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POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby osiągnąć cele wytyczone we 
wszystkich częściach programu 
szczegółowego, niezbędna jest 
międzynarodowa współpraca, a w ramach 
każdej części programu należy realizować 
projekty w zakresie współpracy 
międzynarodowej ukierunkowane na 
państwa lub grupy państw i dotyczące 
kwestii horyzontalnych bądź kwestii 
priorytetowych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspieranie zintegrowanych,
innowacyjnych i bezpiecznych
społeczeństw europejskich w obliczu 
bezprecedensowych przekształceń i 
wzrastających globalnych współzależności.

f) wspieranie zintegrowanych i
innowacyjnych społeczeństw w obliczu 
bezprecedensowych przekształceń i 
wzrastających globalnych współzależności.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wspieranie bezpiecznych społeczeństw 
europejskich w kontekście 
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bezprecedensowych przeobrażeń 
i nasilających się globalnych 
współzależności oraz zagrożeń, przy 
jednoczesnym wzmocnieniu europejskiej 
kultury wolności i sprawiedliwości.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada naukowa składa się z naukowców, 
inżynierów i uczonych cieszących się 
najwyższym uznaniem i posiadających 
odpowiednią wiedzę zapewniając 
różnorodność obszarów badawczych oraz 
działając.we własnym imieniu, niezależnie 
od wpływów zewnętrznych.

Rada naukowa składa się z naukowców, 
inżynierów i uczonych cieszących się 
najwyższym uznaniem i posiadających 
odpowiednią wiedzę, dobieranych przy 
uwzględnieniu zasady równowagi płci i 
równowagi geograficznej, zapewniając 
różnorodność obszarów badawczych oraz 
działając we własnym imieniu, niezależnie 
od wpływów zewnętrznych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Również wyznaczanie priorytetów zostanie 
oparte na rozmaitych koncepcjach i 
poradach. W stosownych przypadkach jego 
zakres obejmie grupy niezależnych 
ekspertów specjalnie ustanowione w celu 
udzielania porad dotyczących realizacji 
programu „Horyzont 2020” lub jego celów 
szczegółowych. Eksperci wchodzący w 
skład tych grup powinni dysponować 
wiedzą fachową i znajomością przedmiotu 
na odpowiednim poziomie w określonych 
dziedzinach oraz reprezentować 
różnorodne doświadczenia zawodowe, w 
tym zaangażowanie w przemyśle i w 
działaniach społeczeństwa obywatelskiego.

Również wyznaczanie priorytetów zostanie 
oparte na rozmaitych koncepcjach i 
poradach. W stosownych przypadkach jego 
zakres obejmie grupy niezależnych 
ekspertów specjalnie ustanowione w celu 
udzielania porad dotyczących realizacji 
programu „Horyzont 2020” lub jego celów 
szczegółowych. Eksperci wchodzący w 
skład tych grup powinni dysponować 
wiedzą fachową i znajomością przedmiotu 
na odpowiednim poziomie w określonych 
dziedzinach oraz reprezentować 
różnorodne doświadczenia zawodowe, w 
tym zaangażowanie w przemyśle i w 
działaniach społeczeństwa obywatelskiego, 
a także powinni być dobierani przy 
uwzględnieniu zasady równowagi 
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geograficznej i równowagi płci.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – Część I – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależni naukowcy z dowolnego kraju 
na świecie i w dowolnym wieku, łącznie z 
początkującymi naukowcami, których 
celem jest zostanie samodzielnymi 
niezależnymi kierownikami badawczymi,
,uzyskają wsparcie, które umożliwi im 
prowadzenie badań w Europie.

Niezależni naukowcy z dowolnego kraju 
na świecie i w dowolnym wieku, łącznie z 
początkującymi naukowcami, których 
celem jest zostanie samodzielnymi 
niezależnymi kierownikami badawczymi
oraz naukowcami znajdującymi się na 
etapie konsolidacji swojej kariery 
naukowej (naukowcy „konsolidujący”), 
uzyskają wsparcie, które umożliwi im 
prowadzenie badań w Europie.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – Część I – punkt 3 – punkt 3.4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Będzie to możliwe do osiągnięcia poprzez 
współfinansowanie nowych lub 
istniejących programów regionalnych,
krajowych, prywatnych i 
międzynarodowych w celu 
zapoczątkowania i zapewnienia szkoleń w 
zakresie międzynarodowych, 
międzysektorowych i interdyscyplinarnych 
badań naukowych, jak również poprzez 
transgraniczną i międzysektorową 
mobilność naukowców i innowacyjnego 
personelu na każdym szczeblu kariery 
zawodowej.

Będzie to możliwe do osiągnięcia poprzez 
współfinansowanie nowych lub 
istniejących programów regionalnych, 
krajowych, prywatnych i 
międzynarodowych w celu 
zapoczątkowania i zapewnienia szkoleń w 
zakresie międzynarodowych, 
międzysektorowych i interdyscyplinarnych 
badań naukowych, jak również poprzez 
transgraniczną i międzysektorową 
mobilność naukowców i innowacyjnego 
personelu, niezależnie od ich 
obywatelstwa, na każdym szczeblu kariery 
zawodowej.

Poprawka 8
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – Część I – punkt 3 – punkt 3.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasadniczym warunkiem skutecznego
stawiania czoła wyzwaniu będzie 
monitorowanie postępu. Wsparcie w 
ramach programu zostanie przyznane na 
opracowanie wskaźników i analizę danych 
dotyczących mobilności naukowców, ich 
umiejętności i karier zawodowych w 
dążeniu do określenia luk w działaniach 
Marie Curie i zwiększenia ich 
oddziaływania. W trakcie realizacji tych 
działań nacisk będzie położony na 
poszukiwanie synergii i ścisłą koordynację 
z politycznymi działaniami wspierającymi, 
które obejmują naukowców, ich 
pracodawców i fundatorów, prowadzonych 
w ramach celu „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”.
Finansowaniem zostaną objęte konkretne 
działania wspierające inicjatywy 
ukierunkowane na podnoszenie 
świadomości znaczenia kariery zawodowej 
w nauce, jak również działania 
upowszechniające wyniki badań i 
innowacji uzyskane dzięki pracom 
wspieranym w ramach działań Marie 
Curie.

Zasadniczym warunkiem skutecznego
stawienia czoła wyzwaniu będzie dalsze 
rozwijanie sieci EURAXESS oraz
monitorowanie postępu. Wsparcie w 
ramach programu zostanie przyznane na 
opracowanie wskaźników i analizę danych 
dotyczących mobilności naukowców, ich 
umiejętności i karier zawodowych w 
dążeniu do określenia luk w działaniach 
Marie Curie i zwiększenia ich 
oddziaływania. W trakcie realizacji tych 
działań nacisk będzie położony na 
poszukiwanie synergii i ścisłą koordynację 
z politycznymi działaniami wspierającymi, 
które obejmują naukowców, ich 
pracodawców i fundatorów, prowadzonych 
w ramach celu „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”.
Finansowaniem zostaną objęte konkretne 
działania wspierające inicjatywy 
ukierunkowane na podnoszenie 
świadomości znaczenia kariery zawodowej 
w nauce, jak również działania 
upowszechniające wyniki badań i 
innowacji uzyskane dzięki pracom 
wspieranym w ramach działań Marie 
Curie.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – Część III – punkt 4 – punkt 4.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania wspierające analizę i rozwój 
polityki, w tym społeczno-ekonomiczne 
aspekty transportu, są konieczne do celów 
propagowania innowacji i sprostania 
wyzwaniom stwarzanym przez transport. 
Działania będą ukierunkowane na 
rozwijanie i wdrażanie europejskich 

Działania wspierające analizę i rozwój 
polityki, w tym społeczno-ekonomiczne i 
geograficzne aspekty transportu, są 
konieczne do celów propagowania 
innowacji i sprostania wyzwaniom 
stwarzanym przez transport. Działania 
będą ukierunkowane na rozwijanie i 
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polityk w zakresie badań i innowacji 
dotyczących transportu, studiów 
perspektywicznych i prognozowania 
technologicznego oraz na wzmocnienie 
europejskiej przestrzeni badawczej.

wdrażanie europejskich polityk w zakresie 
badań i innowacji dotyczących transportu, 
studiów perspektywicznych i 
prognozowania technologicznego oraz na 
wzmocnienie europejskiej przestrzeni 
badawczej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – Część III – punkt 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne
społeczeństwa

6. Europa w zmieniającym się świecie 
integracyjne i innowacyjne społeczeństwa

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – Część III – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyróżniający Europę system historyczny, 
polityczny, społeczny i kulturowy jest w 
coraz większym stopniu poddany 
oddziaływaniom wynikającym z 
globalnych przemian. Aby móc nadal 
rozwijać swoje zewnętrzne wpływy w 
sąsiedztwie i poza nim i utrzymać pozycję 
światowego gracza, Europa musi podnieść 
swój potencjał w odniesieniu do 
wyznaczania, wyjaśniania i propagowania 
swoich celów politycznych w innych 
regionach i społęczeństwach oraz ustalania 
priorytetów w tym zakresie, w dążeniu do 
kontynuowania współpracy, zapobiegania 
konfliktom lub ich rozwiązywania. W 
związku z tym musi też pogłębić 
umiejętność przewidywania zmian i 
skutków globalizacji oraz reagowania na 
nie. Wymaga to większej wiedzy na temat 
historii, kultur i systemów polityczno-
gospodarczych innych regionów świata, a 
także roli i wpływu podmiotów 

Wyróżniający Europę system historyczny, 
polityczny, społeczny i kulturowy jest w 
coraz większym stopniu poddany 
oddziaływaniom wynikającym z 
globalnych przemian. Aby móc nadal 
rozwijać swoje zewnętrzne wpływy w 
sąsiedztwie i poza nim i utrzymać pozycję 
światowego gracza, Europa musi podnieść 
swój potencjał i podstawę wiedzy w 
odniesieniu do wyznaczania, wyjaśniania i 
propagowania swoich celów politycznych 
w innych regionach i społeczeństwach oraz 
ustalania priorytetów w tym zakresie, w 
dążeniu do kontynuowania współpracy, 
zapobiegania konfliktom lub ich 
rozwiązywania. W związku z tym musi też 
pogłębić podstawę wiedzy w zakresie 
konfliktów, przekształcania konfliktów i 
współpracy oraz umiejętność 
przewidywania zmian i skutków 
globalizacji oraz reagowania na nie.
Wymaga to większej wiedzy na temat 
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międzynarodowych. Na koniec, Europa 
musi efektywnie uczestniczyć w 
globalnym zarządzaniu kluczowymi 
dziedzinami, takimi jak handel, rozwój, 
praca, współpraca gospodarcza, prawa 
człowieka, obrona i bezpieczeństwo.
Oznacza to konieczność zaangażowania 
potencjału w tworzenie nowych 
możliwości, zarówno pod względem 
narzędzi, systemów i instrumentów 
analitycznych, jak i pod względem 
stosunków dyplomatycznych na formalnej 
i nieformalnej arenie międzynarodowej, z 
rządami i podmiotami pozarządowymi.

historii, kultur i systemów polityczno-
gospodarczych innych regionów świata, a
także roli i wpływu podmiotów 
międzynarodowych. Na koniec, Europa 
musi efektywnie uczestniczyć w 
globalnym zarządzaniu kluczowymi 
dziedzinami, takimi jak handel, rozwój, 
praca, współpraca gospodarcza, prawa 
człowieka, zapobieganie konfliktom, 
budowanie pokoju i bezpieczeństwo.
Oznacza to konieczność zaangażowania 
potencjału w tworzenie nowych 
możliwości, zarówno pod względem 
narzędzi, systemów i instrumentów 
analitycznych, jak i pod względem 
stosunków dyplomatycznych na formalnej 
i nieformalnej arenie międzynarodowej, z 
rządami i podmiotami pozarządowymi.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – Część III – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– powiązanie na zasadzie 
współzawodnictwa powstających 
instytucji, centrów doskonałości i 
innowacyjnych regionów w słabiej 
rozwiniętych państwach członkowskich z 
międzynarodowymi wiodącymi 
odpowiednikami w innych regionach 
Europy. Polegać to będzie na połączeniu w 
zespoły instytutów badawczych o 
doskonałej jakości badań i słabiej 
rozwiniętych regionów, twinningu 
wymiany pracowników, doradztwie i 
pomocy ekspertów oraz opracowaniu 
wspólnych strategii stanowienia centrów 
doskonałości, którym może zostać 
przyznane wsparcie ze środków 
finansowych funduszu spójności 
przeznaczonych dla słabiej rozwiniętych 
regionów. Rozważona zostanie kwestia 
tworzenia powiązań z innowacyjnymi 
klastrami i uznawania wysokiej jakości w 

– powiązanie na zasadzie 
współzawodnictwa powstających 
instytucji, centrów doskonałości i 
innowacyjnych regionów w słabiej 
rozwiniętych i mniej doświadczonych 
państwach członkowskich z 
międzynarodowymi wiodącymi 
odpowiednikami w innych regionach 
Europy. Polegać to będzie na połączeniu w 
zespoły instytutów badawczych o 
doskonałej jakości badań i słabiej 
rozwiniętych regionów, twinningu 
wymiany pracowników, doradztwie i 
pomocy ekspertów oraz opracowaniu 
wspólnych strategii stanowienia centrów 
doskonałości, którym może zostać 
przyznane wsparcie ze środków 
finansowych funduszu spójności 
przeznaczonych dla słabiej rozwiniętych 
regionów. Rozważona zostanie kwestia 
tworzenia powiązań z innowacyjnymi 
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słabiej rozwiniętych regionach, w tym 
poprzez procedury oceny niezależnych 
ekspertów i przyznawanie odznaki jakości 
instytucjom spełniającym wymagania norm 
międzynarodowych;

klastrami i uznawania wysokiej jakości w 
słabiej rozwiniętych regionach, w tym 
poprzez procedury oceny niezależnych 
ekspertów i przyznawanie odznaki jakości 
instytucjom spełniającym wymagania norm 
międzynarodowych;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – Część III – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wspieranie udziału w trwających 
projektach dodatkowych partnerów 
mających siedzibę w krajach 
nienależących jeszcze do istniejącego 
konsorcjum w celu podniesienia poziomu 
wiedzy fachowej, poszerzenia zakresu 
stosowania i przyspieszenia działań.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – Część III – punkt 6 – punkt 6.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3. Bezpieczne społeczeństwa skreślony
Unia Europejska, jej obywatele i 
partnerzy międzynarodowi stykają się 
zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa, 
takimi jak przestępczość, terroryzm i 
masowe zagrożenia. Tego rodzaju 
zagrożenia mogą przekraczać granice i 
celować w obiekty fizyczne lub przestrzeń 
wirualną. Na przykład atakowanie witryn 
internetowych organów publicznych i 
podmiotów prywatnych nie tylko 
podkopuje zaufanie obywateli, ale może 
mieć poważny wpływ na sektory o 
zasadniczym znaczeniu, takie jak 
energetyka, transport, zdrowie, finanse 
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lub telekomunikacja. Przewidywanie tych 
zagrożeń, zapobieganie im i postępowanie 
w przypadku ich wystąpienia zagrożeniom 
wymaga opracowania i zastosowania 
innowacyjnych technologii, rozwiązań, 
narzędzi prognozowania i wiedzy, 
stymulowania współpracy między 
dostawcami i użytkownikami, 
poszukiwania rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa cywilnego, podniesienia 
konkurencyjności europejskich sektorów 
bezpieczeństwa, TIK i usługowych oraz 
zapobiegania nadużyciom w zakresie 
prywatności i łamania praw człowieka w
Internecie oraz ich zwalczania.
Zasadniczym elementem będzie więc 
koordynacja i udoskonalenie obszaru 
badań w zakresie bezpieczeństwa, które 
przyczyni się do zaplanowania bieżących 
działań badawczych, w tym 
prognozowania, oraz do poprawy 
odpowiednich warunków i procedur 
prawnych w odniesieniu do koordynacji, 
w tym działań przednormatywnych.
Działania te umożliwią podejście 
zorientowane na misję i zintegrują 
odpowiednie wymiary społeczne. Będą 
wspierać polityki Unii w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zewnętrznego, politykę obrony oraz 
stosowne nowe przepisy Traktatu z 
Lizbony, zapewniając bezpieczeństwo 
przestrzeni wirtualnej oraz zaufanie do 
jednolitego rynku cyfrowego i zachowanie 
prywatności. Poniżej wymieniono cele 
szczegółowe będące przedmiotem działań. 
6.3.1. Zwalczanie przestępczości i 
terroryzmu
Ambitnym celem jest zarówno unikanie 
incydentów, jak i łagodzenie ich 
ewentualnych konsekwencji. Jego 
osiągnięcie wymaga nowych technologii i 
możliwości (w tym skierowanych 
przeciwko wirtualnej przestępczości i 
terroryzmowi) w dążeniu do zapewnienia 
bezpieczeństwa w sferze zdrowia, 
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bezpiecznej żywności, wody i środowiska, 
które mają zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa i gospodarki. Nowe 
technologie i specjalne możliwości będą 
wspierać ochronę krytycznych 
infrastruktur, systemów i usług (w tym 
komunikację, transport, zdrowie, żywność, 
wodę, energetykę, łańcuch logistyczny i 
łańcuch dostaw oraz środowisko). Cel ten 
uwzględnia też analizę i zabezpieczenie 
publicznych i prywatnych krytycznych 
infrastruktur i usług sieciowych przed 
każdego rodzaju zagrożeniem.
6.3.2. Wzmocnienie bezpieczeństwa 
poprzez zarządzanie granicami 
Potrzebne są też technologie i możliwości 
w zakresie doskonalenia systemów, 
urządzeń, narzędzi, procesów i metod 
szybkiej identyfikacji w celu podniesienia 
bezpieczeństwa na granicach, zarówno w 
kwestii kontroli, jak i nadzoru, przy 
wykorzystaniu pełnego potencjału 
EUROSUR. Będą one rozwijane i 
testowane z uwzględnieniem ich 
skuteczności, zgodności z zasadami prawa 
i etyki, proporcjonalności, akceptacji 
społecznej oraz przestrzegania praw 
podstawowych. Badania przyczynią się 
również do udoskonalenia 
zintegrowanego europejskiego systemu 
zarządzania granicami, również poprzez 
zacieśnienie współpracy z krajami 
kandydującymi i z potencjalnymi 
kandydatami oraz z krajami 
uczestniczącymi w europejskiej polityce 
sąsiedztwa.
6.3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa w 
przestrzeni wirtualnej
Kwestia bezpieczeństwa w przestrzeni 
wirtualnej jest dla osób, przedsiębiorstw i 
służb publicznych warunkiem koniecznym 
dla korzystania z możliwości oferowanych 
przez Internet. Wymaga zapewnienia 
bezpieczeństwa systemów, sieci, urządzeń 
dostępowych, oprogramowania i usług, w 
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tym przetwarzania w chmurze, przy 
uwzględnieniu interoperacyjności wielu 
technologii. Badania przyczynią się do 
zapobiegania wirtualnym atakom w czasie 
rzeczywistym, ich wykrywania i określenia 
sposobu postępowania w przypadku ich 
wystąpienia w wielu dziedzinach i 
jurysdykcjach, oraz do ochrony 
krytycznych infrastruktur TIK. 
Społeczeństwo cyfrowe znajduje się w 
fazie pełnego rozwoju, w obliczu stale 
zmieniających się sposobów używania i 
nadużywania Internetu, nowych interakcji 
społecznych, nowych usług mobilnych i 
stacjonarnych oraz Internetu 
przedmiotów. Sytuacja ta wymaga nowego 
rodzaju badań, inicjowanych pod 
wpływem pojawiających się zastosowań i 
sposobów wykorzystywania oraz tendencji 
społecznych. Podjęte będą sprawne 
inicjatywy badawcze, w tym proaktywne 
działania badawczo-rozwojowe, 
ukierunkowane na szybkie reagowanie na 
nowe współczesne zjawiska w zakresie 
zaufania i bezpieczeństwa.
6.3.4. Zwiększenie odporności Europy na 
kryzys i katastrofy 
Działania w tym zakresie wymagają 
opracowania specjalnych technologii i 
możliwości w celu wspierania różnego 
rodzaju czynności wykownywanych w 
warunkach zarządzania kryzysowego 
(takich jak ochrona ludności, zwalczanie 
pożarów i zanieczyszczenia mórz, pomoc 
humanitarna, obrona cywilna, 
zapobieganie konfliktom, opracowanie 
zadań w zakresie ratownictwa i stabilizacji 
sytuacji po kryzysie dla infrastruktur 
informacji medycznych) oraz 
egzekwowania prawa. Zakres badań 
obejmie cały łańcuch zarządzania 
kryzysowego i odporność społeczną, jak 
również wsparcie dla ustanowienia 
europejskiej organizacji reagowania 
kryzysowego. 
Działania we wszystkich obszarach misji 
będą ponadto ukierunkowane na 
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integrację i interoperacyjność systemów i 
usług, w tym takich aspektów jak 
komunikacja, architektury rozproszone i 
czynniki ludzkie. Konieczna jest również 
integracja cywilnych i wojskowych 
możliwości w zakresie zadań 
obejmujących obszar od ochrony ludności 
po pomoc humanitarną, zarządzanie 
granicami lub utrzymanie pokoju. 
Działanie to obejmie rozwój 
technologiczny we wrażliwym obszarze 
technologii podwójnego zastosowania w 
celu zagwarantowania interoperacyjności 
między oddziałami ochrony ludności i 
siłami zbrojnymi oraz między oddziałami 
ochrony ludności na świecie, jak również 
niezawodności, uwzględnienia aspektów 
organizacyjnych, prawnych i etycznych, 
kwestii handlowych, zagwarantowania 
ochrony poufności i integralności 
informacji oraz możliwości śledzenia 
wszystkich transakcji i operacji 
przetwarzania.
6.3.5. Zapewnienie prywatności i wolności 
w Internecie oraz wzmocnienie 
społecznego wymiaru bezpieczeństwa
Ochrona ludzkiego prawa do prywatności 
w społeczeństwie cyfrowym będzie 
wymagała opracowania ram i technologii 
koncepcji „privacy-by-design”. 
Opracowane zostaną technologie 
umożliwiające użytkownikom 
kontrolowanie własnych danych 
osobowych i sposobu korzystania z nich 
przez strony trzecie; a także narzędzia 
przeznaczone do wykrywania i 
blokowania nieleganych treści i kradzieży 
danych oraz do ochrony praw człowieka 
on-line, aby zapobiec ograniczeniom w 
indywidualnym lub grupowym 
zachowaniu się ludzi wynikającym z 
niezgodnego z prawem przeszukiwania i 
profilowania. 
Każde nowe rozwiązanie w zakresie 
bezpieczeństwa i technologii wymaga 
akceptacji społecznej, musi być zgodne z 
prawem Unii i prawem 
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międzynarodowym, skuteczne i 
proporcjonalne w odniesieniu do 
identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa 
i postępowania w przypadku ich 
wystąpienia. Z tego względu lepsze 
zrozumienie społeczno-ekonomicznego, 
kulturowego i antropologicznego wymiaru 
kwestii bezpieczeństwa, powodów jego 
braku, roli mediów i komunikacji oraz 
sposobów ich postrzegania przez obywateli 
ma zasadnicze znaczenie. Uwzględnione 
zostaną ponadto kwestie etyczne oraz 
ochrona ludzkich wartości i praw 
podstawowych. 
6.3.6. Szczególne aspekty realizacji
Wprawdzie badania będą ukierunkowane 
na kwestię bezpieczeństwa cywilnego, ale 
w ich ramach istotnym zadaniem będzie 
aktywne dążenie do koordynacji z 
działaniami Europejskiej Agencji Obrony 
w celu zacieśnienia współpracy, w 
szczególności za pośrednictwem już 
istniejących ram współpracy europejskiej, 
w uznaniu faktu istnienia obszarów 
technologii podwójnego zastosowania 
istotnych zarówno dla zastosowań 
cywilnych, jak i wojskowych. Wzmocnione 
zostaną też mechanizmy koordynacji z 
odpowiednimi agencjami Unii, takimi jak 
np. FRONTEX, EMSA i Europol, w celu 
poprawy koordynacji programów i polityk 
unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa 
zarówno wewnętrznego, jak i 
zewnętrznego, oraz innych inicjatyw Unii.
Uwzględniając specyficzny charakter 
kwestii bezpieczeństwa zostaną wdrożone 
szczególne ustalenia związane z 
programowaniem i zarządzaniem, w tym 
ustalenia z komitetem, o którym mowa w 
art. 9 niniejszej decyzji. Odnoszące się do 
kwestii bezpieczeństwa informacje 
niejawne lub wrażliwe z innego powodu 
będą objete ochroną, a w programach 
prac mogą zostać określone szczególne 
wymagania i kryteria dotyczące 
współpracy międzyanrodowej. Znajdą one 
swoje odzwierciedlenie w ustaleniach 
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dotyczących planowania i zarządzania w 
ramach celu szczegółowego „Bezpieczne 
społeczeństwa”.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – Część III – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona 
wolności i bezpieczeństwa Europy i jej 
obywateli
Unia Europejska, jej obywatele i 
partnerzy międzynarodowi stoją w obliczu 
szeregu zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
takich jak przestępczość, terroryzm i 
masowe sytuacje kryzysowe o charakterze 
antropogenicznym lub związane 
z katastrofami naturalnymi. Tego rodzaju 
zagrożenia mogą przekraczać granice i 
być wymierzone w obiekty fizyczne lub 
przestrzeń wirtualną. Na przykład 
atakowanie witryn internetowych 
organów publicznych i podmiotów 
prywatnych nie tylko osłabia zaufanie 
obywateli, ale może też mieć poważny 
wpływ na sektory o zasadniczym 
znaczeniu, takie jak energetyka, transport, 
zdrowie, finanse lub telekomunikacja.
Przewidywanie tych zagrożeń, 
zapobieganie im i reagowanie w 
przypadku ich wystąpienia wymaga 
opracowania i zastosowania 
innowacyjnych technologii, rozwiązań, 
narzędzi prognozowania i wiedzy, 
stymulowania współpracy między 
dostawcami i użytkownikami, znalezienia 
rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa 
cywilnego, podniesienia konkurencyjności 
europejskich sektorów bezpieczeństwa i 
usług, a także zapobiegania nadużyciom w 
zakresie prywatności i łamaniu praw 
człowieka oraz zwalczania tych nadużyć.
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Koordynacja i intensyfikacja badań w 
dziedzinie bezpieczeństwa będzie zatem 
zasadniczym elementem, pomocnym w 
zaplanowaniu bieżących działań 
badawczych, w tym prognozowaniu, oraz 
przyczyni się do poprawy odpowiednich 
warunków i procedur prawnych w 
odniesieniu do koordynacji, w tym działań 
standaryzacyjnych.
Działania te umożliwią podejście 
zorientowane na misję i zintegrują 
odpowiednie wymiary społeczne. Będą one 
wspierać politykę Unii w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zewnętrznego, politykę obrony oraz 
stosowne nowe przepisy Traktatu z 
Lizbony, zapewniając bezpieczeństwo 
przestrzeni wirtualnej, zaufanie i 
poszanowanie prywatności. Poniżej 
wymieniono cele szczegółowe będące 
przedmiotem działań.
6a.1. Zwiększenie bezpieczeństwa i 
ochrony obywateli – zwalczanie 
przestępczości i terroryzmu
Ambitnym celem jest zarówno unikanie 
incydentów, jak i łagodzenie ich 
ewentualnych konsekwencji. Jego 
osiągnięcie wymaga nowych technologii i 
możliwości (w tym skierowanych 
przeciwko wirtualnej przestępczości i 
terroryzmowi) w dążeniu do zapewnienia 
bezpieczeństwa w sferze zdrowia, 
bezpiecznej żywności, wody i środowiska, 
które mają zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa i gospodarki. Dodatkowe 
zagadnienia służące zwiększeniu ochrony 
obywateli będą sprzyjać rozwojowi 
bezpiecznych społeczeństw obywatelskich.
6a.2. Ochrona i poprawa odporności 
infrastruktur krytycznych
Nowe technologie i specjalne możliwości 
będą wspierać ochronę krytycznych 
infrastruktur, systemów i usług (w tym 
komunikację, transport, zdrowie, żywność, 
wodę, energetykę, łańcuch logistyczny i 
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łańcuch dostaw oraz środowisko). Cel ten 
uwzględnia też analizę oraz 
zabezpieczenie publicznych i prywatnych 
krytycznych infrastruktur i usług 
sieciowych przed każdego rodzaju 
zagrożeniem.
6a.3. Wzmocnienie bezpieczeństwa 
poprzez zarządzanie granicami i 
bezpieczeństwo morskie
Wymagane są też technologie i możliwości 
w zakresie doskonalenia systemów, 
urządzeń, narzędzi, procesów i metod 
szybkiej identyfikacji w celu poprawy 
bezpieczeństwa na granicach, zarówno w 
zakresie kontroli, jak i nadzoru, przy 
wykorzystaniu pełnego potencjału 
EUROSUR. Będą one rozwijane i 
testowane z uwzględnieniem ich 
skuteczności, zgodności z zasadami prawa 
i etyki, proporcjonalności, akceptacji 
społecznej oraz przestrzegania praw 
podstawowych. Badania przyczynią się 
również do udoskonalenia 
zintegrowanego europejskiego systemu 
zarządzania granicami, między innymi 
poprzez zacieśnienie współpracy z krajami 
kandydującymi i z potencjalnymi 
kandydatami oraz z krajami 
uczestniczącymi w europejskiej polityce 
sąsiedztwa.
Uwzględniony zostanie pełen zakres 
aspektów bezpieczeństwa morskiego. 
Obejmuje to aspekty zarządzania 
granicami morskimi, a także ochronę i 
kontrolę transportu wodnego.
6a.4. Zapewnienie i poprawa 
bezpieczeństwa przestrzeni wirtualnej
Kwestia bezpieczeństwa w przestrzeni 
wirtualnej jest dla obywateli, 
przedsiębiorstw i służb publicznych 
warunkiem koniecznym, aby czerpać 
korzyści z możliwości oferowanych przez 
internet. Wymaga zapewnienia 
bezpieczeństwa systemów, sieci, urządzeń 
dostępowych, oprogramowania i usług, w 
tym przetwarzania w chmurze, przy 
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uwzględnieniu interoperacyjności wielu 
technologii. Badania przyczynią się do 
zapobiegania wirtualnym atakom w czasie 
rzeczywistym, ich wykrywania i 
reagowania w przypadku ich wystąpienia 
w wielu dziedzinach i jurysdykcjach, 
przeciwdziałania nadużywaniu 
technologii wirtualnych, zapobiegania 
naruszaniu prywatności oraz do ochrony 
krytycznych infrastruktur TIK.
6a.5. Zwiększenie odporności Europy na 
kryzys i katastrofy
Działania w tym zakresie wymagają 
opracowania specjalnych technologii i 
możliwości w celu wspierania różnego 
rodzaju czynności wykonywanych w 
warunkach zarządzania kryzysowego 
(takich jak ochrona ludności, zwalczanie 
pożarów i zanieczyszczenia mórz, pomoc 
humanitarna, obrona cywilna, 
zapobieganie konfliktom, tworzenie 
infrastruktur informacji medycznej, 
realizowanie zadań w zakresie 
ratownictwa i stabilizacji sytuacji po 
kryzysie) oraz egzekwowania prawa. 
Zakres badań obejmie cały łańcuch 
zarządzania kryzysowego i odporność 
społeczną, jak również wsparcie dla 
ustanowienia europejskiej organizacji 
reagowania kryzysowego.
Działania we wszystkich obszarach misji 
będą ponadto ukierunkowane na 
integrację i interoperacyjność systemów i 
usług, w tym takich aspektów jak 
komunikacja, architektury rozproszone i 
czynniki ludzkie. Konieczna jest również 
integracja cywilnych i wojskowych 
możliwości w zakresie zadań 
obejmujących obszar od ochrony ludności 
po pomoc humanitarną, zarządzanie 
granicami lub utrzymanie pokoju. 
Działanie to obejmie rozwój 
technologiczny we wrażliwym obszarze 
technologii podwójnego zastosowania w 
celu zagwarantowania interoperacyjności 
między oddziałami ochrony ludności i 
siłami zbrojnymi oraz między oddziałami 
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ochrony ludności na świecie, jak również 
niezawodności, uwzględnienia aspektów 
organizacyjnych, prawnych i etycznych, 
kwestii handlowych, zagwarantowania 
ochrony poufności i integralności 
informacji oraz możliwości śledzenia 
wszystkich transakcji i operacji 
przetwarzania.
6a.6. Wzmocnienie społecznego wymiaru 
bezpieczeństwa oraz zapewnienie 
prywatności i wolności w internecie
Każde nowe rozwiązanie i technologia w 
zakresie bezpieczeństwa wymagają 
akceptacji społecznej, muszą być zgodne z 
prawem Unii i prawem 
międzynarodowym, skuteczne i 
proporcjonalne w odniesieniu do 
identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa 
i postępowania w przypadku ich 
wystąpienia. Lepsze zrozumienie 
społeczno-ekonomicznego, kulturowego i 
antropologicznego wymiaru kwestii 
bezpieczeństwa, powodów jego braku, roli 
mediów i komunikacji oraz ich 
postrzegania przez obywateli ma 
zasadnicze znaczenie. Uwzględnione 
zostaną ponadto kwestie etyczne oraz 
ochrona ludzkich wartości i praw 
podstawowych.
Ochrona prawa obywateli do prywatności 
w społeczeństwie cyfrowym będzie 
wymagała stworzenia ram i technologii 
zapewniających ochronę prywatności już 
w fazie projektowania produktów i usług 
(privacy-by-design). Opracowane zostaną 
technologie umożliwiające użytkownikom 
kontrolowanie własnych danych 
osobowych i sposobu korzystania z nich 
przez osoby trzecie, a także narzędzia 
przeznaczone do wykrywania i 
blokowania nielegalnych treści i 
uniemożliwiania kradzieży danych oraz do 
ochrony praw człowieka on-line, aby 
zapobiec ograniczeniom w indywidualnym 
lub grupowym zachowaniu się ludzi 
wynikającym z niezgodnego z prawem 
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przeszukiwania i profilowania.
6a.7. Poprawa zdolności do prowadzenia 
misji i operacji w ramach wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony
Ponieważ linia podziału między 
bezpieczeństwem zewnętrznym i 
wewnętrznym jest coraz mniej wyraźna, 
konflikty poza Europą i ich konsekwencje 
mogą szybko wywrzeć bezpośredni wpływ 
na bezpieczeństwo Europy. Ponadto 
powiązania między cywilnymi i 
zorientowanymi na obronę działaniami i 
polityką wymagają szczególnej uwagi, 
ponieważ istnieją liczne możliwości 
wykorzystania synergii między operacjami 
ochrony cywilnej, oceny sytuacji, 
zarządzania konfliktami i zapobiegania 
im, utrzymywania pokoju i stabilizacji 
pokryzysowej. Należy wspierać inwestycje 
w rozwój potencjału zarządzania 
kryzysowego w przypadku stwierdzenia 
komplementarności, aby szybko 
zlikwidować luki w potencjale, a 
jednocześnie uniknąć niepotrzebnego 
powielania, tworząc synergię i wspierając 
standaryzację.
6a.8. Szczególne aspekty realizacji

Wprawdzie badania będą ukierunkowane 
na kwestię bezpieczeństwa cywilnego, ale 
w ich ramach istotnym zadaniem będzie 
aktywne dążenie do koordynacji z 
działaniami Europejskiej Agencji Obrony 
(EDA) w celu zacieśnienia współpracy z 
nią, w szczególności za pośrednictwem już 
istniejących ram współpracy europejskiej, 
w uznaniu faktu istnienia obszarów 
technologii podwójnego zastosowania 
istotnych zarówno dla zastosowań 
cywilnych, jak i wojskowych. Wzmocnione 
zostaną też mechanizmy koordynacji z 
odpowiednimi agencjami Unii, takimi jak 
np. FRONTEX, EMSA i Europol, w celu 
poprawy koordynacji programów i polityk 
unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa 
zarówno wewnętrznego, jak i 
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zewnętrznego, oraz innych inicjatyw Unii.
Uwzględniając specyficzny charakter 
kwestii bezpieczeństwa, zostaną wdrożone 
szczególne ustalenia związane z 
programowaniem i zarządzaniem, w tym 
ustalenia z komitetem, o którym mowa w 
art. 9 niniejszej decyzji. Odnoszące się do 
kwestii bezpieczeństwa informacje 
niejawne lub wrażliwe z innego powodu 
będą objęte ochroną, a w programach 
prac mogą zostać określone szczególne 
wymagania i kryteria dotyczące 
współpracy międzynarodowej. Znajdą one 
swoje odzwierciedlenie w ustaleniach 
dotyczących planowania i zarządzania w 
ramach celu szczegółowego „Bezpieczne 
społeczeństwa” (w tym aspekty procedury 
komitetowej).

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – Część III – ustęp 1 – akapit pierwszy – tiret pierwsze d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– odsetek osób uzależnionych od alkoholu 
w Europie w rozbiciu na uczestniczące 
państwa;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – Część III – ustęp 1 – akapit pierwszy – tiret pierwsze e (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– odsetek osób żyjących w ubóstwie w 
Europie w rozbiciu na uczestniczące 
państwa;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – Część III – ustęp 1 – akapit pierwszy – tiret pierwsze f (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– odsetek osób bezrobotnych w Europie w 
rozbiciu na uczestniczące państwa;
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