, poprawić i rozszerzyć zakres 
świadczonych usług oraz wspierać wspólną 
strategię rozwoju zaawansowanych 
komponentów i usług poprzez 
innowacyjne działania.

Krajobraz badawczy zostanie znacznie 
wzmocniony dzięki zapewnieniu otwarcia 
kluczowych infrastruktur badawczych o 
znaczeniu europejskim oraz 
oddziaływania wszystkich naukowców z 
UE i całego świata, a także dzięki 
zintegrowaniu usług i wpływu krajowych 
lub regionalnych infrastruktur 
badawczych wykazujących potencjał o 
znaczeniu i oddziaływaniu europejskim, 
tak aby zharmonizować warunki dostępu, 
poprawić i rozszerzyć zakres 
świadczonych usług oraz wspierać wspólną 
strategię rozwoju zaawansowanych 
komponentów i usług za pomocą 
innowacyjnych działań.

Or. en

Poprawka 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajobraz badawczy zostanie znacznie 
wzmocniony poprzez zapewnienie
otwarcia kluczowych międzynarodowych, 
krajowych i regionalnych infrastruktur 
badawczych dla wszystkich naukowców z 
UE oraz w razie potrzeby zintegrowanie 
ich usług, tak aby zharmonizować warunki 
dostępu, poprawić i rozszerzyć zakres 
świadczonych usług oraz wspierać wspólną 
strategię rozwoju zaawansowanych 
komponentów i usług poprzez 
innowacyjne działania.

Krajobraz badawczy zostanie znacznie 
wzmocniony dzięki zapewnieniu otwarcia 
kluczowych międzynarodowych, 
krajowych i regionalnych infrastruktur 
badawczych dla wszystkich naukowców i 
innowatorów z UE oraz w stosownych 
przypadkach zintegrowanie ich usług, tak 
aby zharmonizować warunki dostępu, 
poprawić i rozszerzyć zakres 
świadczonych usług oraz wspierać wspólną 
strategię rozwoju zaawansowanych 
komponentów i usług za pomocą 
innowacyjnych działań.

Or. en
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Poprawka 706
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Sieci łączące krajowe i regionalne 
podmioty finansujące infrastruktury 
badawcze w celu współfinansowania 
ponadnarodowego dostępu naukowców;

skreśla się

Or. en

Poprawka 707
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Sieci ogólnounijnych, krajowych i 
regionalnych infrastruktur badawczych w 
celu rozwiązania globalnego wyzwania w 
zakresie zapewniania naukowcom dostępu 
oraz harmonizacji i poprawy usług w 
zakresie infrastruktury;

– Sieci ogólnounijnych, krajowych i 
regionalnych infrastruktur badawczych, w 
tym małych i średnich, w celu rozwiązania 
globalnego wyzwania w zakresie 
zapewniania naukowcom dostępu oraz 
poprawy usług w zakresie infrastruktury;

Or. en

Poprawka 708
Jakop Dalunde
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Sieci ogólnounijnych, krajowych i 
regionalnych infrastruktur badawczych w 
celu rozwiązania globalnego wyzwania w 
zakresie zapewniania naukowcom dostępu 

– Sieci ogólnounijnych, krajowych i 
regionalnych infrastruktur badawczych, w 
tym małych i średnich, w celu rozwiązania 
globalnego wyzwania w zakresie 
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oraz harmonizacji i poprawy usług w 
zakresie infrastruktury;

zapewniania naukowcom dostępu oraz 
harmonizacji i poprawy usług w zakresie 
infrastruktury;

Or. en

Poprawka 709
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Sieci ogólnounijnych, krajowych i 
regionalnych infrastruktur badawczych w 
celu rozwiązania globalnego wyzwania w 
zakresie zapewniania naukowcom dostępu 
oraz harmonizacji i poprawy usług w 
zakresie infrastruktury;

– Sieci ogólnounijnych, krajowych i 
regionalnych infrastruktur badawczych, w 
tym małych i średnich, w celu rozwiązania 
globalnego wyzwania w zakresie 
zapewniania naukowcom dostępu oraz 
harmonizacji i poprawy usług w zakresie 
infrastruktury;

Or. it

Uzasadnienie

Zapewnienie wsparcia licznym małym infrastrukturom badawczym w Europie.

Poprawka 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Sieci ogólnounijnych, krajowych i 
regionalnych infrastruktur badawczych w 
celu rozwiązania globalnego wyzwania w 
zakresie zapewniania naukowcom dostępu 
oraz harmonizacji i poprawy usług w 
zakresie infrastruktury;

– Sieci ogólnounijnych, krajowych 
i regionalnych infrastruktur badawczych 
w celu rozwiązania globalnego wyzwania 
w zakresie zapewniania naukowcom i 
innowatorom dostępu oraz harmonizacji 
i poprawy usług w zakresie infrastruktury;

Or. en
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Poprawka 711
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Sieci ogólnounijnych, krajowych i 
regionalnych infrastruktur badawczych w 
celu rozwiązania globalnego wyzwania w 
zakresie zapewniania naukowcom dostępu 
oraz harmonizacji i poprawy usług w 
zakresie infrastruktury;

– Sieci paneuropejskich, krajowych i 
regionalnych infrastruktur badawczych w 
celu rozwiązania globalnego wyzwania w 
zakresie zapewniania naukowcom dostępu 
oraz harmonizacji i poprawy usług w 
zakresie infrastruktury;

Or. en

Poprawka 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Sieci ogólnounijnych, krajowych i 
regionalnych infrastruktur badawczych w 
celu rozwiązania globalnego wyzwania w 
zakresie zapewniania naukowcom dostępu 
oraz harmonizacji i poprawy usług w 
zakresie infrastruktury;

– Sieci paneuropejskich, krajowych 
i regionalnych infrastruktur badawczych 
w celu rozwiązania globalnego wyzwania 
w zakresie zapewniania naukowcom 
dostępu oraz harmonizacji i poprawy usług 
w zakresie infrastruktury;

Or. en

Poprawka 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Sieci ogólnounijnych, krajowych i 
regionalnych infrastruktur badawczych w 
celu rozwiązania globalnego wyzwania w 
zakresie zapewniania naukowcom dostępu 

– Sieci ogólnounijnych, krajowych 
i regionalnych infrastruktur badawczych 
w celu rozwiązania społecznego wyzwania 
w zakresie zapewniania naukowcom 
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oraz harmonizacji i poprawy usług w 
zakresie infrastruktury;

dostępu oraz harmonizacji i poprawy usług 
w zakresie infrastruktury;

Or. en

Poprawka 714
Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Sieci ogólnounijnych, krajowych i 
regionalnych infrastruktur badawczych w 
celu rozwiązania globalnego wyzwania w 
zakresie zapewniania naukowcom dostępu 
oraz harmonizacji i poprawy usług w 
zakresie infrastruktury;

– Sieci ogólnounijnych, krajowych 
i regionalnych infrastruktur badawczych 
w celu zapewniania naukowcom dostępu 
oraz harmonizacji i poprawy usług 
w zakresie infrastruktury;

Or. en

Poprawka 715
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podobnie wsparcie strategicznej 
współpracy międzynarodowej wzmocni 
pozycję europejskich infrastruktur 
badawczych na poziomie 
międzynarodowym, zapewniając im 
globalne połączenie, interoperacyjność i 
zasięg.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en
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