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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 323
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Technologie teleinformatyczne” nagłówek „Działania” 

punktator 3 tiret drugie podtiret trzecie

– inteligentne usługi zapewniające dostęp do 
dziedzictwa kulturowego w postaci 
cyfrowej; narzędzia służące społecznościom 
do tworzenia nowej pamięci kulturowej 
opierającej się na żywym dziedzictwie; 
metody i narzędzia służące zachowaniu 
treści cyfrowej; zapewnianie 
wykorzystywania obiektów cyfrowych przez 
przyszłych użytkowników, przy 
jednoczesnym zachowaniu autentyczności i 
integralności ich pierwotnego stanu i 
kontekstu, w którym były używane.

– inteligentne usługi zapewniające dostęp do 
dziedzictwa kulturowego w postaci 
cyfrowej; narzędzia służące społecznościom 
do tworzenia nowej pamięci kulturowej 
opierającej się na żywym dziedzictwie; 
metody i narzędzia służące zachowaniu i 
dyfersyfikacji treści cyfrowej; zapewnianie 
wykorzystywania obiektów cyfrowych przez 
przyszłych użytkowników, przy 
jednoczesnym zachowaniu autentyczności i 
integralności ich pierwotnego stanu i 
kontekstu, w którym były używane.

Or. en
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Uzasadnienie

Europejska polityka badawcza powinna wspierać dywersyfikację treści cyfrowej, tak aby 
sprostać rosnącej międzynarodowej konkurencji w tej dziedzinie, która szybko staje się 
jednym z najważniejszych przemysłów związanych z kulturą na świecie.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 324
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Technologie teleinformatyczne” nagłówek „Działania” 

punktator 3 tiret drugie podtiret trzecie

– inteligentne usługi zapewniające dostęp do 
dziedzictwa kulturowego w postaci 
cyfrowej; narzędzia służące społecznościom 
do tworzenia nowej pamięci kulturowej 
opierającej się na żywym dziedzictwie; 
metody i narzędzia służące zachowaniu 
treści cyfrowej; zapewnianie 
wykorzystywania obiektów cyfrowych przez 
przyszłych użytkowników, przy 
jednoczesnym zachowaniu autentyczności i 
integralności ich pierwotnego stanu i 
kontekstu, w którym były używane.

– inteligentne usługi zapewniające dostęp do 
dziedzictwa kulturowego w postaci 
cyfrowej; narzędzia służące społecznościom 
do gromadzenia i tworzenia nowej pamięci 
kulturowej opierającej się na żywym 
dziedzictwie; metody i narzędzia służące 
zachowaniu treści cyfrowej; zapewnianie 
wykorzystywania obiektów cyfrowych przez 
przyszłych użytkowników, przy 
jednoczesnym zachowaniu autentyczności i 
integralności ich pierwotnego stanu i 
kontekstu, w którym były używane.

Or. es

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 325
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Technologie teleinformatyczne” nagłówek „Działania” 

punktator 3 tiret drugie a (nowe)

– nadzorowanie w czasie rzeczywistym 
zarządzania przedsiębiorstwami ich 
funkcjonowania: wydajne i produktywne 
wspieranie decyzji zarządczych, nadzór, 
gromadzenie i przetwarzanie danych;

Or. it

Uzasadnienie

Należy wspierać korzystanie z ICT w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 326
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Technologie teleinformatyczne” nagłówek „Działania” 

punktator 3 tiret trzecie podtiret pierwsze

- dynamiczne, ukierunkowane na sieci 
systemy działalności gospodarczej służące 
tworzeniu i dostarczaniu produktów i usług; 
zdecentralizowana kontrola i zarządzanie 
inteligentnymi elementami; cyfrowe 
ekosystemy działalności gospodarczej, w 
szczególności rozwiązania w zakresie 
oprogramowania dające się dostosować do 
potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw; 
usługi wspierające rozproszone przestrzenie 
robocze; zwiększona obecność grupy, 
zarządzanie grupą i wzajemne wspieranie.

- dynamiczne, ukierunkowane na sieci 
systemy działalności gospodarczej służące 
tworzeniu i dostarczaniu produktów i usług; 
zdecentralizowana kontrola i zarządzanie 
inteligentnymi elementami; cyfrowe 
ekosystemy działalności gospodarczej, w 
szczególności rozwiązania w zakresie 
oprogramowania dające się dostosować do 
potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw; 
usługi wspierające rozproszone i 
wyczuwające kontekst przestrzenie robocze; 
zwiększona obecność grupy, zarządzanie 
grupą, wzajemne wspieranie; ineraktywne, 
umożliwiające wymianę wiedzy usługi.

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 327
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Technologie teleinformatyczne” nagłówek „Działania” 

punktator 3 tiret trzecie podtiret drugie

- produkcja przemysłowa: inteligentne sieci 
kontroli służące wysoce precyzyjnej 
produkcji oraz niskiemu zużyciu zasobów; 
bezprzewodowa automatyzacja i logistyka 
służące szybkiej zmianie układu instalacji 
urządzeń; zintegrowane otoczenia służące 
modelowaniu, symulacji, prezentacji i 
produkcji wirtualnej; technologie 
produkcyjne na rzecz zminiaturyzowanych 
systemów ICT oraz systemów połączonych 
z różnorodnymi materiałami i przedmiotami.

- produkcja przemysłowa, włącznie z 
tradycyjnymi gałęziami przemysłu:
inteligentne sieci kontroli służące wysoce 
precyzyjnej produkcji oraz niskiemu zużyciu 
zasobów; bezprzewodowa automatyzacja i 
logistyka służące szybkiej zmianie układu 
instalacji urządzeń; zintegrowane otoczenia 
służące modelowaniu, symulacji, 
optymalizacji, prezentacji i produkcji 
wirtualnej; technologie produkcyjne na rzecz 
zminiaturyzowanych systemów ICT oraz 
systemów połączonych z różnorodnymi 
materiałami i przedmiotami.

Or. en
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 328
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Technologie teleinformatyczne” nagłówek „Działania” 

punktator 3 tiret czwarte podtiret pierwsze

- narzędzia wspierające zaufanie do 
technologii i zastosowań ICT; wielokrotne i 
wzajemnie połączone systemy zarządzania 
tożsamością; techniki potwierdzania 
autentyczności i autoryzacji; systemy na 
rzecz potrzeb ochrony prywatności 
wynikających z nowych postępów 
technologicznych; zarządzanie prawami i 
aktywami; narzędzia służące ochronie przed 
zagrożeniami sieciowymi.

– narzędzia wspierające zaufanie do 
technologii i zastosowań ICT; wielokrotne i 
wzajemnie połączone systemy zarządzania 
tożsamością; techniki potwierdzania 
autentyczności i autoryzacji; systemy na 
rzecz potrzeb ochrony prywatności 
wynikających z nowych postępów 
technologicznych; zarządzanie prawami i 
aktywami; narzędzia służące ochronie przed 
spamem i zagrożeniami sieciowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na ogromny wzrost liczby i złożoności spamów, ze sporadycznej niedogodności 
przekształciły się one w poważny problem. W związku ze spamem rosną koszty, które ponosi 
biznes oraz koszty utrzymania skutecznej komunikacji elektronicznej. Rozwiązania w zakresie 
zwalczania spamu w zawrotnym tempie tracą na aktualności. EU powinna wspierać rozwój 
odpowiednich narzędzi technologicznych mogących zatrzymać to zjawisko.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 329
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Technologie teleinformatyczne” nagłówek „Działania” 

punktator 3 tiret czwarte podtiret pierwsze

- narzędzia wspierające zaufanie do 
technologii i zastosowań ICT; wielokrotne i 
wzajemnie połączone systemy zarządzania 
tożsamością; techniki potwierdzania 
autentyczności i autoryzacji; systemy na 
rzecz potrzeb ochrony prywatności 
wynikających z nowych postępów 
technologicznych; zarządzanie prawami i 
aktywami; narzędzia służące ochronie przed 
zagrożeniami sieciowymi.

- narzędzia wspierające zaufanie do 
technologii i zastosowań ICT; wielokrotne i 
wzajemnie połączone systemy zarządzania 
tożsamością; techniki potwierdzania 
autentyczności i autoryzacji; systemy na 
rzecz potrzeb ochrony prywatności 
wynikających z nowych postępów 
technologicznych; zarządzanie prawami i 
aktywami oparte na interoperatywności 
oraz wolnych standardach; narzędzia 
służące ochronie prywatności przed 
zagrożeniami sieciowymi

Or. en
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Uzasadnienie

Europejskie przedsiębiorstwa potrzebują ochrony interoperatywności i wolnych standardów, 
aby w pełni móc korzystać z rozwiązań w zakresie zarządzania identyfikacją.  Ochrona ta 
powinna unikać niepożądanych ograniczeń wolnej konkurencji, zarówno w stosunku do 
dostawców oprogramowania jak i sprzętu. To właśnie prywatność, poprzez zarządzanie 
identyfikacją, jest chroniona przed zagrożeniami sieciowymi .

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 330
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Technologie teleinformatyczne” nagłówek „Działania” 

punktator 3 tiret czwarte podtiret pierwsze a (nowe)

Bezpieczeństwo komunikacji: Nowe 
techniki kodowania informacji, idące dalej 
niż programowe szyfrowanie danych. 
Tworzenie i ocena systemów szyfrowania 
sprzętowego dla systemów 
bezprzewodowych, satelitarnych i 
optycznych. Projektowanie urządzeń do 
kodowania o niewielkich rozmiarach i 
dużej wytrzymałości. Ocena osiągalnych 
poziomów bezpieczeństwa. Zastosowanie 
nieregularnych fal nośnych (fal 
chaotycznych) do zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa przekazu. Ocena 
wydajności tej techniki i jej włączenia do 
istniejących sieci komunikacyjnych. 

Or. es

Uzasadnienie

Nowy podtiret proponowany w poprawce 79 powinien zostać umieszczony w innym miejscu: 
należy go przenieść z części wstępnej podtytułu „Technologie teleinformatyczne” do 
podtytułu „Badania nad zastosowaniami”, gdzie jest jego miejsce. W związku z tym usuwa się 
poprawkę 79.

W europejskiej strukturze społecznej badania dotyczące bezpieczeństwa w sieciach 
komunikacyjnych są sprawą zasadniczą. Należy poszukiwać alternatyw dla tradycyjnych 
technik szyfrowania programowego. Sprzętowe szyfrowanie informacji może być nie tylko 
alternatywą, ale również uzupełnieniem obecnych technik. Europejscy badacze są liderami w 
tej dziedzinie.
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 331
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Technologie teleinformatyczne” nagłówek 

„Reagowanie na nowe potrzeby oraz nieprzewidziane potrzeby polityczne” ustęp 1

Działania obejmujące przyszłe i nowe 
technologie będą sprzyjać 
interdyscyplinarnej doskonałości badań w 
nowych dziedzinach badawczych 
związanych z technologiami ICT. Nacisk 
zostanie położony na: badanie nowych 
granic w zakresie miniaturyzacji i 
obliczania, w tym na przykład 
wykorzystanie efektów kwantowych; 
wykorzystanie złożoności połączonych 
systemów obliczania i łączności; badanie 
nowych konceptów i eksperymenty z 
udziałem inteligentnych systemów na rzecz 
produktów i usług dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb.

Działania obejmujące przyszłe i nowe 
technologie będą sprzyjać 
interdyscyplinarnej doskonałości badań w 
nowych dziedzinach badawczych 
związanych z technologiami ICT. Nacisk 
zostanie położony na: badanie nowych 
granic w zakresie miniaturyzacji i 
obliczania, w tym na przykład 
wykorzystanie efektów kwantowych; 
wykorzystanie złożoności połączonych 
systemów obliczania i łączności, włącznie z 
oprogramowaniem; badanie nowych 
konceptów i eksperymenty z udziałem 
inteligentnych systemów na rzecz 
produktów i usług dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb.

Or. en

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Poprawka 332
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne” nagłówek „Podejście” ustęp 1

Aby wzmocnić konkurencyjność, przemysł 
europejski potrzebuje radykalnych 
innowacji. Musi on skupić swój potencjał na 
produktach i technologiach o dużej wartości 
dodanej, tak aby sprostać wymaganiom 
użytkowników, jak również oczekiwaniom, 
związanym ze środowiskiem, zdrowiem i 
innym oczekiwaniom ze strony 
społeczeństwa. Badania odgrywają 
kluczową rolę w sprostaniu tym ambitnym 
wyzwaniom.

Aby wzmocnić konkurencyjność, przemysł 
europejski potrzebuje radykalnych 
innowacji. Musi on skupić swój potencjał na 
produktach i technologiach, w tym eko-
technologiach, o dużej wartości dodanej, tak 
aby sprostać wymaganiom użytkowników, 
jak również oczekiwaniom, związanym ze 
środowiskiem, zdrowiem i innym 
oczekiwaniom ze strony społeczeństwa.
Badania odgrywają kluczową rolę w 
sprostaniu tym ambitnym wyzwaniom, a 
badania finansowane funduszy publicznych 
powinny być skierowane przede wszystkim 
na potrzeby i priorytety publiczne.
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Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 333
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne” nagłówek „Podejście” ustęp 1

Aby wzmocnić konkurencyjność, przemysł 
europejski potrzebuje radykalnych 
innowacji. Musi on skupić swój potencjał na 
produktach i technologiach o dużej wartości 
dodanej, tak aby sprostać wymaganiom 
użytkowników, jak również oczekiwaniom, 
związanym ze środowiskiem, zdrowiem i 
innym oczekiwaniom ze strony 
społeczeństwa. Badania odgrywają 
kluczową rolę w sprostaniu tym ambitnym 
wyzwaniom.

Aby wzmocnić konkurencyjność, przemysł 
europejski potrzebuje radykalnych 
innowacji. Musi on skupić swój potencjał na 
produktach, procesach i technologiach o
dużej wartości dodanej, tak aby sprostać 
wymaganiom użytkowników, jak również 
oczekiwaniom, związanym ze 
środowiskiem, zdrowiem i innym 
oczekiwaniom ze strony społeczeństwa. 
Badania odgrywają kluczową rolę w 
sprostaniu tym ambitnym wyzwaniom.

Or. es

Uzasadnienie

Treść uzasadnienia nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 334
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne” nagłówek „Podejście” ustęp 2

Głównym elementem tego tematu jest 
skuteczne połączenie nanotechnologii, 
materiałoznawstwa oraz nowych metod 
produkcyjnych w celu osiągnięcia i 
zmaksymalizowania wpływów
przemysłowego przetwarzania przy 
jednoczesnym wspieraniu zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji. Temat obejmie 
wszystkie działania przemysłowe 
funkcjonujące w synergii z innymi 
tematami. Wsparcie zostanie udzielone 
zastosowaniom we wszystkich sektorach i 
dziedzinach i obejmie ono 
materiałoznawstwo, produkcję o wysokiej 

Konkurencyjność przemysłu w przyszłości 
zależy w znacznym stopniu od 
nanotechnologii i ich zastosowań. 
Prowadzenie działań badawczych i 
rozwojowych w kilku dziedzinach, w 
zakresie nanonauki i nanotechnologii, 
może przyspieszyć transformację przemysłu 
europejskiego. UE posiada znaczną 
przewagę w dziedzinach takich jak 
nanonauka, nanotechnologie, materiały i 
technologie produkcyjne, którą należy 
wzmacniać celem poprawy i umocnienia 
pozycji UE na świecie, w którym panuje 
silna konkurencja.
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wydajności i technologie procesowe, 
nanobiotechnologię i nanoelektronikę.

Or. fr

Uzasadnienie

Tematyka ta ma szczególnie rozległy zakres. Doświadczenia z szóstego programu ramowego 
pokazują, że należy bardziej skupić się na priorytetach związanych z nanonauką i 
nanotechnologiami, celem uniknięcia nadmiernego zaangażowania w zbyt liczne dziedziny.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 335
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne” nagłówek „Podejście” ustęp 3

W średniookresowej perspektywie uwagę 
skupi się na połączeniu wiedzy i 
umiejętności pochodzących z różnych 
dziedzin wykorzystując synergie naukowe i 
technologiczne ukierunkowane na 
zastosowania. W długookresowej 
perspektywie niniejszy temat ma na celu 
wykorzystać znaczący potencjał nanonauk i 
nanotechnologii dla utworzenia 
rzeczywistego przemysłu i gospodarki 
opartych na wiedzy. W obu przypadkach 
należy bezwzględnie zapewnić asymilację 
wytworzonej wiedzy poprzez skuteczne 
upowszechnianie i wykorzystanie wyników.

W średniookresowej perspektywie uwagę 
skupi się na połączeniu wiedzy i 
umiejętności pochodzących z różnych 
dziedzin wykorzystując synergie naukowe i 
technologiczne ukierunkowane na 
zastosowania. W długookresowej 
perspektywie niniejszy temat ma na celu 
wykorzystać znaczący potencjał nanonauk i 
nanotechnologii dla utworzenia 
rzeczywistego przemysłu i gospodarki 
opartych na wiedzy. W obu przypadkach 
należy bezwzględnie zapewnić asymilację 
wytworzonej wiedzy poprzez skuteczne 
wykorzystanie i upowszechnianie wyników 
wśród wszystkich obywateli Europy.

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 336
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne” nagłówek „Podejście” ustęp 3a (nowy)

Konkurencyjność przemysłu przyszłości 
będzie zależała w dużej mierze od 
nanotechnologii i ich zastosowania. UE jest 
światowym liderem w wielu dziedzinach 
nanotechnologii, nanonauki, technologii 
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materiałowej i technologii produkcji. 
Należy wzmacniać tę pozycję i zachęcać do 
kolejnych działań zmierzających do 
konsolidacji i utwierdzania pozycji UE w 
niezwykle konkurencyjnym świecie. 
Badania naukowe i rozwój technologiczny 
w różnych branżach nanonauki, 
nanotechnologii oraz technologii 
materiałowej i technologii produkcji mogą 
przyspieszyć proces przekształcania 
europejskiego przemysłu.

Or. es

Uzasadnienie

Sprostowanie dawnej poprawki 96. Przyszła konkurencyjność europejskiego przemysłu zależy 
w dużej mierze od nanotechnologii, materiałów i systemów produkcji i ich wykorzystania, 
dlatego też badania i rozwój tych dziedzin mogą przyspieszyć proces przekształcania 
przemysłu europejskiego i zwiększyć jego konkurencyjność.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 337
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne” nagłówek „Podejście” ustęp 5

Niniejszy temat ma szczególne znaczenie dla 
MŚP, ze względu na ich potrzeby i rolę, jaką 
odgrywają w udoskonalaniu i 
wykorzystywaniu technologii. Obszary o 
szczególnym znaczeniu obejmują: 
nanoinstrumenty, nanonarzędzia i 
nanourządzenia (z powodu nagromadzenia 
w tym sektorze MŚP o dużym potencjale 
wzrostu i zaawansowanej technologii); 
techniczne tekstylia (typowe dla 
tradycyjnych sektorów przechodzących 
gwałtowny proces transformacyjny będący 
udziałem wielu MŚP); systemy kosmiczne; 
sektory przemysłu mechanicznego (np. w 
zakresie urządzeń do maszyn, w którym 
europejskie MŚP objęły przewodnictwo na 
świecie), jak również inne sektory 
obejmujące liczne MŚP, które wyciągną 
korzyści z wprowadzenia nowych modeli w 
zakresie działalności gospodarczej, 

Niniejszy temat ma szczególne znaczenie dla 
MŚP, ze względu na ich potrzeby i rolę, jaką 
odgrywają w udoskonalaniu i 
wykorzystywaniu technologii. Obszary o 
szczególnym znaczeniu obejmują:
nanoinstrumenty, nanonarzędzia i 
nanourządzenia i nanozdrowie (z powodu 
nagromadzenia w tym sektorze MŚP o 
dużym potencjale wzrostu); techniczne 
tekstylia (typowe dla tradycyjnych sektorów 
przechodzących gwałtowny proces 
transformacyjny będący udziałem wielu 
MŚP); systemy lotnicze i kosmiczne;
sektory przemysłu mechanicznego (np. w 
zakresie obrabiarek, w którym europejskie 
MŚP objęły przewodnictwo na świecie), jak 
również inne sektory obejmujące liczne 
MŚP, które wyciągną korzyści z 
wprowadzenia nowych modeli w zakresie 
działalności gospodarczej, materiałów i 
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materiałów i produktów. produktów.

Or. es

Uzasadnienie

Zmiana dawnej poprawki 97. Dość często MŚP powstają jako przedsiębiorstwa „spin-off” 
wdrażające wiedzę ośrodków uniwersyteckich lub podobnych; w takich przypadkach można 
mówić o przedsiębiorstwach zaawansowanej technologii, sytuacja ta nie jest jednak 
powszechna. Dlatego też lepiej usunąć określenie „zaawansowana technologia”, aby nie 
wykluczać przedsiębiorstw, które – nie dysponując takową – chciałyby włączyć się do 
proponowanych działań.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Poprawka 338
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne” nagłówek „Działania” punktator 1 ustęp 3

Działania skupią się ponadto na podobnych 
wyzwaniach i kontekście społecznym oraz 
kwestii akceptacji nanotechnologii. Obejmą 
one badania w zakresie wszystkich aspektów 
oceny ryzyka (np. nanotoksykologia i 
nanoekotoksykologia), jak również 
bezpieczeństwa, nazewnictwa, metrologii 
oraz norm, które stają się coraz istotniejsze 
w torowaniu drogi zastosowaniom 
przemysłowym. Działania szczególne 
zostaną zapoczątkowane również w celu 
ustanowienia wyspecjalizowanych ośrodków 
wiedzy i kompetencji, przy czym będą one 
także punktem centralnym we wdrażaniu 
zintegrowanego i odpowiedzialnego 
podejścia Komisji do nanotechnologii, 
określonego w odnośnym Planie działań.

Działania skupią się ponadto na podobnych 
wyzwaniach i kontekście społecznym, 
zajmując się szerokim spektrum kwestii 
społecznych i etycznych oraz kwestii 
akceptacji nanotechnologii. Obejmą one 
badania w zakresie wszystkich aspektów 
oceny ryzyka (np. nanotoksykologia i 
nanoekotoksykologia), jak również 
bezpieczeństwa, nazewnictwa, metrologii 
oraz norm, które stają się coraz istotniejsze 
w torowaniu drogi zastosowaniom 
przemysłowym. Działania szczególne 
zostaną zapoczątkowane również w celu 
ustanowienia wyspecjalizowanych ośrodków 
wiedzy i kompetencji, przy czym będą one 
także punktem centralnym we wdrażaniu 
zintegrowanego i odpowiedzialnego 
podejścia Komisji do nanotechnologii, 
określonego w odnośnym Planie działań.

Or. en

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 339
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 
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technologie produkcyjne” nagłówek „Działania” punktator 2 ustęp 1

Nowe udoskonalone materiały o treści 
bogatszej w informacje, nowe zastosowania 
oraz większa efektywność stają się coraz 
bardziej znaczące dla konkurencyjności 
przemysłu i zrównoważonego rozwoju. 
Zgodnie z nowymi modelami przemysłu 
produkcyjnego, to właśnie materiały, a nie 
sposób produkcji są pierwszym krokiem na 
drodze do podnoszenia wartości produktów 
oraz ich efektywności.

Nowe udoskonalone materiały, w 
szczególności materiały kompozytowe,
wymagające zaawansowanej wiedzy, nowe 
zastosowania oraz większa efektywność 
stają się coraz bardziej znaczące dla 
konkurencyjności przemysłu i 
zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z 
nowymi modelami przemysłu 
produkcyjnego, to właśnie materiały, a nie 
sposób produkcji są pierwszym krokiem na 
drodze do podnoszenia wartości produktów 
oraz ich efektywności.

Or. fr

Uzasadnienie

Istnieje tyle działań badawczych dotyczących materiałów kompozytowych ile metali, wraz ze 
szczegółową problematyką dotyczącą kompozytów (pultruzja, spiekanie, itp.), które znajdują 
się w danym stopie metali (odlewanie itp.).

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 340
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne” nagłówek „Działania” punktator 2 ustęp 2

Badania skoncentrują się na opracowaniu 
nowych materiałów opartych na wiedzy o 
właściwościach odpowiadających ich 
zastosowaniu. Wymagana jest przy tym 
odpowiednia kontrola wewnętrznych 
właściwości, przetwarzania i produkcji oraz 
uwzględnienie potencjalnego wpływu na 
zdrowie oraz środowisko w czasie całego 
cyklu życia materiału. Nacisk zostanie 
położony na nowe udoskonalone materiały 
otrzymane przy wykorzystaniu potencjału 
nanotechnologii i biotechnologii i/lub 
„uczenie się od natury”, w szczególności 
nanomateriały o wyższych parametrach 
technologicznych, biomateriały i materiały 
hybrydowe.

Badania skoncentrują się na opracowaniu 
nowych materiałów opartych na wiedzy o 
właściwościach odpowiadających ich 
zastosowaniu. Wymagana jest przy tym 
odpowiednia kontrola wewnętrznych 
właściwości, przetwarzania i produkcji oraz 
uwzględnienie potencjalnego wpływu na 
zdrowie oraz środowisko w czasie całego 
cyklu życia materiału. Nacisk zostanie 
położony na nowe udoskonalone materiały 
otrzymane przy wykorzystaniu potencjału 
nanotechnologii i biotechnologii i/lub 
„uczenia się od natury”, w szczególności 
nanomateriały, biomateriały, materiały
sztuczne i materiały hybrydowe o wyższych 
parametrach technologicznych.

Or. es
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Uzasadnienie

W celu doprecyzowania składająca poprawkę proponuje zmienić występujące w dawnej 
poprawce 100 określenie „metamateriały” na „materiały sztuczne”.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 341
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne” nagłówek „Działania” punktator 3 ustęp 1

W celu przekształcenia przemysłu UE z 
przemysłu wykorzystującego zasoby na 
przemysł wykorzystujący wiedzę wymagane 
jest nowe podejście do produkcji 
przemysłowej i będzie ono zależeć od 
przyjęcia całkowicie nowego traktowania 
kwestii ciągłego nabywania, zastosowania, 
ochrony i finansowania nowej wiedzy oraz 
jej wykorzystania, w tym modeli 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji. 
Oznacza to stworzenie właściwych 
warunków dla ciągłej innowacji (w zakresie 
działalności przemysłowej oraz systemów 
produkcyjnych, w tym struktury, urządzeń i 
usług) oraz dla rozwoju ogólnych „aktyw” 
produkcyjnych (technologie, organizacja i 
zakłady produkcyjne) przy jednoczesnym 
spełnieniu wymogów dotyczących 
środowiska i bezpieczeństwa.

W celu przekształcenia przemysłu UE z 
przemysłu wykorzystującego zasoby na 
przemysł wykorzystujący wiedzę wymagane 
jest nowe podejście do produkcji 
przemysłowej i będzie ono zależeć od 
przyjęcia całkowicie nowego traktowania 
kwestii ciągłego nabywania, zastosowania, 
ochrony i finansowania nowej wiedzy oraz 
jej wykorzystania, w tym modeli 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji. 
Oznacza to stworzenie właściwych 
warunków dla ciągłej innowacji (w zakresie 
działalności przemysłowej oraz systemów 
produkcyjnych, w tym struktury, urządzeń i 
usług) oraz dla rozwoju ogólnych „aktyw” 
produkcyjnych (technologie, organizacja i 
zakłady produkcyjne) przy jednoczesnym 
spełnieniu wymogów dotyczących 
środowiska i bezpieczeństwa, szczególnie 
jeżeli chodzi o kompozyty.

Or. fr

Uzasadnienie

Istnieje tyle działań badawczych dotyczących materiałów kompozytowych ile metali, wraz ze 
szczegółową problematyką dotyczącą kompozytów (pultruzja, spiekanie, itp.), które znajdują 
się w danym stopie metali (odlewanie itp.).

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 342
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne” nagłówek „Działania” punktator 3 ustęp 2
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Badania skoncentrują się na kilku aspektach 
obejmujących: opracowanie i zatwierdzanie 
nowych modeli i strategii przemysłowych 
obejmujących wszystkie aspekty cyklu życia 
produktu i procesu; dające się dostosować 
systemy produkcyjne, będące w stanie 
przezwyciężyć istniejące ograniczenia w 
zakresie procesów i pozwalające na nowe 
metody produkcji i przetwarzania; produkcja 
połączona siecią mająca na celu 
opracowanie nowych narzędzi i metod dla 
wspólnych operacji o wysokiej wartości 
dodanej w skali światowej; narzędzia 
służące szybkiemu transferowi i integracji 
nowych technologii do projektowania i 
zarządzania procesami produkcyjnymi; 
wykorzystanie konwergencji w zakresie 
nano-, bio- i infotechnologii oraz technologii 
poznawczych w celu opracowania nowych 
produktów i koncepcji inżynieryjnych oraz 
potencjalnych nowych sektorów przemysłu.

Badania skoncentrują się na kilku aspektach 
obejmujących: opracowanie i zatwierdzanie 
nowych modeli i strategii przemysłowych 
obejmujących wszystkie aspekty cyklu życia 
produktu i procesu; dające się dostosować 
systemy produkcyjne, będące w stanie 
przezwyciężyć istniejące ograniczenia w 
zakresie procesów i pozwalające na nowe 
lub zoptymalizowane metody produkcji i 
przetwarzania; produkcja w sieci mająca na 
celu opracowanie nowych narzędzi i metod 
dla wspólnych operacji o wysokiej wartości 
dodanej w skali światowej; narzędzia 
służące szybkiemu transferowi i integracji 
nowych technologii do projektowania i 
zarządzania procesami produkcyjnymi;
wykorzystanie konwergencji w zakresie 
nano-, bio- i infotechnologii oraz technologii 
poznawczych w celu opracowania nowych 
produktów i koncepcji inżynieryjnych oraz 
potencjalnych nowych sektorów przemysłu.
Należy skupić szczególną uwagę na 
włączeniu MŚP, w tym również z branż 
tradycyjnych, do realizacji nowych 
wymagań łańcuchów dostaw oraz zachęcać 
do tworzenia MŚP zajmujących się 
zaawansowanymi technologiami, co jest 
niezbędnym warunkiem głębokich 
przemian w przemyśle. Na ten cel należy 
przeznaczyć co najmniej 20% budżetu 
niniejszego tematu priorytetowego.

Or. es

Uzasadnienie

Sprostowanie dawnej poprawki 102, mające na celu uwzględnienie również MŚP z branż 
tradycyjnych.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 343
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne” nagłówek „Działania” punktator 3 ustęp 2

Badania skoncentrują się na kilku aspektach 
obejmujących: opracowanie i zatwierdzanie 

Badania skoncentrują się na kilku aspektach 
obejmujących: opracowanie i zatwierdzanie 
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nowych modeli i strategii przemysłowych 
obejmujących wszystkie aspekty cyklu życia 
produktu i procesu; dające się dostosować 
systemy produkcyjne, będące w stanie 
przezwyciężyć istniejące ograniczenia w 
zakresie procesów i pozwalające na nowe 
metody produkcji i przetwarzania; produkcja 
połączona siecią mająca na celu 
opracowanie nowych narzędzi i metod dla 
wspólnych operacji o wysokiej wartości 
dodanej w skali światowej; narzędzia 
służące szybkiemu transferowi i integracji 
nowych technologii do projektowania i 
zarządzania procesami produkcyjnymi; 
wykorzystanie konwergencji w zakresie 
nano-, bio- i infotechnologii oraz technologii 
poznawczych w celu opracowania nowych 
produktów i koncepcji inżynieryjnych oraz 
potencjalnych nowych sektorów przemysłu.

nowych modeli i strategii przemysłowych 
obejmujących wszystkie aspekty cyklu życia 
produktu i procesu; dające się dostosować 
systemy produkcyjne, będące w stanie 
przezwyciężyć istniejące ograniczenia w 
zakresie procesów i pozwalające na nowe 
metody produkcji i przetwarzania; produkcja 
połączona siecią mająca na celu 
opracowanie nowych narzędzi i metod dla 
wspólnych operacji o wysokiej wartości 
dodanej w skali światowej; narzędzia 
służące szybkiemu transferowi i integracji 
nowych technologii do projektowania i 
zarządzania procesami produkcyjnymi; 
wykorzystanie sieci interdyscyplinarnych 
badań naukowych oraz konwergencji w 
zakresie nano-, bio- i infotechnologii oraz 
technologii poznawczych w celu 
opracowania nowych technologii 
hybrydowych, produktów i koncepcji 
inżynieryjnych oraz potencjalnych nowych 
sektorów przemysłu.

Or. en

Uzasadnienie

Nanonauka i nanotechnologie są z natury interdyscyplinarne. Zatem jednym z głównych 
warunków innowacji w zakresie tej dziedziny badań jest rozwój badań interdyscyplinarnych, 
sieci edukacji i szkoleń łączących szerokie spektrum dziedzin naukowych, takich jak 
nanotechnologie, nauka o materiałach, inżynieria, technologie informacyjne i komunikacyjne, 
nauka o ziemi i nauka o środowisku. Celem jest stworzenie nowych technologii hybrydowych 
oraz silnych powiązań pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 344
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne” nagłówek „Działania” punktator 4 ustęp 2

Badania skupią się na nowych 
zastosowaniach i nowatorskich 
rozwiązaniach będących odpowiedzią na 
główne wyzwania, jak również potrzeby w 
zakresie badań i rozwoju technologicznego 
określone przez poszczególne Europejskie 
Platformy Technologiczne. Integracja nowej 

Badania skupią się na nowych 
zastosowaniach i nowatorskich 
rozwiązaniach będących odpowiedzią na 
główne wyzwania, jak również potrzeby w 
zakresie badań i rozwoju technologicznego 
określone przez poszczególne Europejskie 
Platformy Technologiczne. Integracja nowej 
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wiedzy i nowych nanotechnologii, 
technologii materiałów i technologii 
produkcyjnych będzie wspierana w 
zastosowaniach sektorowych i 
międzysektorowych, takich jak: zdrowie, 
budownictwo, przemysł kosmiczny, 
transport, energia, chemia, środowisko, 
przemysł włókienniczy i odzieżowy, 
przemysł celulozowy i papierniczy, 
technologia budowy maszyn oraz w ogólnej 
kwestii bezpieczeństwa przemysłowego.

wiedzy i nowych nanotechnologii, 
technologii materiałowej i technologii 
produkcyjnych będzie wspierana w 
zastosowaniach sektorowych i 
międzysektorowych, takich jak: zdrowie, 
przetwórstwo żywności, budownictwo (w 
tym inżynieria lądowa i wodna), przemysł 
lotniczy i kosmiczny, transport, energia, 
chemia, środowisko, przemysł włókienniczy 
i odzieżowy, przemysł obuwniczy, przemysł 
celulozowy i papierniczy, technologia 
budowy maszyn oraz w ogólnej kwestii 
bezpieczeństwa przemysłowego.

Or. es

Uzasadnienie

Nie należy pomijać wymienionych działów przemysłu, które mogą skorzystać na badaniach w 
tej dziedzinie. Uściślenie dawnej poprawki 103: „przemysł lotniczy i kosmiczny”.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Poprawka 345
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Cel”

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

Przekształcenie obecnego systemu 
energetycznego opartego na paliwach 
kopalnych na najbardziej zrównoważoną
energooszczędną oraz w jak najmniejszym 
stopniu opartą na paliwach kopalnych 
gospodarkę na świecie do roku 2020, a taka 
zrównoważona gospodarka energetyczna 
wymaga, aby nieliczne środkipobliczne  
przeznaczone na badania koncentrowały się 
przede wszystkim na różnorodnych źródłach 
i dostawcach energii odnawialnej w 
połączeniu ze wzmacnianiem wydajności 
energetycznej i  energooszczędnymi 
technologiami, które są w stanie na czas 
sprostać pilnym wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw i zmian 
klimatycznych, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu konkurencyjności sektorów 
europejskiego zrównoważonego przemysłu 
energetycznego
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Or. en

Uzasadnienie

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most 
energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development 
funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific 
objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of 
imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2
emissions and contribute to the EU’s overall competitively and job creation in short time 
horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of 
energy and energy efficiency / conservations technologies.

Poprawkę złożyła rrTeresa Riera Madurell

Poprawka 346
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Cel”

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

Przekształcenie obecnego systemu 
energetycznego opartego na paliwach 
kopalnych na bardziej zrównoważony i w 
mniejszym stopniu zależny od importu 
paliw system oparty na różnorodnych 
źródłach i dostawcach czystej, zwłaszcza 
odnawialnej energii w połączeniu ze 
wzmacnianiem wydajności energetycznej, 
wsparciem dla poligeneracji, 
rozsądniejszym zużyciem i składowaniem 
energii w odpowiedzi na pilne wyzwania w 
zakresie bezpieczeństwa dostaw i zmian 
klimatycznych, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu konkurencyjności sektorów 
europejskiego przemysłu energetycznego

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuje poprawkę 735 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
Siódmego Programu ramowego.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 347
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Cel”
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Przekształcenie obecnego systemu 
energetycznego opartego na paliwach 
kopalnych na bardziej zrównoważony 
system oparty na różnorodnych źródłach i 
dostawcach energii w połączeniu ze 
wzmacnianiem wydajności energetycznej, w 
odpowiedzi na pilne wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw i zmian 
klimatycznych, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu konkurencyjności sektorów 
europejskiego przemysłu energetycznego.

Przekształcenie obecnego systemu 
energetycznego opartego na paliwach
kopalnych na bardziej zrównoważony 
system oparty na różnorodnych źródłach (w 
szczególności odnawialnych) i dostawcach 
energii w połączeniu ze wzmacnianiem 
wydajności energetycznej, w odpowiedzi na 
pilne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw i zmian klimatycznych, przy 
jednoczesnym wzmocnieniu 
konkurencyjności sektorów europejskiego 
przemysłu energetycznego

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuje poprawkę 738 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
Siódmego Programu Ramowego.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Poprawka 348
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Cel” ustęp 1a (nowy)

Zdecentralizowane technologie oparte na 
różnorodnych źródłach energii odnawialnej 
mogą dodatkowo zmniejszyć koszty 
infrastruktury służącej do przesyłu i 
dystrybucji energii oraz będą miały 
olbrzymie znaczenie w procesie stawania 
się najwydajniejszą gospodarką pod 
względem zużycia energii.

Or. en

Uzasadnienie

Zdecentralizowana, mądrze rozmieszczona sieć jest niezbędna dla zapewnienia niezawodnych 
dostaw energii oraz ograniczenia strat związanych z przekazywaniem i transportem energii. 
W perspektywie długoterminowej zdecentralizowany system energetyczny może również 
wpłynąć na zmniejszenie kosztów transportu energii, a także pobudzać do innowacji i 
stwarzać miejsca pracy na poziomie lokalnym i regionalnym.
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Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 349
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Podejście” ustęp 1

Obecne prognozy wskazują, że większość 
najważniejszych wskaźników 
energetycznych (np. zużycie energii, 
zależność od paliw kopalnych i importu 
energii, emisje CO2, ceny energii) zmierza w 
złym kierunku, zarówno w UE, jak i przede 
wszystkim na świecie. Badania w zakresie 
energii ułatwią odwrócenie tych tendencji, 
przywracając równowagę pomiędzy 
wzrostem wydajności, przystępnością, 
dopuszczalnością i bezpieczeństwem 
istniejących technologii i źródeł energii, 
przy jednoczesnej długoterminowej zmianie 
sposobu produkcji i konsumpcji energii w 
Europie. Badania w zakresie energii 
przyczynią się zatem bezpośrednio do 
powodzenia polityki UE oraz, w 
szczególności, do osiągnięcia obecnych i 
przyszłych celów UE w zakresie energii i 
redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Obecne prognozy wskazują, że większość 
najważniejszych wskaźników 
energetycznych (np. zużycie energii, 
zależność od paliw kopalnych i importu 
energii, emisje CO2, ceny energii) zmierza w 
złym kierunku, zarówno w UE, jak i przede 
wszystkim na świecie. Badania w zakresie 
energii ułatwią odwrócenie tych tendencji, 
przywracając równowagę pomiędzy 
wzrostem wydajności, przystępnością, 
dopuszczalnością i bezpieczeństwem 
istniejących technologii i źródeł energii, 
przy jednoczesnej długoterminowej zmianie 
sposobu produkcji i konsumpcji energii w 
Europie. Badania w zakresie energii 
przyczynią się zatem bezpośrednio do 
powodzenia polityki UE oraz, w 
szczególności, do osiągnięcia obecnych i 
przyszłych celów UE w zakresie energii i 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
a także do zapewnienia przystępnych cen 
energii dla obywateli i przedsiębiorstw.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że badania w zakresie energii przyczynią się do zapewnienia w 
dłuższej perspektywie przystępnych cen energii dla obywateli i przedsiębiorstw.

Poprawkę złożyli Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Poprawka 350
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Podejście” ustęp 3

Wzmocnienie konkurencyjności 
europejskiego sektora energetycznego w 
obliczu silnej konkurencji światowej jest 
ważnym celem niniejszego tematu i zapewni 
ono, że europejski przemysł będzie w stanie 
osiągnąć lub utrzymać wiodącą rolę w 
zakresie najważniejszych technologii 
energetycznych na świecie. W szczególności 

Wzmocnienie konkurencyjności 
europejskiego sektora energetycznego w 
obliczu silnej konkurencji światowej jest 
ważnym celem niniejszego tematu i zapewni 
ono, że europejski przemysł będzie w stanie 
osiągnąć lub utrzymać wiodącą rolę w 
zakresie najważniejszych technologii 
energetycznych na świecie. Tę wiodącą rolę 
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MŚP stanowią siłę napędową sektora 
energetycznego, odgrywają zasadniczą rolę 
w łańcuchu energetycznym oraz będą istotne 
w propagowaniu innowacji. Ich liczny udział 
w badaniach i działaniach demonstracyjnych 
jest istotny i będzie czynnie wspierany.

można zapewnić wobec silnej konkurencji 
jedynie przez wysokie inwestycje w badania 
i rozwój. W szczególności MŚP stanowią 
siłę napędową sektora energetycznego, 
odgrywają zasadniczą rolę w łańcuchu 
energetycznym oraz będą istotne w 
propagowaniu innowacji. Ich liczny udział w 
badaniach i działaniach demonstracyjnych 
jest istotny i będzie czynnie wspierany.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że wysokie inwestycje w badania i rozwój przyczyniają się do 
zapewnienia wiodącej roli UE w światowej konkurencji.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Poprawka 351
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” ustęp -1 (nowy)

Przyznawanie funduszy w sektorze 
energetycznym musi odbywać się w oparciu 
o kryteria, które umożliwiają ocenę 
technologii na podstawie stopnia realizacji 
przez nie celów UE. Technologie te maja na 
celu stworzenie konkurencyjnego, 
przyjaznego dla środowiska i bezpiecznego 
sektora energetycznego. Stosunkowo 
niewielkie fundusze UE na badania i 
rozwój w ramach tego tematu muszą się 
koncentrować na technologiach, które w 
krótkim czasie zdołają zmniejszyć ilość 
emisji dwutlenku węgla.

Or. en

Uzasadnienie

Stosunkowo niewielkie fundusze UE na badania i rozwój przeznaczone na kwestie 
niezwiązane z jądrowymi źródłami energii muszą koncentrować się na technologiach, które w 
wysokim stopniu spełniają obiektywne kryteria naukowe, takie jak: redukcja zależności 
energetycznej UE i zmniejszenie importu energii oraz pewnej liczby problemów związanych z 
polityką bezpieczeństwa, ograniczenie w jak najkrótszym czasie emisji dwutlenku węgla oraz 
przyczynianie się do szeroko pojętej konkurencyjności UE i tworzenie, w perspektywie 
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krótkoterminowej, miejsc pracy.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Poprawka 352
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” ustęp -1a (nowy)

Działalność przedstawiona jest w kolejności 
priorytetów.

Or. en

Uzasadnienie

Priorytetowo trzeba potraktować technologie, które prowadzą do szybkiego przekształcenia 
europejskiego sektora energetycznego w sektor bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Należy 
również zwrócić uwagę na finansowanie w przeszłości oraz zdolność sektora prywatnego do 
finansowania rozwoju. W świetle powyższych kwestii zalecana jest lista priorytetów w 
sektorze energetycznym.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Poprawka 353
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” ustęp -1b (nowy)

Ustalenie dla każdej odnośnej technologii 
jasnych, odrębnych linii budżetowych na 
rzecz badań w dziedzinie energii

Or. en

Uzasadnienie

Tak jak w przypadku 4. Programu Ramowego (1995-1998), w którym energia odnawialna, 
wydajność energetyczna oraz energia oparta na paliwach kopalnych otrzymały odrębny 
budżet, w ramach nadchodzącego Programu należy przyjąć jasno określone linie budżetowe. 
Poza faktem, że zaowocuje to zwiększeniem pewności inwestorów oraz lepszym planowaniem, 
dostarczy również Parlamentowi oraz obywatelom dokładniejszych danych ilościowych na 
temat sposobów wydawania przez UE pieniędzy podatnika.   Poprawi się zatem przejrzystość 
i kontrola.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Poprawka 354
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” ustęp -1c (nowy)
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20% środków dostępnych w ramach tego 
tematu powinno być przeznaczone na 
badania bezpośrednio związane z 
„wydajnością i oszczędnością energii”, 60% 
na „energie odnawialne”, 9% na 
„inteligentne sieci energetyczne”, 3% na 
badania związane z tworzeniem strategii, 
4% na ogniwa wodorowe i paliwowe oraz 
4% na „wychwytywanie i sekwestrację 
CO2”.

Or. en

Uzasadnienie

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended. 

The renewable energy research sector has identified approximately 250 M €/year-worth of 
research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Poprawka 355
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” punktator -1 (nowy)

Wydajność energetyczna i oszczędność 
energii
Olbrzymi potencjał związany z 
oszczędnością energii oraz zwiększeniem 
wydajności energetycznej powinien zostać 
wykorzystany poprzez optymalizację, 
zatwierdzenie i przedstawienie nowych 
pomysłów i technologii w zakresie 
budynków, usług i przemysłu. Wiąże się to z 
połączeniem przyjaznych dla środowiska 
strategii i dla zwiększania wydajności 
energetycznej, wykorzystaniem energii 
odnawialnej i poligeneracji oraz 
zintegrowanymi systemami zarządzania 
zapotrzebowaniem na dużą skalę w 



PE 374.414v01-00 22/94 AM\619004PL.doc

PL

miastach i społecznościach. Te szeroko 
zakrojone działania mogą być wspierane 
przez innowacyjne R&D zajmujące się 
konkretnymi komponentami lub 
technologiami, np. w zakresie poligeneracji 
i ekologicznego budownictwa. Kluczowym 
celem jest optymalizacja systemów 
energetycznych lokalnych społeczności, z 
zahowaniem równowagi między znacznym 
zmniejszeniem zapotrzebowania na energię 
a jak najbardziej przystępnymi cenowo oraz 
przyjaznymi dla środowiska dostawami 
energii, łącznie z użyciem nowych paliw w 
przystosowanych do tego pojazdach. 

Or. en

(za pomocą niniejszej poprawki Parlament proponuje przeniesienie punktatora 8 (oryginalny 
tekst Komisji) do punktatora -1)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka proponuje jedynie zmianę kolejności priorytetów. Priorytetowo trzeba 
potraktować technologie, które prowadzą do szybkiego przekształcenia europejskiego sektora 
energetycznego w sektor bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Wydajność i oszczędność 
energii są najważniejszymi priorytetami.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Poprawka 356
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” punktator 1

Zintegrowana strategia badawcza i 
wprowadzania technologii opracowana 
przez Europejską Platformę 
Technologiczną w dziedzinie wodoru i 
ogniw paliwowych stanowi podstawę 
strategicznego, zintegrowanego programu na 
rzecz zastosowań w transporcie oraz
zastosowań stacjonarnych i przenośnych 
mającego na celu zapewnienie solidnych 
podstaw technologicznych dla stworzenia 
konkurencyjnego europejskiego przemysłu 
w zakresie dostaw wodoru i ogniw 
paliwowych oraz odnośnego wyposażenia. 
Program obejmie: podstawowe i stosowane 
badania i rozwój technologiczny; projekty 
demonstracyjne na dużą skalę (projekty 

Zintegrowane badania stanowią podstawę 
strategicznego, zintegrowanego programu na 
rzecz zastosowań stacjonarnych i 
przenośnych  opartych na odnawialnych 
źródłach energii, mającego na celu 
zapewnienie solidnych podstaw 
technologicznych dla stworzenia 
konkurencyjnego europejskiego przemysłu 
w zakresie dostaw wodoru i ogniw 
paliwowych oraz odnośnego wyposażenia. 
Program obejmie: podstawowe i stosowane 
badania i rozwój technologiczny; projekty 
demonstracyjne na dużą skalę (projekty 
„lighthouse”) służące potwierdzeniu 
wyników badań oraz zapewniające reakcje 
zwrotne dla przyszłych badań; przekrojowe i 
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„lighthouse”) służące potwierdzeniu 
wyników badań oraz zapewniające reakcje 
zwrotne dla przyszłych badań; przekrojowe i 
społeczno-gospodarcze działania badawcze 
w celu wspierania stosownych strategii 
przejściowych oraz zapewniania 
racjonalnych podstaw dla podejmowania 
decyzji politycznych oraz rozwoju ram 
rynku. Stosowane badania przemysłowe 
oraz działania demonstracyjne i przekrojowe 
objęte programem będą w miarę możliwości 
realizowane w ramach Wspólnej Inicjatywy 
Technologicznej. Działanie to, zarządzane 
strategicznie i nastawione na osiągnięcie 
celu, będzie uzupełniane i ściśle 
koordynowane z innymi wysiłkami 
badawczymi realizowanymi w ramach 
współpracy na ich początkowych etapach, 
które mają na celu osiągnięcie znaczącego 
przełomu w zakresie materiałów, procesów i 
nowych technologii o kluczowym 
znaczeniu.

społeczno-gospodarcze działania badawcze 
w celu wspierania stosownych strategii 
przejściowych oraz zapewniania 
racjonalnych podstaw dla podejmowania 
decyzji politycznych oraz rozwoju ram 
rynku. Stosowane badania przemysłowe 
oraz działania demonstracyjne i przekrojowe 
objęte programem będą w miarę możliwości 
realizowane w ramach Wspólnej Inicjatywy 
Technologicznej. Działanie to, zarządzane 
strategicznie i nastawione na osiągnięcie 
celu, będzie uzupełniane i ściśle 
koordynowane z innymi wysiłkami 
badawczymi realizowanymi w ramach 
współpracy na ich początkowych etapach, 
które mają na celu osiągnięcie znaczącego 
przełomu w zakresie materiałów, procesów i 
nowych technologii o kluczowym 
znaczeniu.

Or. en

(za pomocą niniejszej poprawki Parlament proponuje przeniesienie punktatora 1 (oryginalny 
tekst Komisji) za punktator 6 „Czyste technologie węgla”)

Uzasadnienie

This amendment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
in Europe. 

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport’ heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes’ - COM(2005) 440, page 59). 
This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy’ heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport’).

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-
Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future 
Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage 
such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.
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Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Poprawka 357
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” punktator 1a (nowy)

Odnawialne źródła energii

Or. en

Uzasadnienie

Priorytetowo trzeba potraktować technologie, które przyczyniają się do szybkiego 
przekształcenia europejskiego sektora energetycznego w sektor bezpieczny i przyjazny dla 
środowiska. Należy również zwrócić uwagę na finansowanie w przeszłości oraz zdolność 
sektora prywatnego do finansowania rozwoju. W nadchodzących latach trzeba w ogromnym 
stopniu rozwinąć odnawialne źródła energii.

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 358
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” punktator 2

Opracowanie i demonstracja 
zintegrowanych technologii na rzecz 
wytwarzania energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł, dostosowane do 
różnych warunków w danym regionie w celu 
zapewnienia warunków sprzyjających 
znacznemu zwiększeniu udziału produkcji 
tego typu energii elektrycznej w UE. 
Badania powinny przyczynić się do wzrostu 
ogólnej wydajności przetwarzania, 
znaczącego zmniejszenia kosztów energii, 
poprawy niezawodności procesu oraz dalszej 
redukcji wpływu na środowisko. Nacisk 
zostanie położony na fotowoltaikę, energię 
wiatrową i biomasę (w tym część odpadów 
ulegającą biodegradacji). Badania służyć 
będą ponadto wykorzystaniu pełnego 
potencjału innych odnawialnych źródeł 
energii: geotermicznej, termicznej energii 
słonecznej, oceanicznej i pochodzącej z 
małych elektrowni wodnych.

Opracowanie i demonstracja 
zintegrowanych technologii na rzecz 
wytwarzania energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł, dostosowane do 
różnych warunków w danym regionie w celu 
zapewnienia warunków sprzyjających 
znacznemu zwiększeniu udziału produkcji 
tego typu energii elektrycznej w UE. 
Badania powinny przyczynić się do wzrostu 
ogólnej wydajności przetwarzania, 
znaczącego zmniejszenia kosztów energii, 
poprawy niezawodności procesu oraz dalszej 
redukcji wpływu na środowisko. Nacisk 
zostanie położony na fotowoltaikę, energię 
wiatrową i biomasę (w tym część odpadów 
ulegającą biodegradacji). Badania służyć 
będą ponadto wykorzystaniu pełnego 
potencjału innych odnawialnych źródeł 
energii: geotermicznej, termicznej energii 
słonecznej, oceanicznej i pochodzącej z 
elektrowni wodnych.

Or. de
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Uzasadnienie

Do odnawialnych źródeł energii, których udział w produkcji energii będzie znacznie rósł w 
najbliższych latach, należy nie tylko energia wodna z małych, ale także z dużych elektrowni. 
Niezbędne działania badawcze z zakresu energii wodnej są przede wszystkim ukierunkowane 
na podniesienie wydajności urządzeń, lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału i 
długotrwałość. Dotyczy to zarówno małych, jak i dużych elektrowni wodnych. Dlatego też 
niewskazane jest ograniczanie wspierania badań tylko do energii wodnej z małych elektrowni.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Poprawka 359
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” punktator 3

Opracowanie i demonstracja ulepszonych 
technologii przetwarzania na rzecz 
zrównoważonej produkcji oraz łańcuchów 
dostaw stałych, płynnych i gazowych paliw 
otrzymywanych z biomasy (w tym części 
odpadów ulegających biodegradacji), w 
szczególności płynnych biopaliw 
wykorzystywanych w transporcie. Nacisk
należy położyć na nowe rodzaje biopaliw, 
jak również nowe sposoby produkcji i 
dystrybucji istniejących biopaliw, łącznie ze 
zintegrowaną produkcją energii i innych 
produktów o wartości dodanej przez 
biorafinerie. Mając na celu zapewnienie 
korzyści w zakresie emisji dwutlenku węgla 
związanych z bezpośrednim dostarczaniem 
energii z jej źródła do użytkownika, badania 
skupią się na poprawie wydajności 
energetycznej, przy wzmocnieniu integracji 
technologii oraz wykorzystaniu surowców. 
Obejmą one kwestie takie jak logistyka 
surowców, badania przednormatywne i 
standaryzacja na rzecz bezpiecznego i 
niezawodnego wykorzystania w 
zastosowaniach transportowych i 
stacjonarnych. W celu wykorzystania 
potencjału wytwarzania wodoru przy 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 
wspierane będą procesy oparte na biomasie, 
odnawialnej energii elektrycznej i energii 
słonecznej.

Opracowanie i demonstracja ulepszonych 
technologii przetwarzania na rzecz 
zrównoważonej produkcji oraz łańcuchów 
dostaw stałych, płynnych i gazowych paliw 
otrzymywanych z biomasy (w tym części 
odpadów ulegających biodegradacji), w 
szczególności płynnych biopaliw 
wykorzystywanych w transporcie. Badania 
powinny się koncentrować na nowych 
rodzajach biopaliw, które spełniają kryteria 
pogłębionej analizy obejmującej pełny cykl, 
od produkcji do zużycia (ang. well-to-
wheel),  przede wszystkim poprzez pełne 
uwzględnienie równowagi energetycznej, 
klimatycznej, środowiskowa naturalego 
oraz zagospodarowania przestrzennego jak 
również nowych sposobach produkcji i 
dystrybucji istniejących biopaliw, łącznie ze 
zintegrowaną produkcją energii i innych 
produktów o wartości dodanej przez 
biorafinerie. Mając na celu zapewnienie 
korzyści w zakresie emisji dwutlenku węgla 
związanych z bezpośrednim dostarczaniem 
energii z jej źródła do użytkownika, badania 
skupią się na poprawie wydajności 
energetycznej, przy wzmocnieniu integracji 
technologii oraz wykorzystaniu surowców. 
Obejmą one kwestie takie jak logistyka 
surowców, badania przednormatywne i 
standaryzacja na rzecz bezpiecznego i 
niezawodnego wykorzystania w 
zastosowaniach transportowych i 
stacjonarnych. W celu wykorzystania 
potencjału wytwarzania wodoru przy 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 
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wspierane będą procesy oparte na biomasie, 
odnawialnej energii elektrycznej i energii 
słonecznej.

Or. en

Uzasadnienie

Badania i rozwój w ramach 7. programu ramowego muszą się koncentrować na ciekłych 
biobaliwach  oraz innych, które spełniają kryteria pogłębionej analizy obejmującej pełny 
cykl, od produkcji do zużycia (ang. well-to-wheel), w szczególności w kontekście gazów 
cieplarnianych i innych kryteriów społecznych i związanych ze środowiskiem.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Poprawka 360
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” punktator 5

Technologie wychwytywania i sekwestracji 
CO2 w celu bezemisyjnego wytwarzania 
energii

Technologie wychwytywania i sekwestracji 
CO2

Paliwa kopalne w nieunikniony sposób będą 
w dalszym ciągu stanowić znaczącą część 
źródeł energii w najbliższych 
dziesięcioleciach. Aby opcja ta była w 
zgodzie ze środowiskiem naturalnym, w 
szczególności jeśli chodzi o zmiany 
klimatyczne, należy radykalnie zmniejszyć 
niekorzystny wpływ na środowisko 
wywierany przez paliwa kopalne, mając na 
celu wysoce wydajne, prawie bezemisyjne 
wytwarzanie energii. W celu zmniejszenia 
kosztów wychwytywania i sekwestracji CO2
do poniżej 20 EUR za tonę przy 
wskaźnikach wychwytywania wynoszących 
90%, istotne jest opracowanie i 
demonstracja skutecznych i niezawodnych 
technologii wychwytywania i sekwestracji 
CO2, jak również udowodnienie stabilności, 
bezpieczeństwa i niezawodności tego 
procesu.

Paliwa kopalne w nieunikniony sposób będą 
w dalszym ciągu stanowić znaczącą część 
źródeł energii w najbliższych 
dziesięcioleciach. Opracowanie i 
demonstracja skutecznych i niezawodnych 
technologii wychwytywania i sekwestracji 
CO2 muszą zostać wpierw właściwie 
zrozumiane. Badania nad technologiami 
wychwytywania i sekwestracji CO2
zorientowane będą zatem na opracowanie 
kryteriów społecznych, ekonomicznych, 
prawnych i środowiskowych dla tej 
technologii łącznie z gwarancjami trwałości 
przechowywania CO2 przez cały okres 
stosowania go. Projekty dotyczące 
wychwytywania i sekwestracji CO2 będą 
poddawane niezależnym przeglądom 
naukowym oraz kontroli na miejscu, a ich 
wyniki będą w pełni udostępniane opinii 
publicznej.

Or. en
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(za pomocą niniejszej poprawki Parlament proponuje się przeniesienie punktatora 5 
(oryginalny tekst Komisji) za punktator 7 „Inteligentne sieci energetyczne”)

Uzasadnienie

Podstawowe znaczenie ma przede wszystkim dogłębne zrozumienie procesów 
umożliwiających bezpieczne składowanie CO2, a dopiero potem wydatkowanie pieniędzy na 
opracowywanie technologii umożliwiających wychwytywanie go. Fundusz Badawczy Węgla i 
Stali finansuje badania naukowe także w dziedzinie sekwestracji CO2. Przykładowo, w 2003 r. 
z jego funduszy pokryto realizację projektu zatytułowanego „Ocena możliwości 
wychwytywania CO2 i geologicznego (uwaga tłumacza: tekst urwany).

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Poprawka 361
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” punktator 6

Elektrownie węglowe są w dalszym ciągu 
głównym producentem energii elektrycznej 
na świecie, jednakże posiadają one znaczny 
potencjał w zakresie zwiększenia 
wydajności i redukcji emisji, w 
szczególności w zakresie CO2. W celu 
utrzymania konkurencyjności i 
przyczynienia się do zarządzania emisjami 
CO2 wsparcie zostanie udzielone 
opracowaniu i demonstracji czystych 
technologii konwersji węgla, tak by w 
znaczny sposób poprawić wydajność i 
niezawodność elektrowni, zminimalizować 
emisje zanieczyszczeń oraz zredukować 
ogólne koszty w różnych warunkach 
funkcjonowania. Mając w przyszłości na 
względzie bezemisyjne wytwarzanie energii, 
działania te powinny przygotować grunt dla 
rozwoju technologii wychwytywania i 
sekwestracji CO2, uzupełniać je i być z nimi 
powiązane.

Elektrownie węglowe są w dalszym ciągu 
głównym producentem energii elektrycznej 
na świecie, jednakże posiadają one znaczny 
potencjał w zakresie zwiększenia 
wydajności i redukcji emisji, w 
szczególności w zakresie CO2. W celu 
utrzymania konkurencyjności i 
przyczynienia się do ochrony zasobów i 
zarządzania emisjami CO2 wsparcie zostanie 
udzielone opracowaniu i demonstracji 
czystych technologii konwersji węgla, tak by 
w znaczny sposób poprawić wydajność i 
niezawodność elektrowni, zminimalizować 
emisje zanieczyszczeń, m.in. pyłem 
zawieszonym, pierwiastkami śladowymi, 
rtęcią oraz związkami organicznymi oraz 
zredukować ogólne koszty w różnych 
warunkach funkcjonowania. Mając w 
przyszłości na względzie bezemisyjne 
wytwarzanie energii, działania te powinny 
przygotować grunt dla rozwoju technologii 
wychwytywania i sekwestracji CO2, 
uzupełniać je i być z nimi powiązane.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podjąć prace nad wszelkimi ulepszeniami, jakie można wprowadzić w obecnych lub 
tworzonych w przyszłości elektrowni węglowych. Celem poprawki jest rozszerzenie pola 
działania unijnych badań naukowych nie tylko w zakresie podniesienia wydajności 
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wychwytywania CO2 i ograniczania jego emisji, ale także w zakresie dążenia do całkowitej 
eliminacji emisji (np. pyłu zawieszonego, pierwiastków śladowych, rtęci i związków 
organicznych).

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Poprawka 362
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” punktator 7

Aby ułatwić przejście do bardziej 
zrównoważonego systemu energetycznego 
potrzebne są szeroko zakrojone wysiłki w 
dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego w celu podniesienia 
wydajności, elastyczności, bezpieczeństwa i 
niezawodności europejskich systemów i 
sieci energetycznych i gazowych. W 
przypadku sieci energetycznych cele, jakimi 
są przekształcenie obecnych sieci w prężnie 
działające, interaktywne 
(użytkownicy/operatorzy) sieci usług oraz 
usunięcie przeszkód na drodze szerokiego 
zastosowania i skutecznej integracji 
odnawialnych źródeł energii i rozproszonej 
produkcji (np. ogniwa paliwowe, 
mikroturbiny, silniki tłokowe), będą 
wymagać także opracowania i demonstracji 
kluczowych technologii (np. innowacyjne 
rozwiązania w dziedzinie ICT, technologie 
magazynowania odnawialnych źródeł 
energii, elektrotechnika i urządzenia HTS). 
W przypadku sieci gazowych celem jest 
zaprezentowanie bardziej inteligentnych i 
wydajnych procesów i systemów transportu 
oraz dystrybucji gazu, łącznie ze skuteczną 
integracją odnawialnych źródeł energii.

Aby ułatwić przejście do bardziej 
zrównoważonego systemu energetycznego 
potrzebne są szeroko zakrojone wysiłki w 
dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego w celu podniesienia 
wydajności, elastyczności, bezpieczeństwa i 
niezawodności europejskich systemów i 
sieci energetycznych i gazowych. W 
przypadku sieci energetycznych cele, jakimi 
są przekształcenie obecnych sieci w prężnie 
działające, interaktywne 
(użytkownicy/operatorzy) sieci usług oraz 
usunięcie przeszkód na drodze szerokiego 
zastosowania i skutecznej integracji 
odnawialnych źródeł energii i rozproszonej 
produkcji (np. ogniwa paliwowe, 
mikroturbiny, silniki tłokowe) oraz poprawa 
jakości dostaw (pod względem dostarczonej 
jakości napięcia i energii), będą wymagać 
także opracowania i demonstracji 
kluczowych technologii (np. innowacyjne 
rozwiązania w dziedzinie ICT, technologie 
magazynowania odnawialnych źródeł 
energii, pomiary elektroniczne oraz 
zautomatyzowane systemy zarządzania 
licznikami, elektrotechnika i urządzenia 
HTS, systemy kontrolne ICT do aktywnego 
zarządzania sieciami, efektywnego 
zarządzania pracownikami, itp.). W 
przypadku sieci gazowych celem jest 
zaprezentowanie bardziej inteligentnych i 
wydajnych procesów i systemów transportu 
oraz dystrybucji gazu, łącznie ze skuteczną 
integracją odnawialnych źródeł energii.

Badania naukowe w zakresie integracji 
sieci energetycznych i gazowych (np. 
zintegrowane centra kontroli, pomiar 
zużycia u każdego odbiorcy, wspólna siła 
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robocza) będą miały na celu 
maksymalizację wydajności obu sektorów. 

Or. en

Uzasadnienie

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 
networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organizational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
may improve efficiency levels.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Poprawka 363
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” punktator 7

Aby ułatwić przejście do bardziej 
zrównoważonego systemu energetycznego 
potrzebne są szeroko zakrojone wysiłki w 
dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego w celu podniesienia 
wydajności, elastyczności, bezpieczeństwa i 
niezawodności europejskich systemów i 
sieci energetycznych i gazowych. W 
przypadku sieci energetycznych cele, jakimi 
są przekształcenie obecnych sieci w prężnie 
działające, interaktywne 
(użytkownicy/operatorzy) sieci usług oraz 
usunięcie przeszkód na drodze szerokiego 
zastosowania i skutecznej integracji 
odnawialnych źródeł energii i rozproszonej 
produkcji (np. ogniwa paliwowe, 
mikroturbiny, silniki tłokowe), będą 
wymagać także opracowania i demonstracji 
kluczowych technologii (np. innowacyjne 
rozwiązania w dziedzinie ICT, technologie 
magazynowania odnawialnych źródeł 
energii, elektrotechnika i urządzenia HTS). 
W przypadku sieci gazowych celem jest 
zaprezentowanie bardziej inteligentnych i 

Aby podnieść wydajność, bezpieczeństwo i 
niezawodność europejskich systemów i sieci 
energetycznych i gazowych np. poprzez 
przekształcenie obecnych sieci w 
interaktywne (użytkownicy/operatorzy) sieci 
usług oraz poprzez opracowanie zdalnie 
sterowanego inteligentnego systemu 
pomiarów zużycia (automatyczne 
sterowanie pomiaru - Automated Metering 
Management). Wspieranie inteligentnych 
interaktywnych sposobów kontaktu z 
klientami ma podstawowe znaczenie w 
zakresie promowania wydajnego 
zarządzania relacjami z klientami. Należy 
usunąć przeszkody stojące na drodze 
zastosowania na szeroką skalę oraz 
skutecznej integracji rozproszonych i 
odnawialnych źródeł energii.
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wydajnych procesów i systemów transportu 
oraz dystrybucji gazu, łącznie ze skuteczną 
integracją odnawialnych źródeł energii.

Or. en

Uzasadnienie

Szerokie zastosowanie zdalnie sterowanych inteligentnych systemów pomiaru ma podstawowe 
znaczenie dla realizacji celu obranego przez UE polegającego na zwiększeniu wydajności, 
bezpieczeństwa i niezawodności europejskiej sieci energii elektrycznej. Automatyczne 
sterowanie pomiaru jest niezbędne w kwestii możliwości zaoferowania klientom różnych 
stawek opłat, a co za tym idzie, pozwala na rozładowanie szczytowego zapotrzebowania i 
przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa systemu.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Poprawka 364
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” punktator 9

Opracowanie narzędzi, metod i modeli 
służących ocenie głównych kwestii 
gospodarczych i społecznych związanych z 
technologiami energetycznymi. Działania 
obejmą stworzenie baz danych i scenariuszy 
dla rozszerzonej UE oraz ocenę wpływu 
polityki w dziedzinie energii i pokrewnych 
polityk na ochronę dostaw, środowisko, 
społeczeństwo i konkurencyjność przemysłu 
energetycznego. Szczególnie istotny jest 
wpływ postępu technologicznego na polityki 
UE.

Opracowanie narzędzi, metod i modeli 
służących ocenie głównych kwestii 
gospodarczych, środowiskowych, 
zdrowotnych i społecznych związanych z 
technologiami energetycznymi. Działania 
obejmą stworzenie baz danych i scenariuszy 
dla rozszerzonej UE, zwłaszcza pod 
względem realizacji obranego przez UE 
celu przekroczenia średniej światowej 
temperatury o maksymalnie 2°C powyżej 
poziomu sprzed rewolucji przemysłowej, a 
także uzyskanie do roku 2020 statusu 
najwydajniejszej gospodarki pod względem 
zużycia energii oraz ocenę wpływu polityki 
w dziedzinie energii i pokrewnych polityk 
na ochronę dostaw, środowisko, 
społeczeństwo i konkurencyjność przemysłu 
energetycznego. Szczególnie istotny jest 
wpływ postępu technologicznego na polityki 
UE.

Or. en



AM\619004PL.doc 31/94 PE 374.414v01-00

PL

(za pomocą niniejszej poprawki Parlament proponuje przeniesienie punktatora 9 (oryginalny 
tekst Komisji) za punktator 5 „Technologie wychwytywania i sekwestracji CO2 w celu 

bezemisyjnego wytwarzania energii”)

Uzasadnienie

Public money for clean coal will come from the Research Fund for Coal and Steel, which has 
a separate budget line not covered by the FP7.

At the time that FP6 started, the Treaty constituting the European Coal and Steel Community 
expired, leaving behind assets of € 1.6 billion. The Commission manages the interest from this 
reserve to provide annual funding equivalent to approximately € 16 million to coal-related 
research through the Research Fund for Coal and Steel. These resources are sufficient to 
cover any EU co-funding if it were considered necessary.

In addition, some clarifications have been added to the original proposal on "knowledge for 
energy polciy making".

Poprawkę złożyli Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Poprawka 365
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” punktator 9a (nowy)

Redukcja CO2 w przemyśle wytwórczym
Zachęcanie do działań badawczych w 
sektorach należących do systemu handlu 
uprawnieniami do emisji. Zapewniając 
Europie czołową pozycję na świecie w 
zakresie redukcji emisji CO2, system ten 
godzi jednak w konkurencyjność przemysłu 
europejskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuje poprawkę 819 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 366
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” punktator 9b (nowy)

Nowe zawody w sektorze energii 
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odnawialnych
Przyjmowanie środków mających na celu 
tworzenie nowych zawodów obejmujących 
profesjonalną instalację i konserwację 
sprzętu energetycznego ma ogromne 
znaczenie. Obejmuje to również 
wprowadzanie szkoleń oraz dodatkowych 
środków szkoleniowych w szkołach 
zawodowych i wyższych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuje poprawkę 820 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożyła Romana Jordan Cizelj

Poprawka 367
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Energia” nagłówek „Działania” punktator 9c (nowy)

Systemy i urządzenia energetyczne oparte 
na specyficznych właściwościach 
materiałów i płynów
Opracowywanie systemów i urządzeń 
energetycznych opartych na zastosowaniu 
specyficznych materiałów i płynów, takich 
jak materiały magnetokaloryczne, 
barokaloryczne, fotogalwaniczne, materiały 
nadprzewodzące, nanomateriały, również w 
formie płynnej, materiały z pamięcią oraz 
materiały i płyny zmieniające fazę.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuje poprawkę 821 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 368
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

tytuł
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6. Środowisko (łącznie ze zmianami 
klimatycznymi)

6. Środowisko (łącznie ze zmianami 
klimatycznymi i zagrożeniami naturalnymi)

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w ramach tematyki środowiskowej programu szczegółowego „Współpraca” 
położono szczególny nacisk na zagrożenia naturalne, mając na względzie coraz częstsze 
występowanie klęsk żywiołowych i wynikającą z nich potrzebę znalezienia rozwiązań i 
skutecznych reakcji.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 369
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Cel” 

Propagowanie zrównoważonego zarządzania
środowiskiem naturalnym i człowieka oraz 
jego zasobami poprzez pogłębianie wiedzy 
na temat interakcji pomiędzy biosferą, 
ekosystemami i działalnością człowieka, jak 
również opracowanie nowych technologii, 
narzędzi i usług w celu zintegrowanego 
podejścia do ogólnoświatowych kwestii 
dotyczących środowiska. Nacisk zostanie 
położony na prognozy dotyczące zmian 
klimatycznych oraz zmian systemu 
ekologicznego, lądowego i morskiego, 
narzędzia i technologie służące 
monitorowaniu, zapobieganiu i łagodzeniu 
niekorzystnych wpływów i zagrożeń dla 
środowiska, łącznie z ryzykiem dla zdrowia, 
jak również ochronę zrównoważonego 
charakteru środowiska naturalnego oraz 
stworzonego przez człowieka.

Propagowanie zrównoważonego zarządzania 
środowiskiem naturalnym i człowieka oraz
jego zasobami poprzez pogłębianie wiedzy 
na temat interakcji pomiędzy biosferą, 
ekosystemami i działalnością człowieka,
wiedzy na temat różnorodności biologicznej 
oraz jej zrównoważonym wykorzystaniu, jak 
również opracowanie nowych technologii, 
narzędzi i usług w celu zintegrowanego 
podejścia do ogólnoświatowych kwestii 
dotyczących środowiska. Nacisk zostanie 
położony na prognozy dotyczące zmian 
klimatycznych oraz zmian systemu 
ekologicznego, lądowego i morskiego, 
narzędzia i technologie służące 
monitorowaniu, zapobieganiu i łagodzeniu 
niekorzystnych wpływów i zagrożeń dla 
środowiska, łącznie z ryzykiem dla zdrowia, 
jak również ochronę zrównoważonego 
charakteru środowiska naturalnego oraz 
stworzonego przez człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie różnorodności biologicznej (zarówno na lądzie, jak i w morzu) oraz jej zachowanie 
jest coraz bardziej oczywiste w zmieniającym się środowisku (olbrzymi rozwój środowiska 
stworzonego przez człowieka, zmiany klimatyczne, nowe sposoby zagospodarowania terenu, 



PE 374.414v01-00 34/94 AM\619004PL.doc

PL

rozwój miast, itp.). Pogłębianie wiedzy w tej dziedzinie pomoże nam w zrozumieniu różnic 
pomiędzy ekosystemami oraz interakcji pomiędzy nimi, a co za tym idzie, da nam jaśniejszy 
obraz zmian powiązanych ze zmianami globalnymi, co z kolei umożliwi osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju odbywającego się z korzyścią dla obywateli.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 370
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Podejście” ustęp 3a (nowy)

Nauczanie o środowisku w celu 
rozszerzenia wiedzy na temat 
zrównoważonego rozwoju w całej Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Nauczanie o środowisku i konieczności zagwarantowania zrównoważonego rozwoju jest 
kwestią podstawową dla przyszłości Europejczyków, a także ważnym elementem konserwacji 
ekosystemów. Umożliwia ono także poniesienie poziomu świadomości obywateli na temat 
zagrożeń środowiskowych oraz lepszego kierowania nimi, w szczególności za pomocą 
właściwych środków politycznych.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 371
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Działania” punktator 1 tiret pierwsze

W celu obserwacji i analizy ewolucji 
systemu klimatycznego i ziemskiego oraz 
przewidywania ich przyszłego rozwoju 
należy prowadzić zintegrowane badania nad 
ich funkcjonowaniem. Badania te umożliwią 
opracowanie skutecznych środków 
adaptacyjnych i łagodzących zmiany 
klimatyczne oraz ich wpływ. Opracowane 
zostaną zaawansowane modele dotyczące 
zmian klimatycznych począwszy od skali 
światowej do podregionalnej, które zastosuje 
się w celu oceny zmian, potencjalnych 
wpływów i progów krytycznych. Zbadane 
zostaną zmiany w składzie atmosfery i 

W celu obserwacji i analizy ewolucji 
systemu klimatycznego i ziemskiego oraz 
przewidywania ich przyszłego rozwoju 
należy prowadzić zintegrowane badania nad 
ich funkcjonowaniem. Badania te umożliwią 
opracowanie skutecznych środków 
adaptacyjnych i łagodzących zmiany 
klimatyczne oraz ich wpływ. Opracowane 
zostaną zaawansowane modele dotyczące 
zmian klimatycznych począwszy od skali 
światowej do podregionalnej, które zastosuje 
się w celu oceny zmian, potencjalnych 
wpływów i progów krytycznych. Zbadane 
zostaną zmiany w składzie atmosfery i 
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obiegu wody oraz opracowane podejścia 
dotyczące zagrożeń przy uwzględnieniu 
zmian zachodzących w występowaniu susz, 
huraganów i powodzi. Zbadane zostaną 
również niekorzystne oddziaływania na 
jakość środowiska i klimat wynikające z 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, 
jak również wzajemne oddziaływania 
pomiędzy atmosferą, stratosferyczną 
warstwą ozonową, powierzchnią ziemi, 
pokrywą lodową i oceanami. Uwaga 
zostanie poświęcona mechanizmom 
zwrotnym i gwałtownie następującym 
zmianom (np. cyrkulacja oceaniczna) oraz 
wpływom na różnorodność biologiczną i 
ekosystemy.

obiegu wody oraz opracowane podejścia 
dotyczące zagrożeń przy uwzględnieniu 
zmian zachodzących w występowaniu susz, 
huraganów i powodzi. Zbadane zostaną 
również niekorzystne oddziaływania na 
jakość środowiska i klimat wynikające z 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, 
jak również wzajemne oddziaływania 
pomiędzy atmosferą, stratosferyczną 
warstwą ozonową, powierzchnią ziemi, 
pokrywą lodową i oceanami. Uwaga 
zostanie poświęcona mechanizmom 
zwrotnym i gwałtownie następującym 
zmianom (np. cyrkulacja oceaniczna) oraz 
wpływom na różnorodność biologiczną i 
ekosystemy, łącznie z oddziaływaniami na 
szczególnie narażone obszary, takie jak 
regiony nadbrzeżne i górskie.

Or. de

Uzasadnienie

Regiony nadbrzeżne i górskie należą obok regionu Morza Śródziemnego do obszarów, na 
które zmiany klimatyczne (w szczególności katastrofy) oddziaływują najsilniej i które 
jednocześnie reagują na nie w najbardziej wrażliwy sposób. Góry pokrywają ponadto znaczne 
rejony UE, a regiony górskie już dziś są silniej narażone na zmiany klimatyczne niż 
otaczające je niziny.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 372
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Działania” punktator 1 tiret drugie

W celu wspierania Planu Działań na rzecz 
Środowiska i Zdrowia oraz w celu 
uwzględnienia kwestii zdrowia publicznego 
związanych z nowymi zagrożeniami dla 
środowiska należy prowadzić 
multidyscyplinarne badania nad wzajemnym 
oddziaływaniem czynników ryzyka dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. 
Badania skupią się na zachodzących w różny 
sposób wielokrotnych narażeniach, 
rozpoznaniu źródeł zanieczyszczeń oraz 
nowych i powstających czynników 

W celu wspierania planu działań na rzecz 
środowiska i zdrowia oraz w celu 
uwzględnienia kwestii zdrowia publicznego 
związanych z nowymi zagrożeniami dla 
środowiska należy prowadzić 
multidyscyplinarne badania nad wzajemnym 
oddziaływaniem czynników ryzyka dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.  
Badania skupią się na zachodzących w różny 
sposób wielokrotnych narażeniach, 
rozpoznawaniu źródeł zanieczyszczeń oraz 
nowych i powstających czynników 
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stresogennych (np. powietrze wewnątrz i 
zewnątrz, pola elektromagnetyczne, hałas i 
narażenie na substancje toksyczne) oraz ich 
potencjalnym wpływie na zdrowie. Badania 
będą miały także na celu połączenie działań 
badawczych w zakresie biomonitorowania z 
aspektami naukowymi, metodologiami i 
narzędziami, tak aby opracować 
skoordynowane i spójne podejście. Obejmą 
one europejskie badania kohortowe, przy 
uwzględnieniu grup społecznych narażonych 
na największe ryzyko oraz metody i 
narzędzia służące lepszemu określaniu 
ryzyka, ocenie i porównaniu zagrożeń i 
wpływów na zdrowie. W ramach badań 
opracowane zostaną biomarkery i narzędzia 
modelujące, przy uwzględnieniu narażenia 
na kilka czynników jednocześnie, różnic w 
podatności na narażenia i niepewności. 
Badania dostarczą również metod i narzędzi 
wspierających podejmowanie decyzji 
(wskaźniki, analizy kosztów i korzyści oraz 
analizy wielokryteriowe, ocena wpływu na 
zdrowie, analiza obciążenia chorobą oraz 
analiza dotycząca zrównoważonego 
rozwoju) w zakresie analizy, kontroli i 
komunikacji ryzyka, jak również 
opracowywania i analizy polityki.

stresogennych (np. powietrze wewnątrz i na
zewnątrz, pola elektromagnetyczne, hałas i 
narażenie na substancje toksyczne) oraz ich 
potencjalnym wpływie na zdrowie,
analizach syndromów i chronicznego 
narażenia, interakcjach pomiędzy 
substancjami toksycznymi oraz 
mieszaninami takich substancji, analizach 
genetycznych polimorfizmów oraz 
badaniach immunologicznych, łącznie z 
badaniami transformacji i aktywacji 
limfocytów. Badania będą miały także na 
celu połączenie działań badawczych w 
zakresie biomonitorowania z aspektami 
naukowymi, metodologiami i narzędziami, 
tak aby opracować skoordynowane i spójne 
podejście.  Obejmą one europejskie badania 
kohortowe, przy uwzględnieniu grup 
społecznych narażonych na największe 
ryzyko oraz metody i narzędzia służące 
lepszemu określaniu ryzyka, ocenie i 
porównaniu zagrożeń i wpływów na 
zdrowie.  W ramach badań opracowane 
zostaną biomarkery i narzędzia modelujące, 
przy uwzględnieniu narażenia na kilka 
czynników jednocześnie, różnic w 
podatności na narażenia i niepewności.  
Badania dostarczą również metod i narzędzi 
wspierających podejmowanie decyzji 
(wskaźniki, analizy kosztów i korzyści oraz 
analizy wielokryteriowe, ocena wpływu na 
zdrowie, analiza obciążenia chorobą oraz 
analiza dotycząca zrównoważonego 
rozwoju) w zakresie analizy, kontroli i 
komunikacji ryzyka, jak również 
opracowywania i analizy polityki.

Or. en

Uzasadnienie

Medycyna środowiskowa różni się od medycyny pracy pod tym względem, że narażenie na 
dawki substancji toksycznych jest być może niewielkie, ale za to stałe, dlatego też dziedzina ta 
potrzebuje własnych narzędzi analitycznych. Analiza obejmuje trzy części, co umożliwia 
uwzględnienie różniących się od siebie profili genetycznych poszczególnych osób, które 
odpowiedzialne są za to, że niektóre z tych osób są bardziej wrażliwe na pewne substancje 
toksyczne, niż inne osoby.
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Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 373
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Działania” punktator 1 tiret drugie

W celu wspierania Planu Działań na rzecz 
Środowiska i Zdrowia oraz w celu 
uwzględnienia kwestii zdrowia publicznego 
związanych z nowymi zagrożeniami dla 
środowiska należy prowadzić 
multidyscyplinarne badania nad wzajemnym 
oddziaływaniem czynników ryzyka dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. 
Badania skupią się na zachodzących w różny 
sposób wielokrotnych narażeniach, 
rozpoznaniu źródeł zanieczyszczeń oraz 
nowych i powstających czynników 
stresogennych (np. powietrze wewnątrz i 
zewnątrz, pola elektromagnetyczne, hałas i 
narażenie na substancje toksyczne) oraz ich 
potencjalnym wpływie na zdrowie. Badania 
będą miały także na celu połączenie działań 
badawczych w zakresie biomonitorowania z 
aspektami naukowymi, metodologiami i 
narzędziami, tak aby opracować 
skoordynowane i spójne podejście. Obejmą 
one europejskie badania kohortowe, przy 
uwzględnieniu grup społecznych narażonych 
na największe ryzyko oraz metody i 
narzędzia służące lepszemu określaniu 
ryzyka, ocenie i porównaniu zagrożeń i 
wpływów na zdrowie. W ramach badań 
opracowane zostaną biomarkery i narzędzia 
modelujące, przy uwzględnieniu narażenia 
na kilka czynników jednocześnie, różnic w 
podatności na narażenia i niepewności. 
Badania dostarczą również metod i narzędzi 
wspierających podejmowanie decyzji 
(wskaźniki, analizy kosztów i korzyści oraz 
analizy wielokryteriowe, ocena wpływu na 
zdrowie, analiza obciążenia chorobą oraz 
analiza dotycząca zrównoważonego 
rozwoju) w zakresie analizy, kontroli i 
komunikacji ryzyka, jak również 
opracowywania i analizy polityki.

W celu wspierania planu działań na rzecz 
środowiska i zdrowia oraz w celu 
uwzględnienia kwestii zdrowia publicznego 
związanych z nowymi zagrożeniami dla 
środowiska należy prowadzić 
multidyscyplinarne badania nad wzajemnym 
oddziaływaniem czynników ryzyka dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.  
Badania skupią się na zachodzących w różny 
sposób wielokrotnych narażeniach, 
rozpoznaniu źródeł zanieczyszczeń oraz 
nowych i powstających czynników 
stresogennych (np. szkodliwe dla zdrowia 
gazy, drobne i najdrobniejsze cząsteczki 
natury ożywionej i nieożywionej, powietrze 
wewnątrz i na zewnątrz, pola 
elektromagnetyczne, hałas i narażenie na 
substancje toksyczne) oraz ich potencjalnym 
wpływie na zdrowie. Badania będą miały 
także na celu opracowanie nowatorskich i 
lepszych metod identyfikacji źródeł 
zanieczyszczenia oraz efektów 
współdziałania pomiędzy nimi, połączenie 
działań badawczych w zakresie 
biomonitorowania z aspektami naukowymi, 
metodologiami i narzędziami tak, aby 
opracować skoordynowane i spójne 
podejście. Obejmą one europejskie badania 
kohortowe, przy uwzględnieniu grup 
społecznych narażonych na największe 
ryzyko oraz metody i narzędzia służące 
lepszemu określaniu ryzyka, ocenie i 
porównaniu zagrożeń i wpływów na 
zdrowie.  W ramach badań opracowane 
zostaną biomarkery i narzędzia modelujące, 
przy uwzględnieniu narażenia na kilka 
czynników jednocześnie, różnic w 
podatności na narażenia i niepewności.  
Badania dostarczą również metod i narzędzi 
wspierających podejmowanie decyzji 
(wskaźniki, analizy kosztów i korzyści oraz 
analizy wielokryteriowe, ocena wpływu na 
zdrowie, analiza obciążenia chorobą oraz 
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analiza dotycząca zrównoważonego 
rozwoju) w zakresie analizy, kontroli i 
komunikacji ryzyka, jak również 
opracowywania i analizy polityki.

Or. en

Uzasadnienie

Wpływ szkodliwych gazów i cząstek, a zwłaszcza współdziałania pomiędzy nimi na zdrowie 
oraz pochodzenie podstawowych chorób współczesnej cywilizacji nie był dotychczas zbyt 
gruntownie badany, między innymi wskutek niewłaściwych metod diagnozy.

Poprawka zastępuje poprawkę 857 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożyli Anne Laperrouze, Nicole Fontaine, Catherine Trautmann, Vincent Peillon

Poprawka 374
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Działania” punktator 1 tiret drugie

W celu wspierania Planu Działań na rzecz 
Środowiska i Zdrowia oraz w celu 
uwzględnienia kwestii zdrowia publicznego 
związanych z nowymi zagrożeniami dla 
środowiska należy prowadzić 
multidyscyplinarne badania nad wzajemnym 
oddziaływaniem czynników ryzyka dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. 
Badania skupią się na zachodzących w różny 
sposób wielokrotnych narażeniach, 
rozpoznaniu źródeł zanieczyszczeń oraz 
nowych i powstających czynników 
stresogennych (np. powietrze wewnątrz i 
zewnątrz, pola elektromagnetyczne, hałas i 
narażenie na substancje toksyczne) oraz ich 
potencjalnym wpływie na zdrowie. Badania 
będą miały także na celu połączenie działań 
badawczych w zakresie biomonitorowania z 
aspektami naukowymi, metodologiami i 
narzędziami, tak aby opracować 
skoordynowane i spójne podejście. Obejmą 
one europejskie badania kohortowe, przy 
uwzględnieniu grup społecznych narażonych 
na największe ryzyko oraz metody i 
narzędzia służące lepszemu określaniu 
ryzyka, ocenie i porównaniu zagrożeń i 

W celu wspierania planu działań na rzecz 
środowiska i zdrowia oraz w celu 
uwzględnienia kwestii zdrowia publicznego 
związanych z nowymi zagrożeniami dla 
środowiska należy prowadzić 
multidyscyplinarne badania nad wzajemnym 
oddziaływaniem czynników ryzyka dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.  
Badania skupią się na wpływie zmian 
globalnych (zmiana klimatu, 
zagospodarowanie terenu, globalizacja), 
zachodzących w różny sposób 
wielokrotnych narażeniach, specjacji i 
toksykologii, rozpoznawaniu źródeł 
zanieczyszczeń oraz nowych i powstających 
czynników stresogennych (np. powietrze 
wewnątrz i zewnątrz, pola 
elektromagnetyczne, hałas i narażenie na 
substancje toksyczne) oraz ich potencjalnym 
wpływie na zdrowie.  Badania będą miały 
także na celu połączenie działań badawczych 
w zakresie biomonitorowania z aspektami 
naukowymi, metodologiami i narzędziami, 
tak aby opracować skoordynowane i spójne 
podejście.  Obejmą one europejskie badania 
kohortowe, przy uwzględnieniu grup 
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wpływów na zdrowie. W ramach badań 
opracowane zostaną biomarkery i narzędzia 
modelujące, przy uwzględnieniu narażenia 
na kilka czynników jednocześnie, różnic w 
podatności na narażenia i niepewności. 
Badania dostarczą również metod i narzędzi 
wspierających podejmowanie decyzji 
(wskaźniki, analizy kosztów i korzyści oraz 
analizy wielokryteriowe, ocena wpływu na 
zdrowie, analiza obciążenia chorobą oraz 
analiza dotycząca zrównoważonego 
rozwoju) w zakresie analizy, kontroli i 
komunikacji ryzyka, jak również 
opracowywania i analizy polityki.

społecznych narażonych na największe 
ryzyko oraz metody i narzędzia służące 
lepszemu określaniu ryzyka, ocenie i 
porównaniu zagrożeń i wpływów na 
zdrowie.  W ramach badań opracowane 
zostaną biomarkery i narzędzia modelujące, 
przy uwzględnieniu narażenia na kilka 
czynników jednocześnie, różnic w 
podatności na narażenia i niepewności.  
Badania dostarczą również metod i narzędzi 
wspierających podejmowanie decyzji 
(wskaźniki, analizy kosztów i korzyści oraz 
analizy wielokryteriowe, ocena wpływu na 
zdrowie, analiza obciążenia chorobą oraz 
analiza dotycząca zrównoważonego 
rozwoju) w zakresie analizy, kontroli i 
komunikacji ryzyka, jak również 
opracowywania i analizy polityki.

Or. en

Uzasadnienie

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d’être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d’urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L’impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n’en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d’autant plus important du fait de 
la future mise en place du système REACH.

This amendment replaces the AMs 855, 856, and 860 to the Draft Report of Jerzy Buzek on 
the 7th Framework Programme.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 375
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Działania” punktator 1 tiret drugie

W celu wspierania Planu Działań na rzecz 
Środowiska i Zdrowia oraz w celu 
uwzględnienia kwestii zdrowia publicznego 

W celu wspierania planu działań na rzecz 
środowiska i zdrowia oraz w celu 
uwzględnienia kwestii zdrowia publicznego 
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związanych z nowymi zagrożeniami dla 
środowiska należy prowadzić 
multidyscyplinarne badania nad wzajemnym 
oddziaływaniem czynników ryzyka dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. 
Badania skupią się na zachodzących w różny 
sposób wielokrotnych narażeniach, 
rozpoznaniu źródeł zanieczyszczeń oraz 
nowych i powstających czynników 
stresogennych (np. powietrze wewnątrz i 
zewnątrz, pola elektromagnetyczne, hałas i 
narażenie na substancje toksyczne) oraz ich 
potencjalnym wpływie na zdrowie. Badania 
będą miały także na celu połączenie działań 
badawczych w zakresie biomonitorowania z 
aspektami naukowymi, metodologiami i 
narzędziami, tak aby opracować 
skoordynowane i spójne podejście. Obejmą 
one europejskie badania kohortowe, przy 
uwzględnieniu grup społecznych narażonych 
na największe ryzyko oraz metody i 
narzędzia służące lepszemu określaniu 
ryzyka, ocenie i porównaniu zagrożeń i 
wpływów na zdrowie. W ramach badań 
opracowane zostaną biomarkery i narzędzia 
modelujące, przy uwzględnieniu narażenia 
na kilka czynników jednocześnie, różnic w 
podatności na narażenia i niepewności. 
Badania dostarczą również metod i narzędzi 
wspierających podejmowanie decyzji 
(wskaźniki, analizy kosztów i korzyści oraz 
analizy wielokryteriowe, ocena wpływu na 
zdrowie, analiza obciążenia chorobą oraz 
analiza dotycząca zrównoważonego 
rozwoju) w zakresie analizy, kontroli i 
komunikacji ryzyka, jak również 
opracowywania i analizy polityki.

związanych z nowymi zagrożeniami dla 
środowiska należy prowadzić 
multidyscyplinarne badania nad wzajemnym 
oddziaływaniem czynników ryzyka dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.  
Badania skupią się na zachodzących w różny 
sposób wielokrotnych narażeniach, 
rozpoznawaniu źródeł zanieczyszczeń oraz 
nowych i powstających czynników 
stresogennych (np. środowisko miejskie, 
powietrze wewnątrz i na zewnątrz, pola 
elektromagnetyczne, hałas i narażenie na 
substancje toksyczne oraz emisja 
zanieczyszczeń przez pojazdy) oraz ich 
potencjalnym wpływie na zdrowie.  Badania 
będą miały także na celu połączenie działań 
badawczych w zakresie biomonitorowania z 
aspektami naukowymi, metodologiami i 
narzędziami, tak aby opracować 
skoordynowane i spójne podejście.  Obejmą 
one europejskie badania kohortowe, przy 
uwzględnieniu grup społecznych narażonych 
na największe ryzyko oraz metody i 
narzędzia służące lepszemu określaniu 
ryzyka, ocenie i porównaniu zagrożeń i 
wpływów na zdrowie.  W ramach badań 
opracowane zostaną biomarkery i narzędzia 
modelujące, przy uwzględnieniu narażenia 
na kilka czynników jednocześnie, różnic w 
podatności na narażenia i niepewności.  
Badania dostarczą również metod i narzędzi 
wspierających podejmowanie decyzji 
(wskaźniki, analizy kosztów i korzyści oraz 
analizy wielokryteriowe, ocena wpływu na 
zdrowie, analiza obciążenia chorobą oraz 
analiza dotycząca zrównoważonego 
rozwoju) w zakresie analizy, kontroli i 
komunikacji ryzyka, jak również 
opracowywania i analizy polityki.

Or. en

Uzasadnienie

Badania naukowe wykazały, że ogół środowiska miejskiego znajduje się pod wpływem 
szeregu czynników środowiskowych. Ma to z kolei ogromny wpływ na zdrowie ludzkie.

Poprawka zastępuje poprawkę 859 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 376
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Działania” punktator 1 tiret trzecie

Zarządzanie klęskami żywiołowymi 
wymaga podejścia uwzględniającego wiele 
zagrożeń. W celu oceny zagrożeń, 
podatności na nie oraz ryzyka istnieje 
potrzeba udoskonalonej wiedzy i metod oraz 
zintegrowanych ram. Należy ponadto 
opracować strategie w zakresie kartografii, 
zapobiegania i łagodzenia skutków, przy 
uwzględnieniu czynników ekonomicznych i 
społecznych. Zbadane zostaną katastrofy 
związane z klimatem (takie jak huragany, 
susze, pożary lasów, osuwiska i powodzie) 
oraz zagrożenia geologiczne (takie jak 
trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, 
tsunami). Badania te pozwolą na lepsze 
zrozumienie procesów leżących u podstawy 
katastrof oraz na poprawę metod 
przewidywania i prognozowania zgodnie z 
podejściem probabilistycznym. Wzmocnią 
one również rozwój systemów wczesnego 
ostrzegania i systemów informacyjnych. 
Społeczne skutki głównych zagrożeń 
naturalnych zostaną określone ilościowo.

Zarządzanie klęskami żywiołowymi 
wymaga podejścia uwzględniającego wiele 
zagrożeń. W celu oceny zagrożeń, 
podatności na nie oraz ryzyka istnieje 
potrzeba udoskonalonej wiedzy i metod oraz 
zintegrowanych ram. Należy ponadto 
opracować strategie w zakresie kartografii, 
zapobiegania i łagodzenia skutków, przy 
uwzględnieniu czynników ekonomicznych i 
społecznych. Zbadane zostaną katastrofy 
związane z klimatem (takie jak huragany, 
susze, pożary lasów, osuwiska i powodzie) 
oraz zagrożenia geologiczne (takie jak 
trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, 
tsunami). Badania te pozwolą na lepsze 
zrozumienie procesów leżących u podstawy 
katastrof oraz na poprawę metod 
przewidywania i prognozowania zgodnie z 
podejściem probabilistycznym. Wzmocnią 
one również rozwój systemów wczesnego 
ostrzegania oraz reakcji i systemów 
informacyjnych, a także zarządzanie nimi.
Społeczne skutki głównych zagrożeń 
naturalnych zostaną określone ilościowo.

Or. es

Uzasadnienie

W wielu przypadkach zarządzanie informacją i systemami szybkiej reakcji jest kluczowe dla 
szybkiego rozwiązywania problemów i pozwala uniknąć poważniejszych konsekwencji.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 377
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Działania” punktator 1 tiret trzecie

Zarządzanie klęskami żywiołowymi 
wymaga podejścia uwzględniającego wiele 

Zarządzanie klęskami żywiołowymi 
wymaga podejścia uwzględniającego wiele 
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zagrożeń. W celu oceny zagrożeń, 
podatności na nie oraz ryzyka istnieje 
potrzeba udoskonalonej wiedzy i metod oraz 
zintegrowanych ram. Należy ponadto 
opracować strategie w zakresie kartografii, 
zapobiegania i łagodzenia skutków, przy 
uwzględnieniu czynników ekonomicznych i 
społecznych. Zbadane zostaną katastrofy 
związane z klimatem (takie jak huragany, 
susze, pożary lasów, osuwiska i powodzie) 
oraz zagrożenia geologiczne (takie jak 
trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, 
tsunami). Badania te pozwolą na lepsze 
zrozumienie procesów leżących u podstawy 
katastrof oraz na poprawę metod 
przewidywania i prognozowania zgodnie z 
podejściem probabilistycznym. Wzmocnią 
one również rozwój systemów wczesnego 
ostrzegania i systemów informacyjnych. 
Społeczne skutki głównych zagrożeń 
naturalnych zostaną określone ilościowo.

zagrożeń. W celu oceny zagrożeń, 
podatności na nie oraz ryzyka istnieje 
potrzeba udoskonalonej wiedzy i metod oraz 
zintegrowanych ram. Należy ponadto 
opracować strategie w zakresie kartografii, 
zapobiegania i łagodzenia skutków, przy 
uwzględnieniu czynników ekonomicznych i 
społecznych. Zbadane zostaną katastrofy 
związane z klimatem (takie jak huragany, 
susze, pożary lasów, lawiny, osuwiska i 
powodzie) oraz zagrożenia geologiczne 
(takie jak trzęsienia ziemi, wybuchy 
wulkanów, tsunami). Badania te pozwolą na 
lepsze zrozumienie procesów leżących u 
podstawy katastrof oraz na poprawę metod 
przewidywania i prognozowania zgodnie z 
podejściem probabilistycznym. Wzmocnią 
one rozwój systemów wczesnego 
ostrzegania i systemów informacyjnych, 
a także analizę sposobu postępowania z 
zagrożeniami naturalnymi i katastrofami. 
Społeczne skutki poważnych klęsk 
żywiołowych zostaną określone ilościowo.

Or. de

Uzasadnienie

Skrócenie listy przykładów skutków klimatycznych tworzy wrażenie, jakby problem dotyczył 
jedynie zjawisk globalnych. Skutki regionalne, zwłaszcza w regionach wrażliwych takich jak 
góry, są jednak równie znaczące, a ponadto wymagają lepszego prognozowania i adaptacji. 
Analiza sposobu postępowania z zagrożeniami naturalnymi i katastrofami może przy tym 
dostarczać ważnych wniosków.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 378
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Działania” punktator 1 tiret trzecie

Zarządzanie klęskami żywiołowymi 
wymaga podejścia uwzględniającego wiele 
zagrożeń. W celu oceny zagrożeń, 
podatności na nie oraz ryzyka istnieje 
potrzeba udoskonalonej wiedzy i metod oraz 
zintegrowanych ram. Należy ponadto 
opracować strategie w zakresie kartografii, 

Zarządzanie klęskami żywiołowymi 
wymaga podejścia uwzględniającego wiele 
zagrożeń. W celu oceny zagrożeń, 
podatności na nie oraz ryzyka istnieje 
potrzeba udoskonalonej wiedzy i metod oraz 
zintegrowanych ram. Należy ponadto 
opracować strategie w zakresie kartografii, 



AM\619004PL.doc 43/94 PE 374.414v01-00

PL

zapobiegania i łagodzenia skutków, przy 
uwzględnieniu czynników ekonomicznych i 
społecznych. Zbadane zostaną katastrofy 
związane z klimatem (takie jak huragany, 
susze, pożary lasów, osuwiska i powodzie) 
oraz zagrożenia geologiczne (takie jak 
trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, 
tsunami). Badania te pozwolą na lepsze 
zrozumienie procesów leżących u podstawy 
katastrof oraz na poprawę metod 
przewidywania i prognozowania zgodnie z 
podejściem probabilistycznym. Wzmocnią 
one również rozwój systemów wczesnego 
ostrzegania i systemów informacyjnych. 
Społeczne skutki głównych zagrożeń 
naturalnych zostaną określone ilościowo.

zapobiegania i łagodzenia skutków, przy 
uwzględnieniu czynników ekonomicznych i 
społecznych. Zbadane zostaną katastrofy 
związane z klimatem (takie jak huragany, 
susze, pożary lasów, osuwiska i powodzie) 
oraz zagrożenia geologiczne (takie jak 
trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, 
tsunami).  Badania te pozwolą na lepsze 
zrozumienie procesów leżących u podstawy 
katastrof oraz na poprawę metod 
przewidywania i prognozowania zgodnie z 
podejściem probabilistycznym.  Wzmocnią 
one również rozwój systemów wczesnego 
ostrzegania i systemów informacyjnych.  
Wypracowywane będą wzorce zachowań 
społecznych w obliczu zagrożeń 
naturalnych. Społeczne skutki głównych 
zagrożeń naturalnych zostaną określone 
ilościowo.

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenia naturalne wpływają na tworzenie wzorców zachowania społecznego, ponieważ 
ludność lokalna różnie reaguje na różne przypadki zagrożenia, w zależności od szeregu 
czynników środowiskowych, społecznych i kulturalnych. Modelowanie tychże wzorców byłoby 
pomocne w celu stworzenia bazy danych pozwalającej na opracowywanie różnych 
scenariuszy kryzysu oraz kierowanie władz administracyjnych oraz oświatowych w realizacji 
zadań z zakresu zapobiegania zagrożeniom i ochrony cywilnej.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 379
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Działania” punktator 1 tiret trzecie a (nowe)

- Różnorodność biologiczna
ochrona różnorodności biologicznej i 
trwałe zarządzanie nią, ocena i 
przewidywanie tendencji średnio- i 
długoterminowych; ocena wpływu na 
środowisko, gospodarkę, społeczeństwo i 
modyfikację różnorodności biologicznej, 
jak również interakcje między 
społeczeństwem a różnorodnością 
biologiczną.
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Or. fr

Uzasadnienie

Milenijna ocena ekosystemu wykazała wyraźną utratę różnorodności biologicznej wynikającą 
najprawdopodobniej ze złego zarządzania. Utrata różnorodności biologicznej osiągnęła taki 
poziom, jak nigdy wcześniej w historii ludzkości i wymaga podjęcia znaczącego wysiłku 
badawczego w Europie.

Ze zobowiązań międzynarodowych, takich jak Konwencja ramowa Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatycznych (UNFCC) i protokół z Kioto, czy też Konwencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie różnorodności biologicznej wynika znaczna potrzeba prowadzenia 
badań w dziedzinie różnorodności biologicznej.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 380
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Działania” punktator 2 tiret pierwsze

Działania badawcze ukierunkowane będą na 
udoskonalenie podstaw wiedzy i 
opracowanie nowoczesnych modeli i 
narzędzi potrzebnych do zrównoważonego 
zarządzania zasobami i stworzenia wzorców 
zrównoważonej konsumpcji. Umożliwi to 
przewidywanie zachowania się 
ekosystemów, jak również ich odtworzenie 
oraz łagodzenie skutków zniszczenia i utraty 
istotnych strukturalnych i funkcjonalnych 
elementów (dla różnorodności biologicznej, 
wody, gleby i zasobów morskich). Badania 
nad modelowaniem ekosystemu uwzględnią 
praktyki w zakresie ochrony i konserwacji. 
Propagowane będą innowacyjne podejścia w 
celu rozwoju działalności gospodarczej 
wywodzącej się z usług związanych z
ekosystemem. Opracowane zostaną 
podejścia służące zapobieganiu 
pustynnieniu, degradacji i erozji gleby oraz 
wstrzymaniu procesu zanikania 
różnorodności biologicznej. Przedmiotem 
badań będzie również zrównoważone 
zarządzanie lasami i środowiskiem 
miejskim, łącznie z planowaniem i 
gospodarką odpadami. Badania będą 
korzystać, jak również przyczyniać się do 
opracowania otwartych, rozproszonych, 

Działania badawcze ukierunkowane będą na 
udoskonalenie podstaw wiedzy i 
opracowanie nowoczesnych modeli i 
narzędzi potrzebnych do zrównoważonego 
zarządzania zasobami i stworzenia wzorców 
zrównoważonej konsumpcji. Umożliwi to 
przewidywanie zachowania się 
ekosystemów, jak również ich odtworzenie 
oraz łagodzenie skutków zniszczenia i utraty 
istotnych strukturalnych i funkcjonalnych 
elementów (dla różnorodności biologicznej, 
wody, gleby i zasobów morskich). Badania 
nad modelowaniem ekosystemu uwzględnią 
praktyki w zakresie ochrony i konserwacji. 
Propagowane będą innowacyjne podejścia w 
celu rozwoju działalności gospodarczej 
wywodzącej się z usług związanych z 
ekosystemem. Opracowane zostaną 
podejścia służące zapobieganiu 
pustynnieniu, degradacji i erozji gleby oraz 
wstrzymaniu procesu zanikania 
różnorodności biologicznej.

Przedmiotem badań będzie również 
całościowa strategia zrównoważonego 
zarządzania i ochrona obszarów wiejskich, 
w tym lasów, środowiska miejskiego, przy 
uwzględnieniu dziedzictwa kulturowego, 
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interoperacyjnych systemów informacyjnych 
i systemów zarządzania danymi, przy czym 
będą wspierać oceny, prognozowanie i 
usługi związane z zasobami naturalnymi i 
ich wykorzystaniem.

planowania i gospodarki odpadami. Badania 
będą korzystać, jak również przyczyniać się 
do opracowania otwartych, rozproszonych, 
interoperacyjnych systemów informacyjnych 
i systemów zarządzania danymi, przy czym 
będą wspierać oceny, prognozowanie i 
usługi związane z zasobami naturalnymi i 
ich wykorzystaniem.

Or. es

Uzasadnienie

Zrównoważona ochrona zasobów oznacza systematyczne badanie stanu zachowania i wzorów 
zarządzania, o czym przekonaliśmy się po trudnościach napotkanych podczas realizacji sieci 
Natura 2000.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 381
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Działania” punktator 2 tiret pierwsze

Działania badawcze ukierunkowane będą na 
udoskonalenie podstaw wiedzy i 
opracowanie nowoczesnych modeli i 
narzędzi potrzebnych do zrównoważonego 
zarządzania zasobami i stworzenia wzorców 
zrównoważonej konsumpcji. Umożliwi to 
przewidywanie zachowania się 
ekosystemów, jak również ich odtworzenie 
oraz łagodzenie skutków zniszczenia i utraty 
istotnych strukturalnych i funkcjonalnych 
elementów (dla różnorodności biologicznej, 
wody, gleby i zasobów morskich). Badania 
nad modelowaniem ekosystemu uwzględnią 
praktyki w zakresie ochrony i konserwacji. 
Propagowane będą innowacyjne podejścia w 
celu rozwoju działalności gospodarczej 
wywodzącej się z usług związanych z 
ekosystemem. Opracowane zostaną 
podejścia służące zapobieganiu 
pustynnieniu, degradacji i erozji gleby oraz 
wstrzymaniu procesu zanikania 
różnorodności biologicznej. Przedmiotem 
badań będzie również zrównoważone 
zarządzanie lasami i środowiskiem 

Działania badawcze ukierunkowane będą na 
udoskonalenie podstaw wiedzy i 
opracowanie nowoczesnych modeli i 
narzędzi potrzebnych do zrównoważonego 
zarządzania zasobami i stworzenia wzorców 
zrównoważonej konsumpcji. Umożliwi to 
przewidywanie zachowania się 
ekosystemów, jak również ich odtworzenie 
oraz łagodzenie skutków zniszczenia i utraty 
istotnych strukturalnych i funkcjonalnych 
elementów (dla różnorodności biologicznej, 
wody, gleby i zasobów morskich). Badania 
nad modelowaniem ekosystemu uwzględnią 
praktyki w zakresie ochrony i konserwacji, 
ochrony przed erozją, zwłaszcza w 
okolicach górskich. Propagowane będą 
innowacyjne podejścia w celu rozwoju 
działalności gospodarczej wywodzącej się z 
usług związanych z ekosystemem. 
Opracowane zostaną podejścia służące 
zapobieganiu pustynnieniu, degradacji i 
erozji gleby oraz wstrzymaniu procesu 
zanikania różnorodności biologicznej. 
Przedmiotem badań będzie również 
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miejskim, łącznie z planowaniem i 
gospodarką odpadami. Badania będą 
korzystać, jak również przyczyniać się do 
opracowania otwartych, rozproszonych, 
interoperacyjnych systemów informacyjnych 
i systemów zarządzania danymi, przy czym 
będą wspierać oceny, prognozowanie i 
usługi związane z zasobami naturalnymi i 
ich wykorzystaniem.

zrównoważone gospodarowanie
ekosystemami leśnymi i innymi podobnymi, 
bliskimi natury systemami w zmieniających 
się warunkach środowiskowych, z 
uwzględnieniem częstszych i bardziej 
intensywnych przypadków katastrof oraz 
gospodarowanie środowiskiem miejskim, 
łącznie z planowaniem i gospodarką 
odpadami.  Badania będą korzystać, jak 
również przyczyniać się do opracowania 
otwartych, rozproszonych, 
interoperacyjnych systemów informacyjnych 
i systemów zarządzania danymi, przy czym 
będą wspierać oceny, prognozowanie i 
usługi związane z zasobami naturalnymi i 
ich wykorzystaniem.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona przed erozją stanowi zadanie w ramach zrównoważonego zarządzania zasobami i 
wraz z odniesieniem do okolic górskich zwraca uwagę na szczególne zagrożenia związane z 
osuwiskami oraz innym rozległym osuwaniem się ziemi.
Termin „zarządzanie lasami” jest sam w sobie niewłaściwy. Należy zachęcać do tworzenia 
koncepcji gospodarowania mogących zapewnić zachowanie podstawowych funkcji lasu 
(ochrona, wykorzystanie i rekreacja) nawet w zmienionych okolicznościach.

Poprawka zastępuje poprawkę 871 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 382
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Działania” punktator 3 tiret pierwsze

W celu zmniejszenia wpływu działalności 
człowieka na środowisko, jego ochrony i 
skuteczniejszego zarządzania zasobami, jak 
również opracowania nowych produktów, 
procesów i usług przynoszących środowisku 
więcej korzyści niż alternatywne 
odpowiedniki należy opracować nowe lub 
ulepszone technologie dla środowiska. 
Badania będą ukierunkowane w 
szczególności na: technologie zapobiegające 

W celu zmniejszenia wpływu działalności 
człowieka na środowisko, jego ochrony i 
skuteczniejszego zarządzania zasobami, jak 
również opracowania nowych produktów,
procesów i usług przynoszących środowisku 
więcej korzyści niż alternatywne 
odpowiedniki należy opracować nowe lub 
ulepszone technologie dla środowiska. 
Badania będą ukierunkowane w 
szczególności na: technologie zapobiegające 
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lub redukujące zagrożenia dla środowiska, 
łagodzące niebezpieczeństwa i katastrofy, 
łagodzące zmiany klimatyczne i zanikanie 
różnorodności biologicznej; technologie 
wspierające zrównoważoną produkcję i 
konsumpcję; technologie na rzecz 
zarządzania zasobami lub skuteczniejszego
zwalczania zanieczyszczenia, w odniesieniu 
do wody, gleby, powietrza, morza i innych 
zasobów naturalnych lub odpadów; 
technologie na rzecz bezpiecznego dla 
środowiska i zrównoważonego zarządzania 
środowiskiem człowieka, łącznie ze 
środowiskiem architektonicznym, obszarami 
miejskimi, krajobrazem, jak również 
ochrony i odnowy dziedzictwa kulturowego.

lub redukujące zagrożenia dla środowiska, 
łagodzące niebezpieczeństwa i katastrofy, 
łagodzące zmiany klimatyczne i zanikanie 
różnorodności biologicznej; technologie 
wspierające zrównoważoną produkcję i 
konsumpcję; technologie na rzecz 
zarządzania zasobami lub skuteczniejszego 
zwalczania zanieczyszczenia, w odniesieniu 
do wody, gleby, powietrza, morza i innych 
zasobów naturalnych lub odpadów, w 
szczególności odzyskiwania odpadów; 
technologie na rzecz bezpiecznego dla 
środowiska i zrównoważonego zarządzania 
środowiskiem człowieka, łącznie ze 
środowiskiem architektonicznym, obszarami 
miejskimi, krajobrazem, jak również 
ochrony i odnowy dziedzictwa kulturowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Odzyskiwanie odpadów, szczególnie w celu produkcji energii, stanowi ważny element 
rozwiązania problemu odpadów.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Poprawka 383
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Działania” punktator 3 tiret pierwsze

W celu zmniejszenia wpływu działalności 
człowieka na środowisko, jego ochrony i 
skuteczniejszego zarządzania zasobami, jak 
również opracowania nowych produktów, 
procesów i usług przynoszących środowisku 
więcej korzyści niż alternatywne 
odpowiedniki należy opracować nowe lub 
ulepszone technologie dla środowiska. 
Badania będą ukierunkowane w 
szczególności na: technologie zapobiegające 
lub redukujące zagrożenia dla środowiska, 
łagodzące niebezpieczeństwa i katastrofy, 
łagodzące zmiany klimatyczne i zanikanie 
różnorodności biologicznej; technologie 
wspierające zrównoważoną produkcję i 
konsumpcję; technologie na rzecz 

W celu zmniejszenia wpływu działalności 
człowieka na środowisko, jego ochrony i 
skuteczniejszego zarządzania zasobami, jak 
również opracowania nowych produktów, 
procesów i usług przynoszących środowisku 
więcej korzyści niż alternatywne 
odpowiedniki należy opracować nowe lub 
ulepszone technologie dla środowiska. 
Badania będą ukierunkowane w 
szczególności na: technologie zapobiegające 
lub redukujące zagrożenia dla środowiska, 
łagodzące niebezpieczeństwa i katastrofy, 
łagodzące zmiany klimatyczne i zanikanie 
różnorodności biologicznej; technologie 
wspierające zrównoważoną produkcję i 
konsumpcję; technologie na rzecz 
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zarządzania zasobami lub skuteczniejszego 
zwalczania zanieczyszczenia, w odniesieniu 
do wody, gleby, powietrza, morza i innych 
zasobów naturalnych lub odpadów; 
technologie na rzecz bezpiecznego dla 
środowiska i zrównoważonego zarządzania 
środowiskiem człowieka, łącznie ze 
środowiskiem architektonicznym, obszarami 
miejskimi, krajobrazem, jak również 
ochrony i odnowy dziedzictwa kulturowego.

zarządzania zasobami lub skuteczniejszego 
zwalczania zanieczyszczenia, w odniesieniu 
do wody, gleby, powietrza, morza i innych 
zasobów naturalnych lub odpadów; 
technologie usuwania oraz/ lub ponownego 
wykorzystania pozostałości lub odpadów 
produkcyjnych w produkcji energii; 
technologie na rzecz bezpiecznego dla 
środowiska i zrównoważonego zarządzania 
środowiskiem człowieka, łącznie ze 
środowiskiem architektonicznym, obszarami 
miejskimi, krajobrazem, jak również 
ochrony i odnowy dziedzictwa kulturowego.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawą podstawowej wagi jest usuwanie lub obróbka produktów ubocznych produkcji energii 
elektrycznej w celu zagwarantowania znaczącego zmniejszenia ilości odpadów w sektorze 
energetycznym.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 384
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi)” 

nagłówek „Działania” punktator 3 tiret pierwsze

W celu zmniejszenia wpływu działalności 
człowieka na środowisko, jego ochrony i 
skuteczniejszego zarządzania zasobami, jak 
również opracowania nowych produktów, 
procesów i usług przynoszących środowisku 
więcej korzyści niż alternatywne 
odpowiedniki należy opracować nowe lub 
ulepszone technologie dla środowiska. 
Badania będą ukierunkowane w 
szczególności na: technologie zapobiegające 
lub redukujące zagrożenia dla środowiska, 
łagodzące niebezpieczeństwa i katastrofy, 
łagodzące zmiany klimatyczne i zanikanie 
różnorodności biologicznej; technologie 
wspierające zrównoważoną produkcję i 
konsumpcję; technologie na rzecz 
zarządzania zasobami lub skuteczniejszego 
zwalczania zanieczyszczenia, w odniesieniu 
do wody, gleby, powietrza, morza i innych 

W celu zmniejszenia wpływu działalności 
człowieka na środowisko, jego ochrony i 
skuteczniejszego zarządzania zasobami, jak 
również opracowania nowych produktów, 
procesów i usług przynoszących środowisku 
więcej korzyści niż alternatywne 
odpowiedniki należy opracować nowe lub 
ulepszone technologie dla środowiska.  
Badania będą ukierunkowane w 
szczególności na: technologie zapobiegające 
lub redukujące zagrożenia dla środowiska, 
łagodzące niebezpieczeństwa i katastrofy, 
łagodzące zmiany klimatyczne, łącznie z 
redukcją emisji i wychwytywaniem CO2 i 
zanikanie różnorodności biologicznej; 
technologie wspierające zrównoważoną 
produkcję i konsumpcję; technologie na
rzecz zarządzania zasobami lub 
skuteczniejszego zwalczania 
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zasobów naturalnych lub odpadów; 
technologie na rzecz bezpiecznego dla 
środowiska i zrównoważonego zarządzania 
środowiskiem człowieka, łącznie ze 
środowiskiem architektonicznym, obszarami 
miejskimi, krajobrazem, jak również 
ochrony i odnowy dziedzictwa kulturowego.

zanieczyszczenia, w odniesieniu do wody, 
gleby, powietrza, morza i innych zasobów 
naturalnych lub odpadów (łącznie z 
recyklingiem odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych); technologie na rzecz 
bezpiecznego dla środowiska i 
zrównoważonego zarządzania środowiskiem 
człowieka, łącznie ze środowiskiem 
architektonicznym, obszarami miejskimi, 
krajobrazem, jak również ochrony i odnowy 
dziedzictwa kulturowego.

Or. en

Uzasadnienie

Technologie ochrony środowiska polegające na redukcji i wychwytywaniu CO2 są 
nierozłącznie związane z rozwojem w zakresie łagodzenia i kontroli zmian klimatycznych oraz 
pozwolą UE dotrzymać jej zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto.

Poprawkę złożyli Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Poprawka 385
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek „Cel”

Budowa zintegrowanego „bardziej 
przyjaznego dla środowiska” i 
„inteligentniejszego” i bezpieczniejszego 
ogólnoeuropejskiego systemu 
transportowego w oparciu o postępy 
technologiczne, na korzyść obywateli i 
społeczeństwa, przy poszanowaniu 
środowiska i zasobów naturalnych; 
zapewnienie i dalsze umocnienie 
konkurencyjności i wiodącej roli 
europejskiego przemysłu na światowym 
rynku.

Budowa zintegrowanego „bardziej 
przyjaznego dla środowiska”,
„inteligentniejszego” i bezpieczniejszego 
ogólnoeuropejskiego systemu 
transportowego w oparciu o postęp 
technologiczny, na korzyść obywateli i 
społeczeństwa, przy poszanowaniu 
środowiska i zasobów naturalnych; 
zapewnienie i dalsze umocnienie 
konkurencyjności i wiodącej roli 
europejskiego przemysłu na światowym 
rynku pozwalające także na niwelowanie 
rozbieżności w rozwoju technologicznym po 
obu stronach Atlantyku.

Or. en

Uzasadnienie

Europa utraciła dominującą pozycję w niektórych sektorach systemu transportu lotniczego 
(np. regionalny transport lotniczy jest w chwili obecnej zdominowany przez Kanadyjczyków i 
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Brazylijczyków). Brak odpowiednich inwestycji w pewne sektory może spowodować 
zepchnięcie Europy na pozycję marginalną (np. wiropłaty).

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell

Poprawka 386
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek „Cel”

Budowa zintegrowanego „bardziej 
przyjaznego dla środowiska” i 
„inteligentniejszego” i bezpieczniejszego 
ogólnoeuropejskiego systemu 
transportowego w oparciu o postępy 
technologiczne, na korzyść obywateli i 
społeczeństwa, przy poszanowaniu 
środowiska i zasobów naturalnych; 
zapewnienie i dalsze umocnienie 
konkurencyjności i wiodącej roli 
europejskiego przemysłu na światowym 
rynku.

Budowa zintegrowanego „bardziej 
przyjaznego dla środowiska”,
„inteligentniejszego” i bezpieczniejszego 
ogólnoeuropejskiego systemu 
transportowego i logistycznego w oparciu o 
postęp technologiczny i operacyjny oraz 
europejską politykę transportową, na 
korzyść obywateli i społeczeństwa, przy 
poszanowaniu środowiska i zasobów 
naturalnych; zapewnienie i dalsze 
umocnienie konkurencyjności i wiodącej roli 
europejskiego przemysłu na światowym 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest bardziej precyzyjna definicja podstawy działań promowanych w niniejszej 
sekcji. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne UE w perspektywie globalnej oraz rozwój 
jej systemów transportu, sprawą podstawowej wagi jest dołożenie większych starań w 
zakresie opracowania nowych i lepszych systemów logistycznych pozwalających na poprawę 
mobilności i redukcję oddziaływania na środowisko. Cel ten winien obejmować także badania 
nad kwestiami bezpieczeństwa. Europejski przemysł winien wspierać swoje systemy 
transportu oraz wykorzystywać je do podwyższania konkurencyjności.

Poprawka zastępuje poprawkę 914 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 387
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 

„Podejście” ustęp 6

Wsparcie zostanie udzielone również 
działaniom na rzecz upowszechniania i 
wykorzystywania wyników badań oraz 

Wsparcie zostanie udzielone również 
działaniom na rzecz upowszechniania, 
wykorzystywania wyników badań, 
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ocenom wpływu, przy szczególnym 
uwzględnieniu określonych potrzeb 
użytkownika i wymogów polityki w 
sektorze transportu.

informowania i popularyzacji naukowej, a 
w szczególności ocenom wpływu każdego z 
działań prowadzonych w dziedzinie 
niniejszego priorytetowego tematu, w celu 
zaspokojenia określonych potrzeb 
użytkownika, w tym osób 
niepełnosprawnych, i wymogów polityki w 
sektorze transportu.

Or. es

Uzasadnienie

Nowa wersja poprawki 142 uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych. Prowadzone 
będą działania popularyzacyjne w celu zachęcenia końcowych użytkowników, a w 
szczególności decydentów politycznych, do przyswajania tych działań.

Poprawkę złożyli Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Poprawka 388
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 

„Działania” tytuł „Aeronautyka i transport lotniczy” ustęp 2

Ekologizacja transportu lotniczego:
Opracowanie technologii służących redukcji 
wpływu lotnictwa na środowisko naturalne 
mając na celu zmniejszenie o połowę emisji 
dwutlenku węgla (CO2), redukcję do 80% 
określonych emisji tlenków azotu (NOx) 
oraz zmniejszenie o połowę poziomu 
odczuwalnego hałasu. Badania skupią się na 
doskonaleniu ekologicznych technologii 
silnikowych, łącznie z technologią 
alternatywnych paliw oraz ulepszoną 
sprawnością samolotów i śmigłowców, 
nowych inteligentnych strukturach o niskiej 
wadze oraz ulepszoną aerodynamiką. 
Uwzględnione zostaną także kwestie takie 
jak usprawnienie operacji statków 
powietrznych w porcie lotniczym, zarówno 
tych znajdujących się w powietrzu, jak i na 
ziemi, zarządzanie ruchem lotniczym oraz 
produkcja, obsługa i procesy recyklingu.

Ekologizacja transportu lotniczego:
Opracowanie technologii służących redukcji 
wpływu lotnictwa na środowisko naturalne 
mając na celu zmniejszenie o połowę emisji 
dwutlenku węgla (CO2), redukcję do 80% 
określonych emisji tlenków azotu (NOx) 
oraz zmniejszenie o połowę poziomu 
odczuwalnego hałasu.  Badania skupią się na 
doskonaleniu ekologicznych technologii 
silnikowych, łącznie z technologią 
alternatywnych paliw oraz ulepszoną 
sprawnością samolotów i śmigłowców 
(helikoptery i wiropłaty), nowych 
inteligentnych strukturach o niskiej wadze 
oraz ulepszoną aerodynamiką.  
Uwzględnione zostaną także kwestie takie 
jak usprawnienie operacji statków 
powietrznych w porcie lotniczym, zarówno 
tych znajdujących się w powietrzu, jak i na 
ziemi, zarządzanie ruchem lotniczym oraz 
produkcja, obsługa i procesy recyklingu.

Or. en
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Uzasadnienie

Helikoptery i wiropłaty są częścią grupy śmigłowców, posiadają jednak specyficzne cechy 
charakterystyczne.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 389
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 

„Działania” tytuł „Aeronautyka i transport lotniczy” ustęp 2

Ekologizacja transportu lotniczego:
Opracowanie technologii służących redukcji 
wpływu lotnictwa na środowisko naturalne 
mając na celu zmniejszenie o połowę emisji 
dwutlenku węgla (CO2), redukcję do 80% 
określonych emisji tlenków azotu (NOx) 
oraz zmniejszenie o połowę poziomu 
odczuwalnego hałasu. Badania skupią się na 
doskonaleniu ekologicznych technologii 
silnikowych, łącznie z technologią 
alternatywnych paliw oraz ulepszoną 
sprawnością samolotów i śmigłowców, 
nowych inteligentnych strukturach o niskiej 
wadze oraz ulepszoną aerodynamiką. 
Uwzględnione zostaną także kwestie takie 
jak usprawnienie operacji statków 
powietrznych w porcie lotniczym, zarówno 
tych znajdujących się w powietrzu, jak i na 
ziemi, zarządzanie ruchem lotniczym oraz 
produkcja, obsługa i procesy recyklingu.

Ekologizacja transportu lotniczego:
Opracowanie technologii służących redukcji 
wpływu lotnictwa na środowisko naturalne 
mając na celu zmniejszenie o połowę emisji 
dwutlenku węgla (CO2), redukcję do 80% 
określonych emisji tlenków azotu (NOx) 
oraz zmniejszenie o połowę poziomu 
odczuwalnego hałasu. Badania skupią się na 
doskonaleniu ekologicznych technologii 
silnikowych, łącznie z technologią 
alternatywnych paliw oraz ulepszoną 
sprawnością samolotów i śmigłowców, 
nowych inteligentnych strukturach o niskiej 
wadze oraz ulepszoną aerodynamiką. 
Uwzględnione zostaną także kwestie takie 
jak usprawnienie operacji statków 
powietrznych w porcie lotniczym, zarówno 
tych znajdujących się w powietrzu, jak i na 
ziemi, zarządzanie ruchem lotniczym oraz 
produkcja, obsługa i procesy w zakresie 
remontów i recyklingu.

Or. en

Uzasadnienie

Zwrócenie szczególnej uwagi na konserwację, naprawy i remonty przyczyni się w znacznym 
stopniu do ekologizacji transportu lotniczego i będzie sprzyjać zaangażowaniu MŚP we 
wszystkich państwach członkowskich.

Poprawkę złożyli Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Poprawka 390
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 
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„Działania” tytuł „Aeronautyka i transport lotniczy” ustęp 4

Zapewnianie zadowolenia i bezpieczeństwa 
klientów: Osiągnięcie zasadniczych 
postępów w zakresie wyboru możliwości 
oferowanych pasażerom oraz elastyczności 
rozkładów lotów przy jednoczesnej 
pięciokrotnej redukcji wskaźnika 
wypadków. Nowe technologie powiększą 
zakres konfiguracji samolotów i silników, 
począwszy od szerokokadłubowych do 
małych samolotów oraz stopień 
automatyzacji wszystkich elementów 
systemu, w tym pilotowania. Nacisk 
zostanie położony również na udoskonalenia 
wpływające na komfort i dobre 
samopoczucie pasażerów, nowe usługi oraz 
aktywne i pasywne środki bezpieczeństwa 
ze szczególnym uwzględnieniem czynnika 
ludzkiego. Badania obejmą dostosowanie 
lotniska i operacji związanych z ruchem 
lotniczym do różnych typów samolotów 
oraz 24-godzinną eksploatację lotniska przy 
poziomach hałasu możliwych do przyjęcia 
przez otoczenie.

Zapewnianie zadowolenia i bezpieczeństwa 
klientów: Osiągnięcie zasadniczych 
postępów w zakresie wyboru możliwości 
oferowanych pasażerom oraz elastyczności 
rozkładów lotów przy jednoczesnej 
pięciokrotnej redukcji wskaźnika 
wypadków. Nowe technologie powiększą 
zakres konfiguracji samolotów i silników, 
począwszy od szerokokadłubowych do 
mniejszych samolotów przeznaczonych do 
przelotów na trasach łączących centra 
miast oraz wszelkich trasach regionalnych 
(np. wiropłaty o ruchomych silnikach typu 
tiltrotor) oraz stopień automatyzacji 
wszystkich elementów systemu, w tym 
pilotowania. Nacisk zostanie położony 
również na udoskonalenia wpływające na 
komfort i dobre samopoczucie pasażerów, 
nowe usługi oraz aktywne i pasywne środki 
bezpieczeństwa ze szczególnym 
uwzględnieniem czynnika ludzkiego. 
Badania obejmą dostosowanie lotniska i 
operacji związanych z ruchem lotniczym do 
różnych typów samolotów oraz 24-godzinną 
eksploatację lotniska przy poziomach hałasu 
możliwych do przyjęcia przez otoczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie “mniejszych” lepiej oddaje potrzebę uwzględnienia różnego rodzaju samolotów, 
które nie wchodzą do kategorii samolotów szerokokadłubowych. Należy również usprawnić 
połączenia między centrami miast oraz wszelkie połączenia regionalne, gdzie brak jest 
odpowiedniej infrastruktury.

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 391
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 

„Działania” tytuł „Aeronautyka i transport lotniczy” ustęp 4

Zapewnianie zadowolenia i bezpieczeństwa 
klientów: Osiągnięcie zasadniczych 
postępów w zakresie wyboru możliwości 
oferowanych pasażerom oraz elastyczności 

Zapewnianie zadowolenia i bezpieczeństwa 
klientów: Osiągnięcie zasadniczych 
postępów w zakresie wyboru możliwości 
oferowanych pasażerom oraz elastyczności 
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rozkładów lotów przy jednoczesnej 
pięciokrotnej redukcji wskaźnika 
wypadków. Nowe technologie powiększą 
zakres konfiguracji samolotów i silników, 
począwszy od szerokokadłubowych do 
małych samolotów oraz stopień 
automatyzacji wszystkich elementów 
systemu, w tym pilotowania. Nacisk 
zostanie położony również na udoskonalenia 
wpływające na komfort i dobre 
samopoczucie pasażerów, nowe usługi oraz 
aktywne i pasywne środki bezpieczeństwa 
ze szczególnym uwzględnieniem czynnika 
ludzkiego. Badania obejmą dostosowanie 
lotniska i operacji związanych z ruchem 
lotniczym do różnych typów samolotów 
oraz 24-godzinną eksploatację lotniska przy 
poziomach hałasu możliwych do przyjęcia 
przez otoczenie.

rozkładów lotów przy jednoczesnej 
pięciokrotnej redukcji wskaźnika 
wypadków. Nowe technologie powiększą 
zakres konfiguracji samolotów i silników, 
począwszy od szerokokadłubowych do 
mniejszych samolotów oraz stopień 
automatyzacji wszystkich elementów 
systemu, w tym pilotowania. Nacisk 
zostanie położony również na udoskonalenia 
wpływające na komfort i dobre 
samopoczucie pasażerów, nowe usługi oraz 
aktywne i pasywne środki bezpieczeństwa 
ze szczególnym uwzględnieniem czynnika 
ludzkiego. Badania obejmą dostosowanie 
lotniska i operacji związanych z ruchem 
lotniczym do różnych typów samolotów 
oraz 24-godzinną eksploatację lotniska przy 
poziomach hałasu możliwych do przyjęcia 
przez otoczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Wiropłaty oraz wiropłaty o ruchomych silnikach typu tiltrotor zwiększają ofertę transportową 
umożliwiając połączenia między centrami miast oraz połączenia regionalne, gdzie nie ma 
odpowiedniej infrastruktury lądowej lub lotniskowej.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 392
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 

„Działania” tytuł „Aeronautyka i transport lotniczy” ustęp 4

Zapewnianie zadowolenia i bezpieczeństwa 
klientów: Osiągnięcie zasadniczych 
postępów w zakresie wyboru możliwości 
oferowanych pasażerom oraz elastyczności 
rozkładów lotów przy jednoczesnej 
pięciokrotnej redukcji wskaźnika 
wypadków. Nowe technologie powiększą 
zakres konfiguracji samolotów i silników, 
począwszy od szerokokadłubowych do 
małych samolotów oraz stopień 
automatyzacji wszystkich elementów 
systemu, w tym pilotowania. Nacisk 
zostanie położony również na udoskonalenia 

Zapewnianie zadowolenia i bezpieczeństwa 
klientów: Osiągnięcie zasadniczych 
postępów w zakresie wyboru możliwości 
oferowanych pasażerom oraz elastyczności 
rozkładów lotów przy jednoczesnej 
pięciokrotnej redukcji wskaźnika 
wypadków. Nowe technologie powiększą 
zakres konfiguracji samolotów i silników, 
począwszy od szerokokadłubowych do 
małych samolotów oraz stopień 
automatyzacji wszystkich elementów 
systemu, w tym pilotowania. Nacisk 
zostanie położony również na udoskonalenia 
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wpływające na komfort i dobre 
samopoczucie pasażerów, nowe usługi oraz 
aktywne i pasywne środki bezpieczeństwa 
ze szczególnym uwzględnieniem czynnika 
ludzkiego. Badania obejmą dostosowanie
lotniska i operacji związanych z ruchem 
lotniczym do różnych typów samolotów 
oraz 24-godzinną eksploatację lotniska przy 
poziomach hałasu możliwych do przyjęcia 
przez otoczenie.

wpływające na komfort, stan zdrowia (np. 
poprzez lepsze wyposażenie kabin) i dobre 
samopoczucie pasażerów, nowe usługi oraz 
aktywne i pasywne środki bezpieczeństwa 
ze szczególnym uwzględnieniem czynnika 
ludzkiego. Badania obejmą dostosowanie 
lotniska i operacji związanych z ruchem 
lotniczym do różnych typów samolotów 
oraz 24-godzinną eksploatację lotniska przy 
poziomach hałasu możliwych do przyjęcia 
przez otoczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Stale rozwijające się mobilne społeczeństwo w coraz bardziej zglobalizowanym świecie oraz 
zmiany demograficzne doprowadzą do zwiększenia zarówno liczby, jak i czasu trwania lotów.
Lepszy nadzór i zwiększona wydajność wyposażenia kabin, np. możliwość indywidualnej 
regulacji, przyczynią się do zdecydowanego postępu w transporcie lotniczym.

Poprawka zastępuje poprawkę 932 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 393
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 

„Działania” tytuł „Aeronautyka i transport lotniczy” ustęp 7

Transport lotniczy w przyszłości: Badania w 
zakresie bardziej postępowych, przyjaznych 
dla środowiska i innowacyjnych technologii, 
które mogłyby ułatwić dokonanie 
zasadniczych zmian niezbędnych dla 
transportu lotniczego w drugiej połowie tego 
wieku i w dalszej perspektywie. Badania 
obejmą aspekty takie jak nowe koncepcje 
napędu i urządzeń podnośnych, nowe 
pomysły w zakresie wnętrza pojazdów 
powietrznych, nowe koncepcje lotnisk, nowe 
metody sterowania i kontroli samolotów, 
alternatywne koncepcje w zakresie 
funkcjonowania systemu transportu 
lotniczego oraz jego integracja z innymi 
rodzajami transportu.

Transport lotniczy w przyszłości: Badania w 
zakresie bardziej postępowych, przyjaznych 
dla środowiska i innowacyjnych technologii, 
które mogłyby ułatwić dokonanie 
zasadniczych zmian niezbędnych dla 
transportu lotniczego w najbliższym 
dziesięcioleciu. Badania obejmą aspekty 
takie jak nowe koncepcje napędu i urządzeń 
podnośnych, nowe pomysły w zakresie 
wnętrza pojazdów powietrznych, nowe 
koncepcje lotnisk, nowe metody sterowania i 
kontroli samolotów, alternatywne koncepcje 
w zakresie funkcjonowania systemu 
transportu lotniczego oraz jego integracja z 
innymi rodzajami transportu.
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Or. en

Uzasadnienie

Odwołanie do drugiej połowy wieku i dalszej perspektywy może sprawić, że projekty zostaną 
uznane za nieosiągalne. Odwołanie do najbliższego dziesięciolecia brzmi bardziej 
realistycznie.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 394
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 

„Działania” tytuł „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)” ustęp 1

Ekologizacja transportu powierzchniowego: 
Opracowanie technologii i postępów wiedzy 
służących redukcji zanieczyszczenia 
(powietrza, wody i gleby) oraz wpływów na 
środowisko naturalne, takich jak zmiany 
klimatyczne, hałas oraz w zakresie zdrowia i 
różnorodności biologicznej. Badania 
przyczynią się do poprawy czystości i 
niskiego zużycia energii pociągów 
spalinowych oraz promowania paliw 
alternatywnych, w tym ogniw wodorowych i 
paliwowych. Działania obejmą technologie 
w zakresie infrastruktury, pojazdów, statków 
i części składowych, jak również ogólną 
optymalizację systemu. Badania w zakresie 
kwestii transportowych obejmą 
wytwarzanie, budowę, eksploatację, 
obsługę, naprawę, przegląd techniczny, 
recykling, strategie wykorzystania w 
końcowej fazie życia produktu i interwencje 
na morzu w razie wypadku.

Ekologizacja transportu powierzchniowego: 
Poprawa metodologii obliczania 
zewnętrznych kosztów środowiskowych i 
społecznych. Opracowanie technologii i 
postępów wiedzy służących redukcji 
zanieczyszczenia (powietrza, wody i gleby) 
oraz wpływów na środowisko naturalne, 
takich jak zmiany klimatyczne, hałas oraz w 
zakresie zdrowia i różnorodności 
biologicznej. Badania przyczynią się do 
poprawy czystości i niskiego zużycia energii 
pociągów spalinowych oraz promowania 
paliw alternatywnych, w tym ogniw 
wodorowych i paliwowych. Działania 
obejmą technologie w zakresie 
infrastruktury, pojazdów, statków i części 
składowych, jak również ogólną 
optymalizację systemu. Badania w zakresie 
kwestii transportowych obejmą 
wytwarzanie, budowę, eksploatację, 
obsługę, naprawę, przegląd techniczny, 
recykling, strategie wykorzystania w 
końcowej fazie życia produktu i interwencje 
na morzu w razie wypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja w sprawie dyrektywy dotyczącej drugiej eurowiniety obejmuje cel rozwoju 
metodologii w zakresie obliczania zewnętrznych kosztów środowiskowych i społecznych.
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 395
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 

„Działania” tytuł „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)” ustęp 1

Ekologizacja transportu powierzchniowego: 
Opracowanie technologii i postępów wiedzy 
służących redukcji zanieczyszczenia
(powietrza, wody i gleby) oraz wpływów na 
środowisko naturalne, takich jak zmiany 
klimatyczne, hałas oraz w zakresie zdrowia i 
różnorodności biologicznej. Badania 
przyczynią się do poprawy czystości i 
niskiego zużycia energii pociągów 
spalinowych oraz promowania paliw 
alternatywnych, w tym ogniw wodorowych i 
paliwowych. Działania obejmą technologie 
w zakresie infrastruktury, pojazdów, statków 
i części składowych, jak również ogólną 
optymalizację systemu. Badania w zakresie 
kwestii transportowych obejmą 
wytwarzanie, budowę, eksploatację, 
obsługę, naprawę, przegląd techniczny, 
recykling, strategie wykorzystania w 
końcowej fazie życia produktu i interwencje 
na morzu w razie wypadku.

Ekologizacja transportu powierzchniowego: 
Opracowanie technologii i postępów wiedzy 
służących redukcji zanieczyszczenia 
(powietrza, wody i gleby) oraz wpływów na 
środowisko naturalne, takich jak zmiany 
klimatyczne, hałas oraz w zakresie zdrowia i 
różnorodności biologicznej. Badania 
przyczynią się do poprawy czystości, 
efektywności kosztów i efektywności 
energetycznej pociągów spalinowych (np. 
rozwiązania hybrydowe) oraz promowania 
paliw alternatywnych, w tym ogniw 
wodorowych i paliwowych oraz pociągów 
napędzanych alternatywnymi silnikami 
hybrydowymi. Działania obejmą technologie 
w zakresie infrastruktury, pojazdów, statków 
i części składowych, jak również ogólną 
optymalizację systemu. Badania w zakresie 
kwestii transportowych obejmą 
wytwarzanie, budowę, eksploatację, 
obsługę, diagnostykę, naprawę, przegląd 
techniczny, demontaż, usuwanie, recykling, 
strategie wykorzystania w końcowej fazie 
życia produktu i interwencje na morzu w 
razie wypadku.

Or. es

Uzasadnienie

Nowa poprawka zastępująca dawną poprawkę 143, w której mówi się szerzej o pewnych 
aspektach wcześniej już poruszanych.

Poprawkę złożył Andres Tarand

Poprawka 396
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 

„Działania” tytuł „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)” ustęp 1

Ekologizacja transportu powierzchniowego: 
Opracowanie technologii i postępów wiedzy 
służących redukcji zanieczyszczenia 

Ekologizacja transportu powierzchniowego: 
Opracowanie technologii i postępów wiedzy 
służących redukcji zanieczyszczenia 
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(powietrza, wody i gleby) oraz wpływów na 
środowisko naturalne, takich jak zmiany 
klimatyczne, hałas oraz w zakresie zdrowia i 
różnorodności biologicznej. Badania 
przyczynią się do poprawy czystości i 
niskiego zużycia energii pociągów 
spalinowych oraz promowania paliw 
alternatywnych, w tym ogniw wodorowych i 
paliwowych. Działania obejmą technologie 
w zakresie infrastruktury, pojazdów, statków 
i części składowych, jak również ogólną 
optymalizację systemu. Badania w zakresie 
kwestii transportowych obejmą 
wytwarzanie, budowę, eksploatację, 
obsługę, naprawę, przegląd techniczny, 
recykling, strategie wykorzystania w 
końcowej fazie życia produktu i interwencje 
na morzu w razie wypadku.

(powietrza, wody i gleby) oraz redukcji 
wpływu transportu na środowisko naturalne,
w tym na zmiany klimatyczne, hałas oraz 
wpływu w zakresie zdrowia i różnorodności 
biologicznej. Badania przyczynią się do 
poprawy czystości i niskiego zużycia energii 
pociągów spalinowych oraz promowania 
paliw alternatywnych, w tym ogniw 
wodorowych i paliwowych. Działania 
obejmą technologie w zakresie 
infrastruktury, pojazdów, statków i części 
składowych, jak również ogólną 
optymalizację systemu. Badania w zakresie 
kwestii transportowych obejmą 
wytwarzanie, budowę, eksploatację, 
obsługę, naprawę, przegląd techniczny, 
recykling, strategie wykorzystania w 
końcowej fazie życia produktu i interwencje 
na morzu w razie wypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja w sprawie dyrektywy dotyczącej drugiej eurowiniety obejmuje cel rozwoju 
metodologii w zakresie obliczania zewnętrznych kosztów środowiskowych i społecznych.

Poprawka zastępuje poprawkę 941 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożyli Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Poprawka 397
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 

„Działania” tytuł „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)” ustęp 1

Ekologizacja transportu powierzchniowego: 
Opracowanie technologii i postępów wiedzy 
służących redukcji zanieczyszczenia 
(powietrza, wody i gleby) oraz wpływów na 
środowisko naturalne, takich jak zmiany 
klimatyczne, hałas oraz w zakresie zdrowia i 
różnorodności biologicznej. Badania 
przyczynią się do poprawy czystości i 
niskiego zużycia energii pociągów 
spalinowych oraz promowania paliw 
alternatywnych, w tym ogniw wodorowych i 

Ekologizacja transportu powierzchniowego: 
Opracowanie technologii i postępów wiedzy 
służących redukcji zanieczyszczenia 
(powietrza, wody i gleby) oraz wpływów na 
środowisko naturalne, takich jak zmiany 
klimatyczne, hałas oraz w zakresie zdrowia i 
różnorodności biologicznej. Badania 
przyczynią się do poprawy czystości i 
niskiego zużycia energii pociągów 
spalinowych oraz promowania paliw 
alternatywnych, w tym ogniw wodorowych i 
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paliwowych. Działania obejmą technologie 
w zakresie infrastruktury, pojazdów, statków 
i części składowych, jak również ogólną 
optymalizację systemu. Badania w zakresie 
kwestii transportowych obejmą 
wytwarzanie, budowę, eksploatację, 
obsługę, naprawę, przegląd techniczny, 
recykling, strategie wykorzystania w 
końcowej fazie życia produktu i interwencje 
na morzu w razie wypadku.

paliwowych, a ich celem jest uzyskanie 
środków transportu bez wykorzystania 
węgla. Działania obejmą technologie w 
zakresie infrastruktury, pojazdów, statków i 
części składowych, jak również ogólną 
optymalizację systemu. Badania w zakresie 
kwestii transportowych obejmą 
wytwarzanie, budowę, eksploatację, 
obsługę, naprawę, przegląd techniczny, 
recykling, strategie wykorzystania w 
końcowej fazie życia produktu i interwencje 
na morzu w razie wypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Trudno określić, które silniki są “czyste i o niskim zużyciu energii". Poprawka ma na celu 
uproszczenie tekstu w tym zakresie. Końcowym celem rozwoju nowych paliw dla transportu 
lądowego musi być uzyskanie rozwiązań transportowych bez wykorzystania węgla.

Poprawka zastępuje poprawkę 943 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 398
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 

„Działania” tytuł „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)” ustęp 2

Pobudzanie zmian sposobów transportu i 
zwalczanie zatorów w korytarzach 
transportowych: Opracowanie i prezentacja 
płynnego transportu osobowego i 
towarowego „od drzwi do drzwi”, jak 
również technologii służących zapewnieniu 
skutecznej intermodalności, szczególnie w 
kontekście konkurencyjności transportu 
kolejowego. Obejmuje to działania w 
zakresie interoperacyjności i optymalizacji 
funkcjonowania lokalnych, regionalnych, 
krajowych i europejskich sieci, systemów i 
usług oraz ich intermodalnej integracji. 
Działania będą miały na celu 
zoptymalizowanie korzystania z 
infrastruktury, łącznie z terminalami i 
wyspecjalizowanymi sieciami, poprawę 
zarządzania transportem, ruchem i 

Pobudzanie zmian sposobów transportu i 
zwalczanie zatorów w korytarzach 
transportowych: Opracowanie i prezentacja 
płynnego transportu osobowego i 
towarowego „od drzwi do drzwi”, jak 
również technologii służących zapewnieniu 
skutecznej intermodalności, szczególnie w 
kontekście konkurencyjności transportu 
kolejowego. Obejmuje to działania w 
zakresie interoperacyjności i optymalizacji 
funkcjonowania lokalnych, regionalnych, 
krajowych i europejskich sieci, systemów i 
usług oraz ich intermodalnej integracji, oraz 
dalsze doświadczenia i rozwój 
Europejskiego Systemu Zarządzania 
Ruchem Kolejowym (ERTMS).
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przepływem informacji, wzmocnienie usług 
logistycznych w zakresie transportu 
towarowego oraz intermodalności 
pasażerów. Opracowane zostaną 
inteligentne systemy, nowe koncepcje i 
technologie w zakresie pojazdów/statków, 
łącznie z operacjami załadunku i 
rozładunku. Podstawy wiedzy na rzecz 
formułowania polityk obejmą kwestie 
kosztów i opłat związanych z infrastrukturą, 
ocenę środków polityki UE w dziedzinie 
transportu oraz politykę i projekty w 
zakresie sieci transeuropejskich.

Or. en

Uzasadnienie

ERTMS jest istotnym projektem w ramach sieci TEN-T. Należy rozwijać dalsze badania 
towarzyszące w zakresie standaryzacji, stabilizacji i nowych doświadczeń.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 399
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 

„Działania” tytuł „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)” ustęp 3

Zapewnienie zrównoważonej mobilności w 
miastach: Koncentrowanie się na mobilności 
ludzi i towarów poprzez badania prowadzące 
do stworzenia „pojazdu przyszłej generacji” 
oraz jego przyjęcia na rynku, łącząc 
wszystkie elementy inteligentnego 
transportu drogowego, charakteryzującego 
się czystością, wydajnością energetyczną i 
bezpieczeństwem. Badania dotyczące 
nowych koncepcji w zakresie mobilności, 
innowacyjnych systemów organizacji i 
zarządzania mobilnością oraz wysokiej 
jakości transportu publicznego będą miały 
na celu zapewnienie powszechnego dostępu 
oraz wysokiego poziomu integracji 
intermodalnej. Opracowane i zbadane 
zostaną innowacyjne strategie na rzecz 
czystego transportu miejskiego. Szczególna 
uwaga zostanie poświęcona bezemisyjnym 
środkom transportu, zarządzaniu 

Zapewnienie zrównoważonej mobilności w 
miastach wszystkim obywatelom, w tym 
osobom niepełnosprawnym:
Koncentrowanie się na mobilności ludzi i 
towarów poprzez badania prowadzące do 
stworzenia „pojazdu przyszłej generacji” 
oraz jego przyjęcia na rynku, łącząc 
wszystkie elementy inteligentnego 
transportu drogowego, charakteryzującego 
się czystością, wydajnością energetyczną i 
bezpieczeństwem. Badania dotyczące 
nowych koncepcji w zakresie mobilności i 
transportu, innowacyjnych systemów 
organizacji i zarządzania mobilnością oraz 
wysokiej jakości transportu publicznego 
będą miały na celu zapewnienie 
powszechnego dostępu oraz wysokiego 
poziomu integracji intermodalnej. 
Opracowane i zbadane zostaną innowacyjne 
strategie na rzecz czystego transportu 
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potrzebami, racjonalizacji transportu 
prywatnego oraz strategiom, usługom i 
infrastrukturom informacyjnym i 
komunikacyjnym. Narzędzia wspierające 
opracowanie i wdrożenie polityk obejmą 
planowanie w zakresie transportu i 
zagospodarowania przestrzeni.

miejskiego. Szczególna uwaga zostanie 
poświęcona bezemisyjnym środkom 
transportu, zarządzaniu potrzebami, 
racjonalizacji transportu prywatnego oraz 
strategiom, usługom i infrastrukturom 
informacyjnym i komunikacyjnym. 
Narzędzia i wzory wspierające opracowanie i 
wdrożenie polityk obejmą planowanie w 
zakresie transportu i zagospodarowania 
przestrzeni.

Or. es

Uzasadnienie

Rozwinięcie dawnej poprawki 144.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 400
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 

„Działania” tytuł „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)” ustęp 4

Poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczenia:
Opracowanie technologii i inteligentnych 
systemów w celu ochrony osób narażonych 
na niebezpieczeństwo, takich jak kierowcy, 
motocykliści i rowerzyści, pasażerowie, 
załoga i piesi. Opracowane zostaną 
zaawansowane systemy inżynieryjne i 
metodologie w zakresie oceny ryzyka w celu 
projektowania pojazdów, statków i 
infrastruktur. Nacisk zostanie położony na 
integracyjne podejścia łączące czynniki 
ludzkie, integralność strukturalną, 
zapobieganie, pasywne i aktywne 
bezpieczeństwo, akcje ratownicze i 
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. 
Kwestie bezpieczeństwa będą rozważane 
jako naturalna część składowa ogólnego 
systemu transportowego obejmującego 
infrastruktury, towary i kontenery, 
użytkowników i operatorów transportowych, 
pojazdy i statki oraz środki na poziomie 
politycznym i prawnym, łącznie ze 
wspieraniem decyzji i narzędziami 
służącymi zatwierdzaniu; zabezpieczenie 

Poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczenia:
Opracowanie technologii i inteligentnych 
systemów w celu ochrony osób narażonych 
na niebezpieczeństwo, takich jak kierowcy, 
motocykliści i rowerzyści, pasażerowie, 
załoga i piesi. Opracowane zostaną 
zaawansowane systemy inżynieryjne i 
metodologie w zakresie oceny ryzyka w celu 
projektowania pojazdów, statków i 
infrastruktur. Nacisk zostanie położony na 
integracyjne podejścia łączące czynniki 
ludzkie, integralność strukturalną, 
zapobieganie, pasywne i aktywne 
bezpieczeństwo, akcje ratownicze i 
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. 
Kwestie bezpieczeństwa będą rozważane 
jako naturalna część składowa ogólnego 
systemu transportowego obejmującego 
infrastruktury lądowe i morskie, towary (w 
tym gaz ciekły - LNG) i kontenery, 
użytkowników i operatorów transportowych, 
pojazdy i statki oraz środki na poziomie 
politycznym i prawnym, łącznie ze 
wspieraniem decyzji i narzędziami 
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będzie uwzględniane w przypadku gdy 
będzie ono nieodłącznym wymogiem, który 
musi spełniać system transportowy.

służącymi zatwierdzaniu; zabezpieczenie 
będzie uwzględniane w przypadku gdy 
będzie ono nieodłącznym wymogiem, który 
musi spełniać system.

Or. en

Uzasadnienie

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management : The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and  Asia mainly. LNG is indeed the right answer to 
diversify the European external sources of natural gas and to have access to further 
resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the 
development of the spot gas market. As consequences, Europe will have : 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts : 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 
gas infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management : it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 401
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 

„Działania” tytuł „Transport powierzchniowy (kolejowy, drogowy i wodny)” ustęp 5

Wzmacnianie konkurencyjności: Poprawa 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
transportowych, zapewnianie skutecznych i 
korzystnych cenowo usług transportowych 
oraz rozwój nowych umiejętności i 
tworzenie miejsc pracy poprzez badania i 
postępy naukowe. Technologie na rzecz 
zaawansowanych procesów przemysłowych 
obejmą projektowanie, wytwarzanie, 
montaż, budowę i utrzymanie oraz będą 
miały na celu obniżenie kosztów cyklu życia 

Wzmacnianie konkurencyjności: Poprawa 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
transportowych, zapewnianie skutecznych i 
korzystnych cenowo usług transportowych 
oraz rozwój nowych umiejętności i 
tworzenie miejsc pracy poprzez badania i 
postępy naukowe. Technologie na rzecz 
zaawansowanych procesów przemysłowych 
obejmą projektowanie, wytwarzanie, 
montaż, budowę i utrzymanie oraz będą 
miały na celu obniżenie kosztów cyklu życia 
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i czasu przeznaczonego na rozwój produktu. 
Nacisk zostanie położony na innowacyjne 
koncepcje dotyczące produktu oraz 
udoskonalone usługi transportowe 
zapewniające większe zadowolenie 
użytkowników. Opracowana zostanie nowa 
organizacja produkcji, łącznie z 
zarządzaniem łańcuchem dostaw i 
systemami dystrybucji.

i czasu przeznaczonego na rozwój produktu. 
Nacisk zostanie położony na innowacyjne 
koncepcje dotyczące produktu i systemu
oraz udoskonalone usługi transportowe 
zapewniające większe zadowolenie 
użytkowników. Opracowana zostanie nowa 
organizacja produkcji, łącznie z 
zarządzaniem łańcuchem dostaw i 
systemami dystrybucji.

Or. en

Uzasadnienie

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly, but US may also develop that technology. 
LNG is indeed the right answer to diversify the European external sources of natural gas and 
to have access to further resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal 
market by the development of the spot gas market. That will contribute to the competitiveness 
of the European industry by the reduction of the cost of energy. As consequences, Europe will 
have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to environmental protection of the coasts : a promised 
answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural gas 
infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management, including LNG 
offshore infrastructures : energy ratio of LNG carriers, thermodynamic cycles, new materials, 
new equipment, long distance LNG pipes, alternatives storage solutions to the current tank …  
Moreover these works will lead to international or European regulation and standard 
proposals. 

Europe and Japan have the leadership on LNG technologies and the expertise of Europe is 
well known all over the world. European partners are ready to share their expertise for the 
LNG development and test facilities : oil & gas operators,  oil & gas industries (including 
SMEs), consultants, laboratories.

Poprawkę złożyli Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni De Michelis, 
Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Poprawka 402
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Transport (łącznie z aeronautyką)” nagłówek 

„Działania” tytuł „Wspieranie Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej 
(Galileo)” ustęp 3
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Zapewnianie narzędzi i tworzenie 
odpowiednich warunków: zapewnienie 
bezpiecznego wykorzystania usług, 
szczególnie poprzez certyfikację w zakresie 
głównych obszarów zastosowań; 
przygotowanie i potwierdzenie przydatności 
usług dla nowych polityk i prawodawstwa 
(także ich wdrażania); zajmowanie się 
usługami będącymi pod kontrolą państwa 
zgodnie z przyjętą polityką dostępu; 
opracowanie ważnych danych i topologii 
dyskretnej („digital topology”), kartografii i 
geodezji do wykorzystania w 
zastosowaniach nawigacyjnych; 
odpowiadanie na potrzeby i wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa.

Zapewnianie narzędzi i tworzenie 
odpowiednich warunków: zapewnienie 
bezpiecznego wykorzystania usług, 
szczególnie poprzez certyfikację w zakresie 
głównych obszarów zastosowań; 
przygotowanie i potwierdzenie przydatności 
usług dla nowych polityk i prawodawstwa 
(także ich wdrażania); zajmowanie się 
usługami będącymi pod kontrolą państwa 
zgodnie z przyjętą polityką dostępu; 
opracowanie ważnych danych i topologii 
dyskretnej („digital topology”), kartografii i 
geodezji do wykorzystania w 
zastosowaniach nawigacyjnych; 
odpowiadanie na potrzeby i wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa. W dziedzinie 
bezpieczeństwa, aby uzyskać maksymalną 
interakcję z systemami powiązanymi z 
GMES, promowane będą badania 
dotyczące wykonalności oraz prezentacje w 
celu uzyskania kompatybilności i 
konwergencji na wszystkich możliwych 
etapach pomiędzy GMES a Galileo, jako 
część „systemu systemów” GMES.

Or. en

Uzasadnienie

GMES i Galileo są całkowicie różne pod względem zakresu i struktury, ale oba systemy 
koncentrują się na odbiorcach końcowych tak, aby obywatele mogli w większym stopniu 
polegać na szerokim wachlarzu narzędzi w ich codziennym życiu, a przedsiębiorstwa i władze 
lokalne mogły osiągnąć pełną subsydiarność dzięki wszechstronnym i kompleksowym 
instrumentom technologicznym i systemom komunikacyjnym.

Zwłaszcza w okresie poprzedzającym umieszczenie przez GMES własnej konstelacji satelitów, 
które zostaną dodane do konstelacji krajowych, pod wieloma względami oba programy muszą 
być traktowane jako uzupełniające się.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Poprawka 403
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 

nagłówek „Cel” 

Wytworzenie głębokiego, wspólnego 
zrozumienia złożonych i wzajemnie 

Wytworzenie głębokiego, wspólnego 
zrozumienia złożonych i wzajemnie 
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powiązanych wyzwań społeczno-
ekonomicznych, przed którymi stoi Europa, 
takich jak wzrost, zatrudnienie i 
konkurencyjność, spójność społeczna i 
zrównoważony rozwój, jakość życia, 
kształcenie, kwestie kulturowe i globalna 
współzależność, w szczególności w celu 
przygotowania udoskonalonej podstawy 
wiedzy dla polityk w odnośnych 
dziedzinach.

powiązanych wyzwań społeczno-
ekonomicznych, przed którymi stoi Europa, 
takich jak wzrost, wysokiej jakości 
zatrudnienie, starzejące się społeczeństwo i 
konkurencyjność, spójność społeczna i 
zrównoważony rozwój, jakość życia, 
kształcenie, pokój, kwestie kulturowe i 
globalna współzależność, w szczególności w 
celu przygotowania udoskonalonej podstawy 
wiedzy dla polityk w odnośnych 
dziedzinach.

Or. en

Uzasadnienie

Starzejące się społeczeństwo jest jednym z kluczowych wyzwań dla przyszłości.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 404
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 
nagłówek „Działania” tytuł „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie 

wiedzy” ustęp 1 część wprowadzająca

Celem działań będzie rozwój i połączenie 
badań dotyczących kwestii mających wpływ 
na wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność, 
aby zapewnić lepsze i zintegrowane 
zrozumienie tych zagadnień na rzecz 
dalszego rozwoju społeczeństwa wiedzy. 
Prace będą służyły polityce i wspierały 
urzeczywistnienie tych celów. Badania będą 
dotyczyć następujących aspektów tego 
zagadnienia:

Celem działań będzie rozwój i połączenie 
badań dotyczących kwestii mających wpływ 
na wzrost, stabilność społeczno-
gospodarczą, zatrudnienie i 
konkurencyjność, spójność technologiczną i 
rozwój społeczeństwa informacyjnego, aby 
zapewnić lepsze i zintegrowane zrozumienie 
tych zagadnień na rzecz dalszego rozwoju 
społeczeństwa wiedzy. Prace będą służyły 
polityce i wspierały urzeczywistnienie tych 
celów. Badania będą dotyczyć 
następujących aspektów tego zagadnienia: 

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić problemy dotyczące stabilności społeczno-gospodarczej i objąć 
programem nie tylko kształcenie oficjalne, lecz także nieoficjalne.

Poprawka ta zastępuje poprawkę 981 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 405
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 
nagłówek „Działania” tytuł „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie 

wiedzy” ustęp 1 tiret pierwsze

- Zmieniającej się roli wiedzy w gospodarce, 
łącznie z rolą różnych rodzajów wiedzy i 
kompetencji, edukacją i uczeniem się przez 
całe życie oraz niematerialnych inwestycji.

– Zmieniającej się roli wiedzy w 
gospodarce, łącznie z rolą różnych rodzajów 
wiedzy i kompetencji, edukacją (w tym 
edukacją nieformalną) i uczeniem się przez 
całe życie oraz niematerialnych inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić problemy dotyczące stabilności społeczno-gospodarczej i objąć 
programem nie tylko kształcenie oficjalne, lecz także nieoficjalne.

Poprawka ta zastępuje poprawkę 981 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożył Reino Paasilinna

Poprawka 406
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 
nagłówek „Działania” tytuł „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie 

wiedzy” ustęp 1 tiret pierwsze

- Zmieniającej się roli wiedzy w gospodarce, 
łącznie z rolą różnych rodzajów wiedzy i 
kompetencji, edukacją i uczeniem się przez 
całe życie oraz niematerialnych inwestycji.

– Zmieniającej się roli wiedzy w 
gospodarce, łącznie z rolą różnych rodzajów 
wiedzy i kompetencji, kreatywnością, 
czynnikami kulturowymi, wartościami, 
edukacją i uczeniem się przez całe życie 
oraz niematerialnych inwestycji; znaczenia 
wiedzy i dóbr niematerialnych dla 
wytwarzania bogactwa gospodarczego, 
społecznego i kulturalnego, jak również dla 
dobrostanu społeczeństwa i środowiska 
naturalnego.

Or. en
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Uzasadnienie

Kreatywność, czynniki kulturowe oraz wartości są niezwykle ważne dla Europy i ogólniej dla 
europejskiej konkurencyjności. Powinno się wziąć to pod uwagę.

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

Poprawka zastępuje poprawkę 985 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 407
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 
nagłówek „Działania” tytuł „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie 

wiedzy” ustęp 1 tiret pierwsze

- Zmieniającej się roli wiedzy w gospodarce, 
łącznie z rolą różnych rodzajów wiedzy i 
kompetencji, edukacją i uczeniem się przez 
całe życie oraz niematerialnych inwestycji.

– Zmieniającej się roli wiedzy w 
gospodarce, łącznie z rolą różnych rodzajów 
wiedzy i kompetencji, przedsiębiorczością,
edukacją i uczeniem się przez całe życie 
oraz niematerialnych inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Badania nad społecznymi i instytucjonalnymi warunkami udanej przedsiębiorczości mają 
zasadnicze znaczenie dla globalnej konkurencyjności Europy i promowania Agendy 
Lizbońskiej.

Poprawka zastępuje poprawkę 982 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 408
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 
nagłówek „Działania” tytuł „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie 

wiedzy” ustęp 1 tiret drugie

- Struktur gospodarczych, zmian 
strukturalnych i kwestii dotyczących 
produktywności, łącznie z rolą sektora 
usług, finansów, demografii, popytu i 

– Struktur gospodarczych, zmian 
strukturalnych i kwestii dotyczących 
produktywności, łącznie z restrukturyzacją 
przedsiębiorstw europejskich, stworzeniem 
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procesów zmian w długim okresie czasu. europejskich mistrzów w dziedzinie 
przemysłu, rolą sektora usług, finansów, 
demografii, popytu i procesów zmian w 
długim okresie czasu. 

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z głównych zagadnień w debacie publicznej toczącej się obecnie w UE jest tendencja 
do restrukturyzacji i fuzji przedsiębiorstw oraz przejęć pomiędzy nimi, związana z kwestią 
polityczną i gospodarczą dotyczącą stworzenia "europejskich mistrzów" w poszczególnych 
sektorach przemysłu.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 409
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 
nagłówek „Działania” tytuł „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie 

wiedzy” ustęp 1 tiret trzecie

- Kwestii instytucjonalnych i zagadnień 
związanych z politykami, łącznie z polityką 
makroekonomiczną, rynkami pracy, 
kontekstem instytucjonalnym oraz 
spójnością i koordynacją polityki.

– Kwestii instytucjonalnych i zagadnień 
związanych z politykami, łącznie z polityką 
makroekonomiczną, rynkami pracy, 
systemami socjalnymi i systemami opieki 
społecznej, kontekstem instytucjonalnym 
oraz spójnością i koordynacją polityki.

Or. en

Uzasadnienie

Presja wywierana na europejskie systemy socjalne i systemy opieki społecznej przez 
starzejące się społeczeństwo oraz konieczne dostosowanie tych systemów jest jednym z 
kluczowych zagadnień mających wpływ na konkurencyjność Europy. Uzyskanie odpowiedniej 
wiedzy na ten temat ma znaczenie podstawowe w zachowaniu europejskiego standardu życia.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Alyn Smith

Poprawka 410
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 
nagłówek „Działania” tytuł „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie 

wiedzy” ustęp 1 tiret trzecie

- Kwestii instytucjonalnych i zagadnień 
związanych z politykami, łącznie z polityką 

– Kwestii instytucjonalnych i zagadnień 
związanych z politykami, łącznie z polityką 
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makroekonomiczną, rynkami pracy, 
kontekstem instytucjonalnym oraz 
spójnością i koordynacją polityki.

makroekonomiczną, rynkami pracy, 
krajowym i regionalnym kontekstem 
instytucjonalnym oraz spójnością i 
koordynacją polityki. 

Or. en

Uzasadnienie

Wiele kwestii związanych ze wzrostem gospodarczym jest rozpatrywanych na szczeblu 
regionalnym i lokalnym. Konieczne jest, aby badania nad tymi kwestiami były podejmowane 
nie tylko w kontekście instytucji krajowych, ale również regionalnych.

Poprawka zastępuje poprawkę 984 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 411
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 
nagłówek „Działania” tytuł „Wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie 

wiedzy” ustęp 1 tiret trzecie

- Kwestii instytucjonalnych i zagadnień 
związanych z politykami, łącznie z polityką 
makroekonomiczną, rynkami pracy, 
kontekstem instytucjonalnym oraz 
spójnością i koordynacją polityki.

– Kwestii instytucjonalnych i zagadnień 
związanych z politykami, łącznie z polityką 
makroekonomiczną, rynkami pracy, 
kontekstem instytucjonalnym, zmieniającą 
się rolą ekspertyzy naukowej w obszarach 
polityki i opinii publicznej oraz spójnością i 
koordynacją polityki. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuje poprawkę 980 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Gisela Kallenbach w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Poprawka 412
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 

nagłówek „Działania” tytuł „Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje” ustęp 1 
tiret pierwsze a (nowe)
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- Rozwoju badań miejskich, aby lepiej 
zrozumieć tematyczne (środowiskowe, 
transportowe, społeczne, ekonomiczne, 
związane ze zmianami demograficznymi, 
itd.) oraz przestrzenne (miejskie, 
regionalne) interakcje w obszarze miasta 
oraz aby rozwijać 1) innowacyjne 
mechanizmy planowania skierowane na 
rozwiązywanie problemów w zintegrowany i 
zrównoważony sposób, jak i 2) innowacyjne 
procesy zarządzania zwiększające 
uczestnictwo obywateli i poprawiające 
współpracę pomiędzy podmiotami sektora 
publicznego i prywatnego, w celu lepszego 
zrozumienia roli europejskich miast w 
kontekście globalnym (miejska 
konkurencyjność), wspierania lokalnych 
władz we wzmacnianiu społecznej spójności 
oraz zwalczaniu wykluczenia społecznego w 
miastach, w których mimo gospodarczego 
rozwoju narastają nierówności.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie przewiduje żadnych specyficznych badań w zakresie rozwoju miejskiego, 
podczas gdy większość obywateli UE żyje w miastach. Celem niniejszej poprawki jest 
ponowne wprowadzenie tego rodzaju badań nad wymiarem miejskim. Z uwagi na zamieszki 
na francuskich przedmieściach w ubiegłym roku konieczne jest włączenie tego rodzaju badań 
do programu ramowego.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Poprawka 413
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 

nagłówek „Działania” tytuł „Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje” ustęp 1 
tiret drugie

- Zmiany dotyczące aspektów związanych ze 
stylem życia, rodziną, pracą, konsumpcją, 
zdrowiem, jakością życia łącznie z 
problematyką związaną z dziećmi, 
młodzieżą i niepełnosprawnością,

- Zmiany dotyczące aspektów związanych ze 
stylem życia, rodziną, pracą, w tym 
równością szans i przeciwdziałaniem 
dyskryminacji w miejscu pracy,
konsumpcją, zdrowiem, jakością życia, 
łącznie z problematyką związaną z dziećmi, 
dziećmi wysoko uzdolnionymi poznawczo,
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młodzieżą i niepełnosprawnością,

Or. en

Uzasadnienie

Part 1 :   Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and 
companies
Part 2 :  In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.

Poprawkę złożyli Patrizia Toia, Jean Marie Beaupuy

Poprawka 414
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 

nagłówek „Działania” tytuł „Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje” ustęp 1 
tiret trzecie a (nowe)

– zarządzanie miastem; rozwijanie 
innowacyjnych narzędzi, metod i szkolenia 
w celu stworzenia bardziej efektywnej 
współpracy między poszczególnymi sferami 
rządzenia oraz publicznymi i prywatnymi 
podmiotami w rozwijaniu procesu 
planowania dla miast i stref miejskich; 
nierówności występujące pomimo rozwoju 
gospodarczego. 

Or. it

Uzasadnienie

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 415
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 

nagłówek „Działania” tytuł „Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje” ustęp 1 
tiret trzecie b (nowe)

– Prawne i etyczne aspekty decyzji w 
dziedzinie medycyny, biotechnologii i 
nanotechnologii. 

Or. en

Uzasadnienie

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 416
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 

nagłówek „Działania” tytuł „Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje” ustęp 1 
tirety trzecie c i trzecie d (nowe)

– Konkurencyjność miejska: rola miast 
europejskich w kontekście globalnym, 
lokalna polityka poprawy spójności.
– Badania miejskie: koncentracja na 
tematycznych (środowisko, transport, 
zmiany społeczne, gospodarcze, 
demograficzne itp.) i przestrzennych 
interakcjach w miastach w celu rozwoju 
zintegrowanych i trwałych procesów 
zarządzania. 

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie przewiduje żadnych specyficznych badań w zakresie rozwoju miejskiego, 
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podczas gdy większość obywateli UE żyje w miastach. Celem niniejszej poprawki jest 
ponowne wprowadzenie tego rodzaju badań nad wymiarem miejskim. Z uwagi na zamieszki 
na francuskich przedmieściach w ubiegłym roku konieczne jest włączenie tego rodzaju badań 
do programu ramowego.

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 417
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 

nagłówek „Działania” tytuł „Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje” ustęp 1 
tiret trzecie e (nowe)

– Badania nad wpływem kultury, 
dziedzictwa kulturowego oraz sektora 
twórczego i kulturalnego na rozwój 
społeczno-ekonomiczny i rynek pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Wpływ środowiska kulturowego jest ważnym, specyficznym dla Europy czynnikiem; jego 
wartość dodaną należałoby dogłębnie zbadać. 

Poprawka zastępuje poprawkę 1009 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w sprawie 
siódmego programu ramowego.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 418
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 

nagłówek „Działania” tytuł „Działania obejmujące badania przyszłościowe” ustęp 1 tiret 
pierwsze

– Obszerne społeczno-ekonomiczne 
prognozowanie ograniczonej liczby 
kluczowych wyzwań i możliwości dla UE, 
badające kwestie takie jak przyszłość i 
konsekwencje starzenia się, migracji, 
globalizacji wiedzy, zmian w przestępczości 
oraz główne zagrożenia.

– Obszerne społeczno-ekonomiczne 
prognozowanie ograniczonej liczby 
kluczowych wyzwań i możliwości dla UE, 
badające kwestie takie jak przyszłość i 
konsekwencje starzenia się, migracji, 
globalizacji i rozpowszechniania wiedzy, 
zmian w przestępczości oraz główne 
zagrożenia.

Or. en
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Uzasadnienie

W warunkach globalizacji wiedzy istotne jest zrozumienie mechanizmów rozpowszechniania 
wiedzy.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 419
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” 

nagłówek „Działania” tytuł „Działania obejmujące badania przyszłościowe” ustęp 1 tiret 
czwarte a (nowe)

- Nauki humanistyczne: język, jego 
struktura i nauka. Historia, historia sztuki, 
geografia i nauka o ziemi, historia danego 
terytorium. Filozofia, historia kultury i 
religii. 
Dziedzictwo kulturowe w odniesieniu do 
sztuk audiowizualnych, tradycyjnych 
rzemiosł i zawodów, architektury i miast.

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest całościowe poznanie podstaw wspólnego dziedzictwa.

Poprawkę złożył Jan Christian Ehler

Poprawka 420
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” tytuł

9. Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna 9. Bezpieczeństwo

Or. de

Uzasadnienie

Mimo powiązań pomiędzy dziedzinami bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej należy je 
rozpatrywać jako dwa osobno zdefiniowane priorytety.
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Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz i Caroline Lucas w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Poprawka 421
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” nagłówek 

„Cel” ustęp 1

Rozwój technologii i wiedzy w celu 
budowania zdolności ukierunkowanych na 
cywilne zastosowanie, niezbędnych do 
zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa 
przed zagrożeniami takimi jak terroryzm i 
przestępczość, jak również przed wpływem i 
konsekwencjami niezamierzonych wydarzeń 
takich jak klęski żywiołowe lub awarie 
przemysłowe; zapewnienie optymalnego i 
uzgodnionego wykorzystywania dostępnych 
i zmieniających się technologii na korzyść 
bezpieczeństwa europejskiego przy 
jednoczesnym respektowaniu podstawowych 
praw człowieka; pobudzanie współpracy 
dostawców i użytkowników rozwiązań w 
zakresie bezpieczeństwa poprzez 
prowadzenie działań mających jednocześnie 
na celu wzmocnienie podstawy technologii 
europejskiego przemysłu związanego z 
bezpieczeństwem i zwiększenie 
konkurencyjności.

Rozwój technologii i wiedzy w celu 
budowania zdolności ukierunkowanych na 
cywilne zastosowanie, niezbędnych do 
zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa 
przed zagrożeniami takimi jak terroryzm i 
przestępczość, jak również przed wpływem i 
konsekwencjami niezamierzonych wydarzeń 
takich jak klęski żywiołowe lub awarie 
przemysłowe; zapewnienie optymalnego i 
uzgodnionego wykorzystywania dostępnych 
i zmieniających się technologii na korzyść 
bezpieczeństwa europejskiego przy 
jednoczesnym respektowaniu podstawowych 
praw człowieka i prywatności; 
rozpoznawanie roli ograniczeń 
technologicznych w działaniach 
dotyczących terroryzmu, przestępczości i 
innych aspektów związanych z 
bezpieczeństwem, w celu zapewnienia 
proporcjonalnych wydatków na badania 
nad ich źródłami i możliwymi 
rozwiązaniami; zagwarantowanie, by 
priorytety w tej dziedzinie były określane 
raczej przez społeczeństwo niż interes 
komercyjny, przy pełnej kontroli wszystkich 
wydatków przez właściwe organy, bez 
nadreprezentacji przemysłu; pobudzanie 
współpracy dostawców i użytkowników 
rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa 
służących pokojowemu rozwiązywaniu 
konfliktów, poprzez prowadzenie działań 
mających jednocześnie na celu wzmocnienie 
podstawy technologii europejskiego 
przemysłu związanego z bezpieczeństwem i 
zwiększenie konkurencyjności.

Or. en
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Poprawkę złożyli Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Poprawka 422
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 

„Bezpieczeństwo” tytuł

9.1 Bezpieczeństwo skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Mimo powiązań pomiędzy dziedzinami bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej należy je 
rozpatrywać jako dwa osobno zdefiniowane priorytety.

Poprawkę złożyli Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Poprawka 423
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 

„Bezpieczeństwo” nagłówek „Podejście” ustęp 2

Działania na poziomie wspólnotowym będą 
dotyczyć czterech obszarów misji 
bezpieczeństwa, które zostały ustalone w 
odpowiedzi na szczególne wyzwania o 
większym znaczeniu politycznym i 
europejskiej wartości dodanej w odniesieniu 
do zagrożeń i wydarzeń związanych z 
potencjałem bezpieczeństwa oraz trzech 
obszarów o przekrojowym charakterze. 
Każdy obszar misji obejmuje sześć faz o 
różnym czasie trwania i o różnej 
intensywności. Wspomniane fazy obejmują: 
identyfikację (związaną z wydarzeniami), 
zapobieganie (związane z zagrożeniami), 
ochronę (związaną z celami), reagowanie 
(związane z kryzysami) i naprawę (związaną 
z konsekwencjami). Opisują one wysiłki, 
jakie należy podjąć w ramach odpowiednich 
faz. Pierwsze cztery fazy odnoszą się do 
wysiłków włożonych w uniknięcie zdarzenia 
i złagodzenie potencjalnych negatywnych 
skutków. Dwie ostatnie fazy odnoszą się do 
wysiłków włożonych w sprostanie 
zaistniałej sytuacji i konsekwencjom w 
długim okresie czasu.

Działania na poziomie wspólnotowym będą 
dotyczyć czterech obszarów misji 
bezpieczeństwa, które zostały ustalone w 
odpowiedzi na szczególne wyzwania o 
większym znaczeniu politycznym i 
europejskiej wartości dodanej w odniesieniu 
do zagrożeń i wydarzeń związanych z 
potencjałem bezpieczeństwa. Należy 
zapewnić szczególne wymagania dotyczące 
tajności. Nie powinno się przy tym 
ograniczać bez potrzeby przejrzystości 
wyników badań. W tym celu należy 
zidentyfikować obszary pozwalające na 
obecną przejrzystość wyników badań. 
Działania te dotyczą ponadto trzech 
dalszych obszarów o przekrojowym 
charakterze. Każdy obszar misji obejmuje 
sześć faz o różnym czasie trwania i o różnej 
intensywności. Wspomniane fazy obejmują: 
identyfikację (związaną z wydarzeniami), 
zapobieganie (związane z zagrożeniami), 
ochronę (związaną z celami), reagowanie 
(związane z kryzysami) i naprawę (związaną 
z konsekwencjami). Opisują one wysiłki, 
jakie należy podjąć w ramach odpowiednich 
faz. Pierwsze cztery fazy odnoszą się do 
wysiłków włożonych w uniknięcie zdarzenia 
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i złagodzenie potencjalnych negatywnych 
skutków. Dwie ostatnie fazy odnoszą się do 
wysiłków włożonych w sprostanie 
zaistniałej sytuacji i konsekwencjom w 
długim okresie czasu.

Or. de

Uzasadnienie

W swoim projekcie Komisja stwierdza na temat „współpracy”: „W celu wzmocnienia 
upowszechniania i wykorzystywania wyników badań prowadzonych w UE, upowszechnianie 
wiedzy oraz transfer wyników … zostaną wsparte we wszystkich dziedzinach tematycznych”. 
W przypisie znajduje się następująca uwaga: „Badania nad bezpieczeństwem, w niektórych 
przypadkach mogą podlegać pewnym ograniczeniom, zgodnie z zasadami uczestnictwa i 
upowszechniania.” Celem poprawki jest uwzględnienie szczególnych wymagań badań nad 
bezpieczeństwem. Przyjmując poprawkę Parlament podkreśli sformułowane już stanowisko.

Poprawkę złożyli Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Poprawka 424
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 

„Bezpieczeństwo” nagłówek „Podejście” ustęp 6

Zaangażowanie MŚP w działania jest równie 
silnie wspierane jak zaangażowanie władz i 
organizacji odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo obywateli. Długoterminowy 
program badań opracowany przez 
Europejski Komitet Konsultacyjny ds. 
Badań nad Bezpieczeństwem (ESRAB) 
będzie wspierać określenie zawartości i 
struktury badań w ramach tego tematu.

Zaangażowanie MŚP – należy przy tym 
dostosować w definicji MŚP dla obszaru 
badań nad bezpieczeństwem liczbę 
zatrudnionych i wysokość obrotu lub 
alternatywnie zakwalifikować 
przedsiębiorstwo do kategorii MŚP w 
przypadku występowania jednolitej 
struktury własności, odpowiedzialności 
cywilnej, zarządzania, ryzyka i 
współodpowiedzialności za jego zarządzanie
– w działania jest równie silnie wspierane 
jak zaangażowanie władz i organizacji 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
obywateli. Długoterminowy program badań 
opracowany przez Europejski Komitet 
Konsultacyjny ds. Badań nad 
Bezpieczeństwem (ESRAB) będzie wspierać 
określenie zawartości i struktury badań w 
ramach tego tematu.

Or. de
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Uzasadnienie

Podczas gdy struktura gospodarki w najróżniejszych sektorach jest zbudowana w taki sposób, 
że motorem innowacji i konkurencyjności są MŚP, zgodnie z definicją EU na temat MŚP 
obszar bezpieczeństwa stanowi wyjątek. Niezastąpionym reprezentantem innowacji – m.in. 
dzięki niezrealizowanemu rynkowi wewnętrznemu oraz ograniczonej konkurencji – są 
przedsiębiorstwa, które często nie działają wyłącznie w obszarze badań nad bezpieczeństwem 
i dlatego nie można ich zaliczyć do średniej przedsiębiorczości, zgodnie z europejską 
definicją MŚP. Należy uwzględnić strukturalny charakter sektora.

Poprawkę złożyli David Hammerstein Mintz i Caroline Lucas w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Poprawka 425
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 

„Bezpieczeństwo” nagłówek „Działania” punktator 1

Ochrona przed terroryzmem i 
przestępczością: Działania skoncentrowane 
będą na aspektach zagrożeń potencjalnych 
zdarzeń, takich jak przestępcy, wyposażenie 
i środki przez nich wykorzystywane lub 
mechanizmy ataku. W celu radzenia sobie z 
obszarem misji potrzebne są zdolności, z 
których wiele pierwotnie jest związanych z 
fazami „identyfikacja”, „zapobieganie”, 
„ochrona” i „reagowanie”. Dąży się zarówno 
do uniknięcia wydarzenia i złagodzenia jego 
potencjalnych konsekwencji. W celu 
rozwinięcia wymaganych zdolności nacisk 
zostanie położony na kwestie takie jak: 
zagrożenie (np. chemiczne, biologiczne, 
promieniotwórcze i jądrowe), podniesienie 
świadomości (np. gromadzenie informacji, 
zbieranie, wykorzystanie, dzielenie się, 
ostrzeganie), wykrywanie (np. substancje 
niebezpieczne, pojedyncze osoby lub grupy, 
podejrzane zachowanie), identyfikacja (np. 
osób, rodzajów i ilości substancji), ochrona 
(np. kontrola dostępu i przepływu w 
odniesieniu do środków finansowych, 
kontrola struktur finansowych), gotowość 
(np. ocena ryzyka, kontrola celowo 
uwolnionych biologicznych i chemicznych 
substancji), ocena poziomów strategicznych 
rezerw takich jak siła robocza, umiejętności, 
wyposażenie, dobra konsumpcyjne w 
odniesieniu do dużych imprez, itd.), 

Ochrona przed terroryzmem i 
przestępczością: Działania skoncentrowane 
będą na aspektach zagrożeń potencjalnych 
zdarzeń, takich jak przestępcy, wyposażenie 
i środki przez nich wykorzystywane lub 
mechanizmy ataku. W celu radzenia sobie z 
obszarem misji potrzebne są zdolności, z 
których wiele pierwotnie jest związanych z 
fazami „identyfikacja”, „zapobieganie”, 
„ochrona” i „reagowanie”. Dąży się zarówno 
do uniknięcia wydarzenia i złagodzenia jego 
potencjalnych konsekwencji. W celu 
rozwinięcia wymaganych zdolności nacisk 
zostanie położony na kwestie takie jak: 
zagrożenie (np. chemiczne, biologiczne, 
promieniotwórcze i jądrowe), podniesienie 
świadomości (np. gromadzenie informacji, 
zbieranie, wykorzystanie, dzielenie się, 
ostrzeganie), wykrywanie (np. substancje 
niebezpieczne, pojedyncze osoby lub grupy, 
podejrzane zachowanie), identyfikacja (np. 
osób, rodzajów i ilości substancji), ochrona 
(np. kontrola dostępu i przepływu w 
odniesieniu do środków finansowych, 
kontrola struktur finansowych), gotowość 
(np. ocena ryzyka, kontrola celowo 
uwolnionych biologicznych i chemicznych 
substancji), ocena poziomów strategicznych 
rezerw takich jak siła robocza, umiejętności, 
wyposażenie, dobra konsumpcyjne w 
odniesieniu do dużych imprez, itd.), 
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neutralizowanie i powstrzymywanie 
skutków ataków terrorystycznych i 
przestępczości, egzekwowanie prawa w 
odniesieniu do przetwarzania danych.

neutralizowanie i powstrzymywanie 
skutków ataków terrorystycznych i 
przestępczości, egzekwowanie prawa w 
odniesieniu do przetwarzania danych, studia 
w zakresie pokoju oraz badania dotyczące 
pokojowego zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem programu ramowego jest również wspieranie polityki UE.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 426
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 

„Bezpieczeństwo” nagłówek „Działania” punktator 3

Bezpieczeństwo granic: Działania będą 
skupiać się na dwóch rodzajach zagadnień: 
kwestiach bezpieczeństwa dotyczących 
dostępu (zorganizowanego lub 
nieprzewidzianego) do granic UE 
uznawanych za najbardziej oddalone 
obrzeża w celu ochrony terytorium UE 
(zielone lub niebieskie granice) jak również 
węzłach dostępu granicznego jako części 
infrastruktur (transport) i w związku z tym 
stanowiących potencjalne cele zagrożeń dla 
bezpieczeństwa. W celu radzenia sobie z 
obszarem misji, potrzebne są zdolności, z 
których wiele jest pierwotnie związanych z 
fazami „identyfikacja”, „zapobieganie”, 
„ochrona”. Dąży się zarówno do uniknięcia 
wydarzenia i złagodzenia jego potencjalnych 
konsekwencji. W celu rozwinięcia 
wymaganych zdolności nacisk zostanie 
położony na kwestie takie jak: wzmocnienie 
skuteczności i sprawności wszystkich 
odpowiednich systemów bezpieczeństwa, 
wyposażenia, narzędzi i procesów 
wykorzystywanych w węźle dostępu 
granicznego (np. identyfikacja osób 
przekraczających granicę, nieinwazyjne 
wykrywanie osób i towarów, śledzenie 

Bezpieczeństwo granic: Działania będą 
skupiać się na dwóch rodzajach zagadnień: 
kwestiach bezpieczeństwa dotyczących 
dostępu (zorganizowanego lub 
nieprzewidzianego) do granic UE 
uznawanych za najbardziej oddalone 
obrzeża w celu ochrony terytorium UE 
(zielone lub niebieskie granice) jak również 
węzłach dostępu granicznego jako części 
infrastruktur (transport) i w związku z tym 
stanowiących potencjalne cele zagrożeń dla 
bezpieczeństwa. W celu radzenia sobie z 
obszarem misji, potrzebne są zdolności, z 
których wiele jest pierwotnie związanych z 
fazami „identyfikacja”, „zapobieganie”, 
„ochrona”. Dąży się zarówno do uniknięcia 
wydarzenia i złagodzenia jego potencjalnych 
konsekwencji. W celu rozwinięcia 
wymaganych zdolności nacisk zostanie 
położony na kwestie takie jak: wzmocnienie 
skuteczności i sprawności wszystkich 
odpowiednich systemów bezpieczeństwa, 
wyposażenia, narzędzi i procesów 
wykorzystywanych w węźle dostępu 
granicznego (np. identyfikacja osób 
przekraczających granicę, nieinwazyjne 
wykrywanie osób i towarów, śledzenie 
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substancji, pobieranie próbek, rozpoznanie 
przestrzenne łącznie z gromadzeniem 
danych i analizami, itd.), poprawa 
bezpieczeństwa europejskich granic 
lądowych i morskich, łącznie z kwestiami 
kontroli i obserwacji granic (poprzez 
nieinwazyjne wykrywanie pojazdów, 
podwodne wykrywanie pojazdów, śledzenie 
pojazdów, rozpoznanie przestrzenne łącznie 
z gromadzeniem danych i analizami, 
obserwacją, operacjami na odległość, itd.), 
ocena i zarządzanie (nielegalnych) 
przepływów migracyjnych.

substancji, pobieranie próbek, rozpoznanie 
przestrzenne łącznie z gromadzeniem 
danych i analizami itd.), poprawa 
bezpieczeństwa europejskich granic 
lądowych i morskich, łącznie z kwestiami 
kontroli i obserwacji granic (poprzez 
nieinwazyjne wykrywanie pojazdów, 
podwodne wykrywanie pojazdów i statków, 
śledzenie pojazdów i statków, rozpoznanie 
przestrzenne łącznie z gromadzeniem 
danych i analizami, obserwacją, systemami 
ostrzegawczymi i alarmowymi chroniącymi 
przed naruszaniem granic lądowych, wód 
terytorialnych i przestrzeni powietrznej, 
operacjami na odległość itd.), ocena i 
zarządzanie (nielegalnych) przepływów 
migracyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Uczynienie granic UE zewnętrzną barierą chroniącą terytorium UE wymaga od UE badań 
rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa mających na celu umożliwienie wykrywania 
wszelkiego rodzaju naruszeń tych granic, co przyniesie zdolność operacyjną do ostrzegania i 
alarmowania, w czasie rzeczywistym, władz publicznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawkę złożyli Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Poprawka 427
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 

„Przestrzeń kosmiczna” nagłówek „Podejście” ustęp 6a (nowy)

Ocena i monitorowanie międzynarodowych 
zobowiązań, dotyczących Europy, poza 
europejskimi granicami.

Or. en

Uzasadnienie

Earth observation outside Europe is essential and should be mentioned very clearly. It implies 
specific research and technologies. The Kyoto protocol and other environmental 
commitments (see chapter 6 “Environment”) as well as economic agreements require that 
third parties should be monitored. Such is the case of illegal crops, illegal nuclear activities, 
and in support of UN bodies that usually have no way of their own to implement controls and 
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often rely exclusively on US-originated information. The final purpose is to promote research 
that would help develop future independent European monitoring capabilities.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 428
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 

„Przestrzeń kosmiczna” nagłówek „Działania” punktator 1 tiret pierwsze ustęp 1

Celem jest rozwijanie odpowiednich 
satelitarnych systemów monitorowania oraz 
systemów wczesnego ostrzegania będących 
jedynym dostępnym źródłem danych na 
świecie oraz umacnianie i stymulowanie 
rozwoju ich operacyjnego wykorzystania. 
Program ten zapewni wsparcie na rzecz 
rozwoju operacyjnych usług GMES, 
umożliwiających decydentom politycznym 
lepsze przewidywanie i skuteczniejsze 
łagodzenie sytuacji kryzysowych i kwestii 
związanych z zarządzaniem środowiskiem i
bezpieczeństwem. Działania badawcze 
powinny przede wszystkim przyczynić się 
do maksymalizowania wykorzystania 
danych GMES ze źródeł umieszczonych na 
pokładzie satelity i łączenia ich z danymi 
pochodzącymi z innych systemów 
obserwacji w złożonych produktach 
przeznaczonych do dostarczania informacji i 
indywidualnych usługach skierowanych do 
użytkowników końcowych poprzez 
skuteczną integrację danych i skuteczne 
zarządzanie informacjami. Działania 
badawcze powinny także przyczynić się do 
wzmocnienia technik monitorowania oraz 
technologii związanych z instrumentami, do 
rozwoju nowych systemów opartych na 
przestrzeni kosmicznej lub poprawy 
interoperacyjności systemów już 
istniejących oraz umożliwić ich 
wykorzystanie w (przed)operacyjnych 
systemach odpowiadających szczególnym 
rodzajom potrzeb.

Celem jest rozwijanie odpowiednich 
satelitarnych systemów monitorowania oraz 
systemów wczesnego ostrzegania, w tym 
systemów zapewniających bezpieczeństwo 
obywateli, będących jedynym dostępnym 
źródłem danych na świecie oraz umacnianie 
i stymulowanie rozwoju ich operacyjnego 
wykorzystania. Program ten zapewni 
wsparcie na rzecz rozwoju operacyjnych 
usług GMES, umożliwiających decydentom 
politycznym lepsze przewidywanie i 
skuteczniejsze łagodzenie sytuacji 
kryzysowych i kwestii związanych z 
zarządzaniem środowiskiem i 
bezpieczeństwem oraz radzenie sobie z 
klęskami żywiołowymi. Działania badawcze 
powinny przede wszystkim przyczynić się 
do maksymalizowania wykorzystania 
danych GMES ze źródeł umieszczonych na 
pokładzie satelity i łączenia ich z danymi 
pochodzącymi z innych systemów 
obserwacji w złożonych produktach 
przeznaczonych do dostarczania informacji i 
indywidualnych usługach skierowanych do 
użytkowników końcowych poprzez 
skuteczną integrację danych i skuteczne 
zarządzanie informacjami. Pozostałe 
technologie satelitarne (np. komunikacji, 
nawigacji) zostaną włączone do 
opracowywania usług GMES jeśli okażą się 
niezbędne. Działania badawcze powinny 
także przyczynić się do wzmocnienia 
technik monitorowania oraz technologii 
związanych z instrumentami, do rozwoju 
nowych systemów opartych na przestrzeni 
kosmicznej lub poprawy interoperacyjności 
systemów już istniejących oraz umożliwić 
ich wykorzystanie w (przed)operacyjnych 
systemach odpowiadających szczególnym 



PE 374.414v01-00 82/94 AM\619004PL.doc

PL

rodzajom potrzeb.

Or. es

Uzasadnienie

Rozwinięcie dawnej poprawki 171.

Poprawkę złożył Teresa Riera MadurellPhilippe Busquin

Poprawka 429
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 

„Przestrzeń kosmiczna” nagłówek „Działania” punktator 1 tiret pierwsze ustęp 1

Celem jest rozwijanie odpowiednich 
satelitarnych systemów monitorowania oraz 
systemów wczesnego ostrzegania będących 
jedynym dostępnym źródłem danych na 
świecie oraz umacnianie i stymulowanie 
rozwoju ich operacyjnego wykorzystania. 
Program ten zapewni wsparcie na rzecz 
rozwoju operacyjnych usług GMES, 
umożliwiających decydentom politycznym 
lepsze przewidywanie i skuteczniejsze 
łagodzenie sytuacji kryzysowych i kwestii 
związanych z zarządzaniem środowiskiem i 
bezpieczeństwem. Działania badawcze 
powinny przede wszystkim przyczynić się 
do maksymalizowania wykorzystania 
danych GMES ze źródeł umieszczonych na 
pokładzie satelity i łączenia ich z danymi 
pochodzącymi z innych systemów 
obserwacji w złożonych produktach 
przeznaczonych do dostarczania informacji i 
indywidualnych usługach skierowanych do 
użytkowników końcowych poprzez 
skuteczną integrację danych i skuteczne 
zarządzanie informacjami. Działania 
badawcze powinny także przyczynić się do 
wzmocnienia technik monitorowania oraz 
technologii związanych z instrumentami, do 
rozwoju nowych systemów opartych na 
przestrzeni kosmicznej lub poprawy 
interoperacyjności systemów już 
istniejących oraz umożliwić ich 
wykorzystanie w (przed)operacyjnych 
systemach odpowiadających szczególnym 

Celem jest rozwijanie odpowiednich 
satelitarnych systemów monitorowania oraz 
systemów wczesnego ostrzegania będących 
jedynym dostępnym źródłem danych na 
świecie oraz umacnianie i stymulowanie 
rozwoju ich operacyjnego wykorzystania. 
Program ten zapewni wsparcie na rzecz 
rozwoju operacyjnych usług GMES, 
umożliwiających decydentom politycznym 
lepsze przewidywanie i skuteczniejsze 
łagodzenie sytuacji kryzysowych i kwestii 
związanych z zarządzaniem środowiskiem i 
bezpieczeństwem. Działania badawcze 
powinny przede wszystkim przyczynić się 
do maksymalizowania wykorzystania 
danych GMES ze źródeł umieszczonych na 
pokładzie satelity i łączenia ich z danymi 
pochodzącymi z innych systemów 
obserwacji w złożonych produktach 
przeznaczonych do dostarczania informacji i 
indywidualnych usługach skierowanych do 
użytkowników końcowych poprzez 
skuteczną integrację danych i skuteczne 
zarządzanie informacjami. Działania 
badawcze powinny także przyczynić się do 
wzmocnienia technik monitorowania oraz 
technologii związanych z instrumentami, do 
rozwoju nowych systemów opartych na 
przestrzeni kosmicznej lub poprawy 
interoperacyjności systemów już 
istniejących oraz umożliwić ich 
wykorzystanie w (przed)operacyjnych 
systemach odpowiadających szczególnym 
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rodzajom potrzeb. rodzajom potrzeb. Badania powinny służyć 
rozwojowi trwałych kosmicznych i 
ziemskich (w tym naziemnych i 
powietrznych) systemów mających na celu: 
monitorowanie pokrycia terenu i 
zarządzanie kryzysowe połączone z częstym, 
wysokorozdzielczym obrazowaniem 
obszarów o dużym znaczeniu, w tym 
obszarów sensytywnych, miejskich lub 
szybko się rozwijających; zapobieganie 
zagrożeniom i zarządzanie ryzykiem we 
wszelkiego rodzaju sytuacjach 
wymagających natychmiastowego 
działania, poprzez wzmocnienie spójności z 
systemami innymi niż kosmiczne.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce ponownie podkreślono znaczenie prowadzonego z ziemi monitoringu terenu dla 
zarządzania środowiskiem naturalnym i bezpieczeństwa oraz jego niezbędność dla 
różnorodnych usług wymagających bardzo wysokiej rozdzielczości (np. kreślenie map miast), 
które pozostają poza zasięgiem obrazowania satelitarnego. Podkreśla również znaczenie 
„monitoringowego” składnika GMES. 

Poprawka zastępuje poprawki 1048 i 1049 do projektu sprawozdania Jerzego Buzka w 
sprawie Siódmego Programu Ramowego.

Poprawkę złożyli Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Umberto Guidoni, 
Gianni De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Poprawka 430
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 
„Przestrzeń kosmiczna” nagłówek „Działania” punktator 1 tiret drugie ustęp 1a (nowy)

Z uwagi na w coraz większym stopniu 
globalny zasięg potrzeb i wymogów 
związanych z GMES, a także jego obecne 
uzależnienie od danych, które mogą być 
zależne od systemów pozaeuropejskich, 
należy przewidzieć dodatkowe analizy 
wykonalności i projekty demonstracji w 
globalnej perspektywie geopolitycznej 
obejmującej bezpieczeństwo oraz 
harmonizację międzynarodowych inicjatyw 
ukierunkowanych na środowisko, w 
których UE i ESA uczestniczą od 2003 r. 
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Podobne porozumienia międzynarodowe 
osiągnięte w sprawie rozwiązań 
dotyczących pozycjonowania i 
synchronizacji w odniesieniu do Galileo, 
GPS i GLONASS są budującymi 
precedensami w tej dziedzinie.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzeba inicjatywy międzynarodowej na rzecz bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej 
podobnej do GEO jest centralnym punktem raportu SPASEC, w którego przygotowaniu po 
raz pierwszy uczestniczyły wspólnie służby cywilne i wojskowe. Taka inicjatywa zapewni 
idealną równość warunków, co pozwoli na analizę pojawiających się problemów w zakresie 
bezpieczeństwa i rozwiązywanie ich, zanim ujawnią się na poziomie politycznym. W ten 
sposób można by uniknąć konfrontacji takich, jak mający miejsce w ubiegłych latach 
przypadek Galileo/GPS.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 431
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 

„Przestrzeń kosmiczna” nagłówek „Działania” punktator 1 tiret trzecie

Celem jest wsparcie innowacyjnych usług i 
zastosowań łączności satelitarnej 
bezszwowo zintegrowanych z globalnymi 
sieciami łączności elektronicznej, służące 
obywatelom i przedsiębiorstwom w 
sektorach zastosowań obejmujących ochronę 
ludności, bezpieczeństwo, rząd, 
telemedycynę, edukację na odległość, 
poszukiwania i ratownictwo, turystykę i 
działalność rekreacyjną, indywidualną 
nawigację, zarządzanie flotą pojazdów, 
rolnictwo i leśnictwo. Badania 
skoncentrowane będą na rozwoju nowych 
zastosowań i wykorzystaniu zadań 
demonstracji i systemów przedoperacyjnych 
w sytuacji gdy łączność satelitarna stanowi 
skuteczną odpowiedź na te potrzeby.

Celem jest wsparcie innowacyjnych usług i 
zastosowań łączności satelitarnej 
bezszwowo zintegrowanych z globalnymi 
sieciami łączności elektronicznej, służące 
obywatelom i przedsiębiorstwom w 
sektorach zastosowań obejmujących ochronę 
ludności, bezpieczeństwo, administracja 
elektroniczna („e-government”), nadawanie 
cyfrowe, telemedycynę, edukację na 
odległość, poszukiwania i ratownictwo, 
turystykę i działalność rekreacyjną, 
indywidualną nawigację, zarządzanie flotą 
pojazdów, rolnictwo i leśnictwo. Badania 
skoncentrowane będą na rozwoju nowych 
zastosowań i wykorzystaniu zadań 
demonstracji i systemów przedoperacyjnych 
w sytuacji gdy łączność satelitarna stanowi 
skuteczną odpowiedź na te potrzeby.

Or. en
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Uzasadnienie

Usługi w dziedzinie komunikacji satelitarnej mogą w wielkim stopniu przyczynić się do 
realizacji projektu przejścia na telewizję cyfrową do 2012 r., jako jedna z alternatywnych 
metod nadawania, obok telewizji kablowej i linii ADSL. Może ona zatem odegrać ważną rolę 
w redukcji przepaści cyfrowej między europejskimi krajami i między europejskimi regionami, 
zwłaszcza w zakresie telewizji cyfrowej i nadawania radiowego w obszarach górskich lub na 
wyspach.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 432
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 

„Przestrzeń kosmiczna” nagłówek „Działania” punktator 2 tiret pierwsze a (nowe)

– Rozwój technologii służących redukcji 
wpływu środowiskowego usług 
kosmicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Zintensyfikowanie polityki w zakresie przestrzeni kosmicznej stwarza problem 
zanieczyszczenia kosmosu; znaczna obecnie ilość odpadów zawieszonych w przestrzeni 
powodowała już wypadki. Potrzebne są badania naukowe, które zagwarantowałyby 
możliwość neutralizacji obiektów wysyłanych w przestrzeń. Transport kosmiczny jest również 
bardzo energochłonny.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 433
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 

„Przestrzeń kosmiczna” nagłówek „Działania” punktator 3 tiret pierwsze ustęp 1

Ogólnie celem jest wspieranie wzrostu 
konkurencyjności w europejskim sektorze 
technologii kosmicznej w szerokim 
rozumieniu.

Ogólnie celem jest wspieranie wzrostu 
konkurencyjności i trwałości w europejskim 
sektorze technologii kosmicznej w szerokim 
rozumieniu.

Or. en

Uzasadnienie

Zintensyfikowanie polityki w zakresie przestrzeni kosmicznej każe zastanowić się nad 
problemem trwałości i oddziaływania środowiskowego tej polityki.
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 434
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 

„Przestrzeń kosmiczna” nagłówek „Działania” punktator 3 tiret pierwsze ustęp 2

Działania badawcze mogłyby przyczynić się 
w szczególności do rozwoju technologii 
transportu kosmicznego poprzez: ocenę 
potrzeb w długim okresie czasu; 
przyczynianie się do systemu badań 
uwzględniając wymagania końcowych 
użytkowników, przyczynianie się do 
początkowych badań w zakresie technologii 
dla wyrzutni nowej generacji.

Działania badawcze mogłyby przyczynić się 
w szczególności do rozwoju technologii 
transportu kosmicznego poprzez: ocenę 
potrzeb w długim okresie czasu; 
przyczynianie się do systemu badań 
uwzględniając wymagania końcowych 
użytkowników, przyczynianie się do 
początkowych badań w zakresie technologii 
dla wyrzutni nowej generacji. Badania 
powinny służyć także rozwojowi technologii 
serwisowania na orbicie w celu obniżenia 
kosztów sprzętu kosmicznego poprzez 
zwiększenie zdolności operacyjnych, 
dostępności i możliwości utrzymania 
sprzętu kosmicznego, a także skrócenie 
czasu reakcji niezbędnego do uzyskania 
danych przez sprzęt kosmiczne.

Or. en

Uzasadnienie

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

This amendment replaces the AM 1054 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 435
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 

„Przestrzeń kosmiczna” nagłówek „Działania” punktator 3 tiret pierwsze ustęp 2a (nowy)

Działalność badawcza mogłaby również 
przyczynić się do rozwoju technologii 
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serwisowania na orbicie w celu obniżenia 
kosztów sprzętu kosmicznego poprzez 
zwiększenie zdolności operacyjnych, 
dostępności i możliwości utrzymania 
sprzętu kosmicznego, a także skrócenie 
czasu reakcji niezbędnego do uzyskania 
danych przez sprzęt kosmiczny.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Program Kosmiczny, opracowany i wdrożony w ścisłej współpracy z Europejską 
Agencją Przestrzeni Kosmicznej, okazał się wielkim sukcesem. Postawiło to przed Europą 
zadanie ustalenia priorytetów polityki w zakresie przestrzeni kosmicznej oraz zorganizowania 
opłacalnych ekonomicznie misji, bez stwarzania przy tym zagrożeń dla europejskiej zdolności 
do prowadzenia operacji w przestrzeni kosmicznej. Rozwój infrastruktury umożliwiającej 
serwisowanie na orbicie będzie środkiem realizacji tych celów, ponieważ prowadzi do 
obniżenia kosztów, optymalizacji wykorzystania sprzętu kosmicznego oraz lepszego 
wykorzystania danych kosmicznych.

Poprawkę złożyli Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Poprawka 436
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 

„Przestrzeń kosmiczna” nagłówek „Reagowanie na nowe potrzeby oraz nieprzewidziane 
potrzeby polityczne”

Badania nowych potrzeb umożliwią 
innowacyjne rozwiązania dla rozwoju 
technologicznego w obszarze badań 
przestrzeni kosmicznej oraz możliwe 
dostosowania i zastosowania w innych 
dziedzinach (np. zarządzanie zasobami, 
procesy biologiczne i nowe surowce). 
Badania stanowiące odpowiedź na 
nieprzewidziane potrzeby polityczne mogą 
dotyczyć tematów takich jak dostarczenie 
rozwiązań opartych na przestrzeni 
kosmicznej w celu wsparcia krajów 
rozwijających się, opracowywanie nowych 
narzędzi i metod obserwacji przestrzeni 
kosmicznej i komunikacji w powiązaniu z 
odpowiednimi politykami wspólnotowymi i 
przyczynianie się do integracji społecznej.

Badania nowych potrzeb umożliwią 
innowacyjne rozwiązania dla rozwoju 
technologicznego w obszarze badań 
przestrzeni kosmicznej oraz możliwe 
dostosowania i zastosowania w innych 
dziedzinach (np. zarządzanie zasobami, 
procesy biologiczne i nowe surowce). 
Badania stanowiące odpowiedź na 
nieprzewidziane potrzeby polityczne mogą 
dotyczyć tematów takich jak dostarczenie 
rozwiązań opartych na przestrzeni 
kosmicznej w celu wsparcia krajów 
rozwijających się, opracowywanie nowych 
narzędzi i metod obserwacji przestrzeni 
kosmicznej i komunikacji w powiązaniu z 
odpowiednimi politykami wspólnotowymi i 
przyczynianie się do integracji społecznej. 
Specjalna uwaga poświęcona zostanie 
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badaniom zmierzającym do ulepszenia 
kosmicznego komponentu systemów 
monitorujących skierowanych na 
infrastrukturę krytyczną, jak: sieci 
telekomunikacyjne, transport lądowy i 
morski, infrastruktura energetyczna, a 
także rozwój sieci europejskich, głównie 
poza granicami Europy.

Or. en

Uzasadnienie

Badania dotyczące bezpieczeństwa kluczowej infrastruktury są dalece niewystarczające, w 
chwili gdy tego rodzaju infrastruktura jest przeciążona i przepełniona w skali globalnej. 
Coraz częściej decyzje strategiczne mające wpływ np. na europejskie dostawy energii są 
podejmowane po jak najstaranniejszym uwzględnieniu potrzeb i wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa. Dlatego pilne jest podniesienie poziomu badań w tej dziedzinie, zwłaszcza w 
zakresie komponentu kosmicznego.

Poprawkę złożyli Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Poprawka 437
Załącznik I część „Tematy” podtytuł 9a (nowy)

9a. Przestrzeń kosmiczna

Or. de

Uzasadnienie

Mimo powiązań pomiędzy dziedzinami bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej należy je 
rozpatrywać jako dwa osobno zdefiniowane priorytety.

Poprawkę złożyli Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Poprawka 438
Załącznik I część „Tematy” podtytuł „Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna” sekcja 

„Przestrzeń kosmiczna”

9.2 Przestrzeń kosmiczna 10. Przestrzeń kosmiczna

Or. de
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Uzasadnienie

Mimo powiązań pomiędzy dziedzinami bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej należy je
rozpatrywać jako dwa osobno zdefiniowane priorytety.

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Poprawka 439
Załącznik II tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Zdrowie 8 317
Żywność, rolnictwo i biotechnologia 2 455
Technologie teleinformatyczne 12 670
Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 4 832
Energia 2 931
Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi) 2 535
Transport (łącznie z aeronautyką) 5 940
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 792
Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna 3 960
OGÓŁEM 44 432

Poprawki Parlamentu

Zdrowie 8 317
Żywność, rolnictwo i biotechnologia 2 455
Technologie teleinformatyczne 11 670
Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 4 832
Energia 3 931
Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi) 2 535
Transport (łącznie z aeronautyką) 5 940
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 792
Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna 3 960
OGÓŁEM 44 432

Or. en

Uzasadnienie

Budżet technologii teleinformatycznych wydaje się zbyt wysoki. Proponuje się przeniesienie 
części środków do pozycji „energia”. Przeniesione środki mogłyby być przeznaczone na 
wspólne projekty badawcze (centra badawcze + wyposażenie) poświęcone systemom 
teleinformatycznym służącym integracji produkcji rozproszonej i odnawialnych źródeł energii 
w sieciach dystrybucji (np. aktywne zarządzanie sieciami).
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 440
Załącznik II tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Zdrowie 8 317
Żywność, rolnictwo i biotechnologia 2 455
Technologie teleinformatyczne 12 670
Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 4 832
Energia 2 931
Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi) 2 535
Transport (łącznie z aeronautyką) 5 940
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 792
Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna 3 960
OGÓŁEM 44 432

Poprawki Parlamentu

Zdrowie 9 067
Żywność, rolnictwo i biotechnologia 2 455
Technologie teleinformatyczne 10 720
Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 4 832
Energia 3 431
Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi) 3 035
Transport (łącznie z aeronautyką) 5 940
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 992
Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna 3 960
OGÓŁEM 44 432

Or. es

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 441
Załącznik III nagłówek „Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI)” ustęp 1

Obszary badawcze dotyczące pierwszej 
grupy Wspólnych Inicjatyw 
Technologicznych są określone poniżej w 
oparciu o kryteria wyznaczone w załączniku 
I. Te Wspólne Inicjatywy Technologiczne 
dotyczą szerokiego zakresu wyzwań. Należy 

Obszary badawcze dotyczące pierwszej 
grupy Wspólnych Inicjatyw 
Technologicznych są określone poniżej w 
oparciu o kryteria wyznaczone w załączniku 
I. Te Wspólne Inicjatywy Technologiczne 
dotyczą szerokiego zakresu wyzwań. Należy 
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zatem stworzyć struktury dla każdego 
przypadku dostosowane do szczególnych 
cech obszaru badań, o którym mowa. W 
każdym przypadku zostanie określona 
specjalna struktura w celu realizacji 
uzgodnionego programu badań Wspólnej 
Inicjatywy Technologicznej oraz połączenia 
koniecznych publicznych i prywatnych 
inwestycji i skoordynowanie wysiłków 
europejskich. Komisja przyzna kwotę na 
wdrożenie programu badań na podstawie 
odrębnych wniosków (np. na podstawie art. 
171 Traktatu). Kolejne Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne mogą zostać określone na 
podstawie kryteriów wymienionych w 
załączniku I oraz zaproponowane podczas 
realizacji siódmego programu ramowego.

zatem stworzyć struktury dla każdego 
przypadku dostosowane do szczególnych 
cech obszaru badań, o którym mowa. W 
każdym przypadku zostanie określona 
specjalna struktura w celu realizacji 
uzgodnionego programu badań Wspólnej 
Inicjatywy Technologicznej oraz połączenia 
koniecznych publicznych i prywatnych 
inwestycji i skoordynowanie wysiłków 
europejskich. Komisja przyzna kwotę na 
wdrożenie programu badań na podstawie 
odrębnych wniosków (np. na podstawie art. 
171 Traktatu). Kolejne Wspólne Inicjatywy 
Technologiczne, np. w dziedzinie 
bezemisyjnego wytwarzania energii, 
odnawialnej energii lub budownictwa,
mogą zostać określone na podstawie 
kryteriów wymienionych w załączniku I 
oraz zaproponowane podczas realizacji 
siódmego programu ramowego.

Or. en

Uzasadnienie

Dziedziny te mają kluczowe znaczenie i ogromny potencjał, powinny zatem zostać wymienione 
w tekście decyzji, zważywszy że zostały wymienione w uzasadnieniu wniosku COM.

Co się tyczy bardziej szczegółowo platformy budownictwa, wykazała ona swój wielki 
potencjał w dziedzinach takich, jak udział w redukcji zużycia energii, wzrost jakości, redukcja
kosztów, poprawa bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego, a także przyczynianie się do 
konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Poprawkę złożyli Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Poprawka 442
Załącznik III nagłówek „Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI)” punktator 5 ustęp 1

Europa musi pozostać na czele wszystkich 
kluczowych technologii jeżeli w przyszłości 
chce posiadać zrównoważone, innowacyjne i 
konkurencyjne sektory aeronautyki i 
przemysłu transportu lotniczego. Istniejąca 
konkurencyjność europejskich 
przedsiębiorstw działających w sektorach 
aeronautyki i transportu lotniczego o dużej 
intensywności badań RTD na światowych 

Europa musi pozostać na czele wszystkich 
kluczowych technologii jeżeli w przyszłości 
chce posiadać zrównoważone, innowacyjne i 
konkurencyjne sektory aeronautyki i 
przemysłu transportu lotniczego. W 
szczególności rozwój technologii 
ekologicznych ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia konkurencyjności całego 
sektora (w tym wiropłatów i statków 
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rynkach została osiągnięta dzięki istotnym 
prywatnym inwestycjom w dziedzinie badań 
(zazwyczaj 13-15 % obrotu) na przestrzeni 
wielu dziesięcioleci. Biorąc pod uwagę 
specyfikę sektora, nowe osiągnięcia często 
zależą od skutecznej współpracy pomiędzy 
publicznym a prywatnym sektorem.

powietrznych o zasięgu regionalnym). 
Istniejąca konkurencyjność europejskich 
przedsiębiorstw działających w sektorach 
aeronautyki i transportu lotniczego o dużej 
intensywności badań RTD na światowych 
rynkach została osiągnięta dzięki istotnym 
prywatnym inwestycjom w dziedzinie badań 
(zazwyczaj 13-15 % obrotu) na przestrzeni 
wielu dziesięcioleci. Biorąc pod uwagę 
specyfikę sektora, nowe osiągnięcia często 
zależą od skutecznej współpracy pomiędzy 
publicznym a prywatnym sektorem.

Or. en

Uzasadnienie

Ekologizacja transportu powietrznego stanowi kluczowy priorytet technologiczny dla całego 
sektora transportu powietrznego (który obejmuje także wiropłaty i statki powietrzne o zasięgu 
regionalnym).

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 443
Załącznik III nagłówek „Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI)” punktator 5 ustęp 1

Europa musi pozostać na czele wszystkich 
kluczowych technologii jeżeli w przyszłości 
chce posiadać zrównoważone, innowacyjne i 
konkurencyjne sektory aeronautyki i 
przemysłu transportu lotniczego. Istniejąca 
konkurencyjność europejskich 
przedsiębiorstw działających w sektorach 
aeronautyki i transportu lotniczego o dużej 
intensywności badań RTD na światowych 
rynkach została osiągnięta dzięki istotnym 
prywatnym inwestycjom w dziedzinie badań 
(zazwyczaj 13-15 % obrotu) na przestrzeni 
wielu dziesięcioleci. Biorąc pod uwagę 
specyfikę sektora, nowe osiągnięcia często 
zależą od skutecznej współpracy pomiędzy 
publicznym a prywatnym sektorem.

Europa musi pozostać na czele wszystkich 
kluczowych technologii, jeżeli w przyszłości 
chce posiadać zrównoważone, innowacyjne i 
konkurencyjne sektory aeronautyki i 
przemysłu transportu lotniczego. W 
rzeczywistości istnieją sektory, np. 
regionalny transport powietrzny, w których 
Europa musi odzyskać swoją 
konkurencyjność, także poprzez 
rozwiązania innowacyjne technologiczne, 
oraz inne sektory, w których presja 
konkurencji wzrasta. Istniejąca 
konkurencyjność europejskich 
przedsiębiorstw działających w sektorach 
aeronautyki i transportu lotniczego o dużej 
intensywności badań RTD na światowych 
rynkach została osiągnięta dzięki istotnym 
prywatnym inwestycjom w dziedzinie badań 
(zazwyczaj 13-15 % obrotu) na przestrzeni 
wielu dziesięcioleci. Biorąc pod uwagę 
specyfikę sektora, nowe osiągnięcia często 
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zależą od skutecznej współpracy pomiędzy 
publicznym a prywatnym sektorem.

Or. en

Uzasadnienie

W latach 90. Europa praktycznie przestała interesować się transportem regionalnym, a 
przecież jest to rozwijający się sektor, który wymaga skoku jakościowego pod względem 
technologii. Ponadto transport regionalny to dziedzina, która umożliwi krajom najsłabiej 
rozwiniętym w tym zakresie udział w badaniach aeronautycznych.

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 444
Załącznik III nagłówek „Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI)” punktator 5 ustęp 3

W dziedzinie aeronautyki i transportu 
lotniczego, będą uwzględnione różne 
obszary, takie jak przyjazne dla środowiska i 
efektywne pod względem kosztów samoloty
(„ekologiczne samoloty”) oraz zarządzanie 
ruchem lotniczym na rzecz wspierania 
Jednolitej Europejskiej Polityki Przestrzeni 
Powietrznej oraz inicjatywy SESAME.

W dziedzinie aeronautyki i transportu 
lotniczego będą uwzględnione różne 
obszary, takie jak przyjazny dla środowiska i 
efektywny pod względem kosztów system 
transportu lotniczego („ekologiczny system 
transportu lotniczego”) oraz zarządzanie 
ruchem lotniczym na rzecz wspierania 
Jednolitej Europejskiej Polityki Przestrzeni 
Powietrznej oraz inicjatywy SESAME.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „samolot” jest zbyt wąski. W przemyśle powszechniej używa się terminu „system 
transportu lotniczego”.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 445
Załącznik III nagłówek „Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka” ustęp 4

Niniejsza dotacja będzie wypłacana 
corocznie. Roczna kwota dotacji zostanie 
ustanowiona w programach prac biorąc pod 
uwagę sprawozdanie z działalności i 
prognozy, które EBI przedstawi Wspólnocie.

Propozycja łącznej kwoty dotacji na cały 
okres, jak również wstępna wysokość kwot 
rocznych zostanie przedstawiona ex ante. 
Dotacja będzie wypłacana corocznie, a jej 
kwota może zostać zmieniona w 
programach prac biorąc pod uwagę 
sprawozdanie z działalności i prognozy, 
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które EBI przedstawi Wspólnocie.

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 446
Załącznik III nagłówek „Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka” ustęp 5 

punktator 2

Kwalifikowalność dużych europejskich 
działań w dziedzinie RTD. W sposób 
automatyczny kwalifikują się Wspólne 
Inicjatywy Technologiczne i duże projekty 
realizowane w ramach współpracy 
finansowane przez Wspólnotę w ramach 
tematów i działań niniejszego programu 
szczegółowego wnoszącymi wkład w 
dotację. Pod uwagę mogą być brane również 
duże europejskie projekty realizowane w 
ramach współpracy takie jak EUREKA. 
Zgodnie z rozporządzeniem przyjętym na 
podstawie art. 167 Traktatu, porozumienie w 
sprawie dotacji ustanowi również 
odpowiednią procedurę i zapewni 
Wspólnocie możliwość złożenia w 
określonych okolicznościach weta 
przeciwko wykorzystaniu dotacji na 
udzielenie pożyczki zaproponowane przez 
EBI.

Kwalifikowalność dużych europejskich 
działań w dziedzinie RTD oraz projektów 
proponowanyh perzez MŚP. W sposób 
automatyczny kwalifikują się Wspólne 
Inicjatywy Technologiczne i duże projekty 
realizowane w ramach współpracy 
finansowane przez Wspólnotę w ramach 
tematów i działań niniejszego programu 
szczegółowego wnoszącymi wkład w 
dotację. Pod uwagę mogą być brane również 
duże europejskie projekty realizowane w 
ramach współpracy takie jak EUREKA. 
Należy również określić warunki 
kwalifikowania MŚP. Zgodnie z 
rozporządzeniem przyjętym na podstawie 
art. 167 Traktatu, porozumienie w sprawie 
dotacji ustanowi również odpowiednią 
procedurę i zapewni Wspólnocie możliwość 
złożenia w określonych okolicznościach 
weta przeciwko wykorzystaniu dotacji na 
udzielenie pożyczki zaproponowane przez 
EBI.

Or. fr


