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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie przez Komisję programu 
„Horyzont 2020”, gdyż jest zdania, że pomoże on Unii Europejskiej pokonać kryzys 
zadłużenia i przywrócić wzrost poprzez zwiększenie konkurencyjności UE.

Dzięki programowi „Horyzont 2020” po raz pierwszy finansowanie przez UE badań
i innowacji skupi się w ramach jednego programu. Program „Horyzont 2020” jest 
ukierunkowany na wykorzystywanie odkryć naukowych w innowacyjnych produktach
i usługach, co otworzy nowe możliwości przed przedsiębiorstwami i spowoduje poprawę 
życia obywateli. Ma on też na celu zmniejszenie biurokracji poprzez uproszczenie zasad
i procedur składania wniosków w celu przyciągnięcia większej liczby naukowców
i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Realizacja programu „Horyzont 2020” rozpocznie się w styczniu 2014 r., a budżet programu 
na okres do 2020 r. wyniesie 87,74 mld EUR. Program „Horyzont 2020” obejmuje trzy 
szerokie obszary: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle oraz wyzwania 
społeczne. Zdaniem sprawozdawczyni większość działań komisji AGRI powinna skupiać się 
na części trzeciej, która dotyczy bezpośrednio kwestii związanych z rolnictwem. Część trzecia 
obejmuje sześć obszarów:

a) zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (9,07 mld EUR);

b) bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka 
ekologiczna (4,69 mld EUR);

c) bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia (6,53 mld EUR);

d) inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport (7,69 mld EUR);

e) działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami 
(4,31 mld EUR);

f) integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa (4,31 mld EUR).

W odniesieniu do bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rolnictwa 
sprawozdawczyni podkreśla konieczność aktywnej współpracy naukowców z rolnikami, 
zwłaszcza poprzez dyskusje nad priorytetami badawczymi, aby nowe odkrycia były 
wykorzystywane w codziennym życiu. Ważne jest też, aby do tych dyskusji włączyć 
organizacje pozarządowe.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem dostrzega znaczny wzrost środków budżetowych 
przeznaczonych na badania związane z rolnictwem w porównaniu do siódmego programu 
ramowego. 

Chciałaby zwrócić szczególną uwagę na konieczność stymulowania badań nad ograniczeniem 
zjawiska marnotrawienia żywności w kontekście rosnącego zapotrzebowania na żywność
w Europie i na świecie. Ważne jest, aby znacznie efektywniej wykorzystywać zasoby 
naturalne.
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W czasie przeprowadzonej przez komisję AGRI wymiany poglądów na temat programu 
„Horyzont 2020” uznano, że procedury programu muszą stać się mniej biurokratyczne. 
Sprawozdawczyni jest zdania, że w niniejszym wniosku Komisja Europejska zdecydowanie 
ograniczyła biurokrację i uprościła proces składania wniosków.

Ogólnie sprawozdawczyni uważa wniosek za wyważony i bardzo dobrze opracowany. 
Dlatego zwraca się o konstruktywne podejście do przeglądu wniosku i ma nadzieję, że 
program wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2014 r., tak by wraz z nadejściem nowego roku 
umożliwiał naukowcom dokonywanie nowych odkryć, które zwiększą ogólną 
konkurencyjność Europy.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Program „Horyzont 2020” dąży do 
osiągnięcia trzech celów priorytetowych, 
do których należą: tworzenie doskonałej 
bazy naukowej („Doskonała baza 
naukowa”), osiągnięcie wiodącej pozycji
w przemyśle („Wiodąca pozycja
w przemyśle”) i stawianie czoła 
wyzwaniom społecznym („Wyzwania 
społeczne”). Te cele priorytetowe powinny 
być realizowane poprzez program 
szczegółowy, w skład którego wchodzą 
trzy części dotyczące działań pośrednich
i jedna część dotycząca działań 
bezpośrednich Wspólnego Centrum 
Badawczego (JRC).

(2) Program „Horyzont 2020” dąży do 
osiągnięcia trzech celów priorytetowych, 
do których należą: tworzenie doskonałej 
bazy naukowej („Doskonała baza 
naukowa”), osiągnięcie wiodącej pozycji
w przemyśle i rolnictwie („Wiodąca 
pozycja w przemyśle i rolnictwie”)
i stawianie czoła wyzwaniom społecznym
(„Wyzwania społeczne”). Te cele 
priorytetowe powinny być realizowane 
poprzez program szczegółowy, w skład 
którego wchodzą trzy części dotyczące 
działań pośrednich i jedna część dotycząca 
działań bezpośrednich Wspólnego Centrum 
Badawczego (JRC).

Uzasadnienie

Chociaż w budżecie programu na badania i innowacje w dziedzinie rolnictwa przeznaczono 
4,5 mld EUR, cel osiągnięcia wiodącej pozycji w przemyśle sformułowano bez odwołania się 
do rolnictwa.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Krytycznego znaczenia nabiera 
potrzeba wzmocnienia i poszerzenia 
zakresu doskonałości unijnej bazy 
naukowej oraz przyciągnięcia najwyższej 
klasy badań i talentów w celu zapewnienia 
Europie konkurencyjności i dobrostanu
w perspektywie długoterminowej. Część
I „Doskonała baza naukowa” powinna 
wspierać działania Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych w dziedzinie badań 
pionierskich, przyszłych i powstających 
technologii, działań Marie Curie
i europejskich infrastruktur badawczych.
Celem tych działań powinno być dążenie 
do poszerzania kompetencji
w perspektywie długoterminowej, ze 
skupieniem uwagi na nauce i systemach 
następnej generacji oraz następnym 
pokoleniu naukowców, oraz zapewnienie 
wsparcia nowym talentom z całej Unii i 
z krajów stowarzyszonych. Działania Unii 
na rzecz wspierania doskonałej bazy 
naukowej powinny okazać się pomocne
w konsolidowaniu europejskiej przestrzeni 
badawczej i podniesieniu konkurencyjności
i atrakcyjności unijnego systemu nauki
w skali globalnej.

(5) Krytycznego znaczenia nabiera 
potrzeba wzmocnienia i poszerzenia 
zakresu doskonałości unijnej bazy 
naukowej oraz przyciągnięcia najwyższej 
klasy badań i talentów w celu zapewnienia 
Europie konkurencyjności i dobrostanu
w perspektywie długoterminowej. Część
I „Doskonała baza naukowa” powinna 
wspierać działania Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych w dziedzinie badań 
pionierskich, przyszłych i powstających 
technologii, działań Marie Curie
i infrastruktur badawczych państw 
członkowskich, tworzących razem 
europejską sieć infrastruktur naukowych.
Celem tych działań powinno być dążenie 
do poszerzania kompetencji
w perspektywie długoterminowej, ze 
skupieniem uwagi na nauce i systemach 
następnej generacji oraz następnym 
pokoleniu naukowców, oraz zapewnienie 
wsparcia nowym talentom z całej Unii i 
z krajów stowarzyszonych Działania Unii 
na rzecz wspierania doskonałej bazy 
naukowej powinny okazać się pomocne
w konsolidowaniu europejskiej przestrzeni 
badawczej i podniesieniu konkurencyjności
i atrakcyjności unijnego systemu nauki
w skali globalnej.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Działania bezpośrednie JRC powinny 
być realizowane w sposób elastyczny, 
sprawny i przejrzysty, przy uwzględnieniu 

(13) Działania bezpośrednie JRC powinny 
być realizowane w sposób elastyczny, 
sprawny i przejrzysty, przy uwzględnieniu 
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odpowiednich potrzeb użytkowników 
działań politycznych JRC i Unii, a także
z poszanowaniem celu, jakim jest ochrona 
interesów finansowych Unii. Te działania 
badawcze należy w razie konieczności 
dostosować do tych potrzeb oraz do 
rozwoju naukowego i technicznego i dążyć 
do osiągnięcia doskonałości naukowej.

odpowiednich potrzeb użytkowników 
działań politycznych Unii i JRC, a także
z poszanowaniem celu, jakim jest ochrona 
interesów finansowych Unii. Te działania 
badawcze należy w razie konieczności 
dostosować do tych potrzeb oraz do 
rozwoju naukowego i technicznego i dążyć 
do osiągnięcia doskonałości naukowej.

Uzasadnienie

Niewłaściwa kolejność. W zaproponowanym tekście działania polityczne JCR wymienione są 
przed polityczną odpowiedzialnością Unii.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wspólne Centrum Badawcze powinno 
nadal wypracowywać dodatkowe zasoby 
poprzez działania na zasadach 
konkurencyjnych; obejmują one udział
w działaniach pośrednich programu 
„Horyzont 2020”, prace dla stron trzecich 
oraz, w mniejszym stopniu, 
wykorzystywanie własności intelektualnej.

(14) Wspólne Centrum Badawcze powinno 
nadal wypracowywać dodatkowe zasoby 
poprzez działania na zasadach 
konkurencyjnych; obejmują one prace dla 
stron trzecich oraz, w mniejszym stopniu, 
wykorzystywanie własności intelektualnej.

Uzasadnienie

Zaproponowany tekst wprowadza uprzywilejowaną sytuację JRC w stosunku do centrów 
naukowych UE. JCR powinno otrzymać własny budżet bez możliwości ubiegania się
o finansowanie badań z innych pozycji w ramach programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieranie europejskich infrastruktur 
badawczych, w tym e-infrastruktur.

d) wspieranie infrastruktur badawczych
państw członkowskich, tworzących 
europejską sieć infrastruktur naukowych,
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w tym e-infrastruktur.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część II „Wiodąca pozycja w przemyśle” 
wzmacnia wiodącą pozycję w przemyśle
i konkurencyjność zgodnie z priorytetem
„Wiodąca pozycja w przemyśle” 
określonym w art. 5 ust. 2 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [program
„Horyzont 2020”] poprzez dążenie do 
osiągnięcia następujących celów 
szczegółowych:

Część II „Wiodąca pozycja w przemyśle
i rolnictwie” wzmacnia wiodącą pozycję
w przemyśle i rolnictwie oraz
konkurencyjność zgodnie z priorytetem
„Wiodąca pozycja w przemyśle
i rolnictwie” określonym w art. 5 ust. 2 lit. 
b) rozporządzenia (UE) nr XX/2012 
[program „Horyzont 2020”] poprzez 
dążenie do osiągnięcia następujących 
celów szczegółowych.

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 1.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w bezpieczną, wysokiej 
jakości żywność i inne produkty 
pochodzenia biologicznego poprzez 
rozwijanie wydajnych i efektywnych pod 
względem wykorzystania zasobów 
systemów produkcji pierwotnej, popieranie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw;

b) zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w bezpieczną, wysokiej 
jakości żywność i inne produkty 
pochodzenia biologicznego poprzez 
rozwijanie wydajnych i efektywnych pod 
względem wykorzystania zasobów 
systemów produkcji pierwotnej (w tym 
efektywnych pod względem wykorzystania 
składników odżywczych, energii, emisji 
dwutlenku węgla, wykorzystania wody
i gleby), a także poprzez uczynienie
z biologicznych odpadów rolniczych 
zasobu, którego potencjał jest w pełni 
wykorzystywany, zredukowanie zjawiska 
marnotrawienia żywności w całym 
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łańcuchu dostaw żywności, od produkcji 
pierwotnej do miejsca konsumpcji,
popieranie powiązanych usług 
ekosystemowych oraz konkurencyjnych 
niskoemisyjnych łańcuchów dostaw;

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program szczegółowy podlega ocenie
w odniesieniu do wyników i wpływu 
mierzonych w stosunku do wskaźników 
skuteczności działania, w tym,
w stosownych przypadkach, publikacji we 
wpływowych czasopismach, przepływu 
naukowców, dostępności infrastruktury 
badawczej, inwestycji uzyskanych dzięki 
finansowaniu dłużnemu i inwestycjom 
kapitału venture, MŚP wprowadzających 
innowacje nowe dla przedsiębiorstwa lub 
rynku, odniesień do odpowiedniej 
działalności badawczej w dokumentach 
politycznych jak również przykładów 
szczególnego wpływu na politykę..

Program szczegółowy podlega ocenie
w odniesieniu do wyników i wpływu 
mierzonych w stosunku do wskaźników 
skuteczności działania, w tym,
w stosownych przypadkach, publikacji we 
wpływowych czasopismach, przepływu 
naukowców, dostępności infrastruktury 
badawczej, inwestycji uzyskanych dzięki 
finansowaniu dłużnemu i inwestycjom 
kapitału venture, MŚP wprowadzających 
innowacje nowe dla przedsiębiorstwa lub 
rynku, odniesień do odpowiedniej 
działalności badawczej w dokumentach 
politycznych jak również przykładów 
szczególnego wpływu na politykę
i stosowania wyników badań w praktyce.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
kwestię zapewnienia szerokiego podejścia 
do innowacji, które nie ogranicza się tylko 
do opracowania nowych produktów i usług
w oparciu o przełomowe rozwiązania 
naukowe i technologiczne, ale obejmuje 
również takie aspekty jak wykorzystanie 
istniejących technologii w nowych 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie, 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
kwestię zapewnienia szerokiego podejścia 
do innowacji, które nie ogranicza się tylko 
do opracowania nowych produktów i usług
w oparciu o przełomowe rozwiązania 
naukowe i technologiczne, ale obejmuje 
również takie aspekty jak wykorzystanie 
istniejących technologii w nowych
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie, 
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innowacje pozatechnologiczne i społeczne.
Tylko holistyczne podejście do innowacji 
umożliwia stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym, przyczyniając się 
jednocześnie do powstania nowych 
konkurencyjnych przedsiębiorstw
i sektorów przemysłu.

innowacje pozatechnologiczne i społeczne
oraz zastosowanie w praktyce. Tylko 
holistyczne podejście do innowacji 
umożliwia stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym, przyczyniając się 
jednocześnie do powstania nowych 
konkurencyjnych przedsiębiorstw
i sektorów przemysłu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nauki społeczne i humanistyczne zostały 
też włączone ze względu na fakt, iż 
stanowią zasadniczy element działań 
koniecznych do stawienia czoła każdemu
z wyzwań społecznych w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Działanie 
te obejmują: zrozumienie czynników 
wpływających na zdrowie i optymalizację 
skuteczności systemów opieki zdrowotnej, 
wspieranie polityk ukierunkowanych na 
aktywizację obszarów wiejskich
i propagowanie świadomego wyboru 
wśród konsumentów, podejmowanie 
wiarygodnych decyzji w zakresie polityki 
energetycznej oraz zapewnienia przyjaznej 
dla konsumentów europejskiej sieci 
energetycznej, wspieranie polityki 
dotyczącej transportu i prognozowania
w oparciu o udowodnione dane, wspieranie 
strategii ukierunkowanych na łagodzenie 
skutków zmiany klimatu i strategii 
adaptacyjnych, inicjatywy w zakresie 
efektywności wykorzystania zasobów oraz 
środki zmierzające w kierunku 
ekologicznej i zrównoważonej gospodarki.

Nauki społeczne i humanistyczne zostały 
też włączone ze względu na fakt, iż 
stanowią zasadniczy element działań 
koniecznych do stawienia czoła każdemu
z wyzwań społecznych w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania, a także 
do przyczynienia się do opracowania 
rozwiązań poprzez bardziej sprzyjające 
uczestnictwu badania. Działanie te 
obejmują: zrozumienie czynników 
wpływających na zdrowie i optymalizację 
skuteczności systemów opieki zdrowotnej, 
wspieranie polityk ukierunkowanych na 
aktywizację obszarów wiejskich
i propagowanie świadomego wyboru 
wśród konsumentów, podejmowanie 
wiarygodnych decyzji w zakresie polityki 
energetycznej oraz zapewnienia przyjaznej 
dla konsumentów europejskiej sieci 
energetycznej, wspieranie polityki 
dotyczącej transportu i prognozowania
w oparciu o udowodnione dane, wspieranie 
strategii ukierunkowanych na łagodzenie 
skutków zmiany klimatu i strategii 
adaptacyjnych, inicjatywy w zakresie 
efektywności wykorzystania zasobów
i wystarczalności oraz środki zmierzające
w kierunku ekologicznej i zrównoważonej 
gospodarki.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.1.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie dużego pakietu nowo 
powstałych, wspólnych i obciążonych 
wysokim ryzykiem wizjonerskich 
projektów badawczych w obszarze nauki
i technologii jest konieczne, aby skutecznie 
zbadać nowe podstawy radykalnie nowych 
technologii przyszłości. Działanie to, 
poprzez swój wyraźnie nienastawiony na 
krótkoterminowe wyniki i nienakazowy 
charakter, dopuszcza nowe koncepcje, 
niezależnie od tego, kiedy i gdzie powstają,
w najszerszym możliwym zakresie 
tematów i dyscyplin. Czuwanie nad tak 
kruchymi koncepcjami wymaga zręcznego, 
interdyscyplinarnego podejścia 
pozbawionego negatywnego postrzegania 
kwestii ryzyka, które dalece wykracza poza 
sferę ściśle technologiczną. Przyciąganie
i zachęcanie nowych podmiotów o dużym 
potencjale, takich jak młodzi naukowcy
i najbardziej zaawansowane technicznie 
MŚP, do udziału w badaniach naukowych
i innowacjach ma ponadto istotne 
znaczenie dla wychowania przyszłych 
liderów nauki i przemysłu.

Wspieranie dużego pakietu nowo 
powstałych, wspólnych i obciążonych 
wysokim ryzykiem wizjonerskich 
projektów badawczych w obszarze nauki
i technologii jest konieczne, aby skutecznie 
zbadać nowe podstawy radykalnie nowych 
technologii przyszłości. Działanie to, 
poprzez swój wyraźnie nienastawiony na 
krótkoterminowe wyniki i nienakazowy 
charakter, dopuszcza nowe koncepcje, 
niezależnie od tego, kiedy i gdzie powstają,
w najszerszym możliwym zakresie 
tematów i dyscyplin. Czuwanie nad tak 
kruchymi koncepcjami wymaga zręcznego, 
interdyscyplinarnego podejścia 
pozbawionego negatywnego postrzegania 
kwestii ryzyka, które dalece wykracza poza 
sferę ściśle technologiczną. Przyciąganie
i zachęcanie nowych podmiotów o dużym 
potencjale, takich jak młodzi naukowcy
i najbardziej zaawansowane technicznie 
MŚP oraz kobiety naukowcy do udziału
w badaniach naukowych i innowacjach ma 
ponadto istotne znaczenie dla wychowania 
przyszłych liderów nauki i przemysłu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest stworzenie podstaw dla 
przemysłu europejskiego w celu 
utrzymania jego wiodącej pozycji
w zakresie innowacji, również w średniej
i długiej perspektywie. Działania obejmują 
rozwój powstających narzędzi takich jak 
biologia syntetyczna, bioinformatyka

Celem jest stworzenie podstaw dla 
przemysłu europejskiego w celu 
utrzymania jego wiodącej pozycji
w zakresie innowacji, również w średniej
i długiej perspektywie. Działania obejmują 
rozwój powstających narzędzi takich jak 
biologia syntetyczna, bioinformatyka
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i biologia systemów oraz wykorzystanie 
konwergencji z innymi technologiami 
wspomagającymi takimi jak 
nanotechnologia (np. bionanotechnologia)
i TIK (np. bioelektronika). Wyżej 
wymienione i inne nowoczesne obszary 
zasługują na przeznaczenie odpowiednich 
środków na działalność badawczo-
rozwojową w celu ułatwienia skutecznego 
transferu i wdrażania w nowych 
zastosowaniach (systemy nośnikowe dla 
leków, biosensory, bioczipy itd.).

i biologia systemów oraz wykorzystanie 
konwergencji z innymi technologiami 
wspomagającymi takimi jak 
nanotechnologia (np. bionanotechnologia)
i TIK (np. bioelektronika), a także 
biotechnologia rolna i biotechnologia 
roślin. Wyżej wymienione i inne 
nowoczesne obszary zasługują na 
przeznaczenie odpowiednich środków na 
działalność badawczo-rozwojową w celu 
ułatwienia skutecznego transferu
i wdrażania w nowych zastosowaniach
(systemy nośnikowe dla leków, biosensory, 
bioczipy, inżynieria genetyczna roślin itd.)

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2. – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4.2. Biotechnologiczne procesy 
przemysłowe

1.4.2. Biotechnologiczne produkty
i procesy

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podniesienie konkurencyjności 
przemysłów przetwórczych takich jak 
przemysł chemiczny, celulozowy
i papierniczy, szklarski, metali 
nieżelaznych i stalowy poprzez radykalne 
podniesienie efektywności wykorzystania 
zasobów i energii oraz ograniczenie 
wpływu działalności przemysłowej na 
środowisko. Nacisk zostanie położony na 
rozwój i weryfikację technologii 
wspomagających w zakresie 
innowacyjnych substancji, materiałów
i rozwiązań technologicznych w celu 
opracowania produktów niskoemisyjnych 

Podniesienie konkurencyjności 
przemysłów przetwórczych takich jak 
przemysł chemiczny, celulozowy
i papierniczy, szklarski, budowlany, 
przemysł metali nieżelaznych i stalowy 
poprzez radykalne podniesienie 
efektywności wykorzystania zasobów
i energii oraz ograniczenie wpływu 
działalności przemysłowej na środowisko.
Nacisk zostanie położony na rozwój
i weryfikację technologii wspomagających
w zakresie innowacyjnych substancji, 
materiałów i rozwiązań technologicznych
w celu opracowania produktów 
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oraz procesów i usług wymagających 
mniejszego zużycia energii w całym 
łańcuchu wartości, jak również na 
przyjęcie technologii i technik bardzo 
niskoemisyjnych w celu osiągnięcia 
określonego obniżenia natężenia emisji 
gazów cieplarnianych.

niskoemisyjnych oraz procesów i usług 
wymagających mniejszego zużycia energii
w całym łańcuchu wartości, jak również na 
przyjęcie technologii i technik bardzo 
niskoemisyjnych w celu osiągnięcia 
określonego obniżenia natężenia emisji 
gazów cieplarnianych.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.1. – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument przeznaczony dla MŚP obejmie 
wszystkie obszary nauki, technologii
i innowacji i charakteryzuje się oddolnym 
podejściem w ramach danego wyzwania 
społecznego lub technologii 
wspomagającej, aby pozostawić miejsce na 
wszelkiego rodzaju obiecujące pomysły,
w szczególności przekrojowe
i interdyscyplinarne, które będą wymagały 
dofinansowania.

Instrument przeznaczony dla MŚP obejmie 
wszystkie obszary nauki, technologii
i innowacji, a także rolnictwa,
i charakteryzuje się oddolnym podejściem
w ramach danego wyzwania społecznego 
lub technologii wspomagającej, aby 
pozostawić miejsce na wszelkiego rodzaju 
obiecujące pomysły, w szczególności 
przekrojowe i interdyscyplinarne, które 
będą wymagały dofinansowania.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2. – podpunkt 3.2.3.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Będzie to wsparcie na rzecz innowacji 
opartych na zasadach rynkowych
w związku z podniesieniem innowacyjnego 
potencjału przedsiębiorstw poprzez 
poprawę warunków ramowych dla 
innowacji oraz stawianie czoła określonym 
przeszkodom hamującym wzrost 
innowacyjnych firm, w szczególności MŚP
i przedsiębiorstw o średnich rozmiarach 
wykazujących potencjał do szybkiego 
wzrostu. Pomoc finansową przyzna się na 
specjalistyczne wspieranie innowacji
(obejmujące np. korzystanie z własności 

Będzie to wsparcie na rzecz innowacji 
opartych na zasadach rynkowych
w związku z podniesieniem innowacyjnego 
potencjału przedsiębiorstw poprzez 
poprawę warunków ramowych dla 
innowacji oraz stawianie czoła określonym 
przeszkodom hamującym wzrost 
innowacyjnych firm, w tym brak spójności 
między innowacjami technologicznymi
i ustawodawstwem UE, zwłaszcza
w sektorze rolnictwa oraz MŚP
i przedsiębiorstw o średnich rozmiarach 
wykazujących potencjał do szybkiego 
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intelektualne, sieci nabywców, wspieranie 
biur ds. transferu technologii, 
projektowanie strategiczne) oraz przeglądy 
publicznych działań politycznych 
dotyczących innowacji.

wzrostu. Pomoc finansową przyzna się na 
specjalistyczne wspieranie innowacji
(obejmujące np. korzystanie z własności 
intelektualne, sieci nabywców, wspieranie 
biur ds. transferu technologii, 
projektowanie strategiczne) oraz przeglądy 
publicznych działań politycznych 
dotyczących innowacji.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.4. – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konieczna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia i chorób u ludzi w każdym wieku, 
aby można było opracować nowe, lepsze 
środki zapobiegawcze, metody 
diagnostyczne i metody leczenia.
Interdyscyplinarne badania przekładające 
odkrycia naukowe w zakresie 
patofizjologii chorób mają zasadnicze 
znaczenie dla lepszego poznania 
wszystkich aspektów procesów 
chorobowych, w tym ponownej 
klasyfikacji normalnej zmiany i choroby na 
podstawie danych molekularnych, oraz dla 
weryfikacji i wykorzystania wyników 
badań w zastosowaniach klinicznych.

Konieczna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia i chorób u ludzi w każdym wieku, 
aby można było opracować nowe, lepsze 
środki zapobiegawcze, metody 
diagnostyczne i metody leczenia. Ze 
względu na powiązania między zdrowiem 
ludzkim a zdrowiem zwierząt,
interdyscyplinarne badania przekładające 
odkrycia naukowe w zakresie 
patofizjologii chorób mają zasadnicze 
znaczenie dla lepszego poznania 
wszystkich aspektów procesów 
chorobowych, w tym ponownej 
klasyfikacji normalnej zmiany i choroby na 
podstawie danych molekularnych, oraz dla 
weryfikacji i wykorzystania wyników 
badań w zastosowaniach klinicznych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.10.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie zostanie przyznane na integrację 
infrastruktur oraz struktur i źródeł 
informacji (w tym uzyskanych z badań 
kohortowych, protokołów, gromadzenia 
danych, wskaźników itd.), jak również na 

Wsparcie zostanie przyznane na integrację 
infrastruktur oraz struktur i źródeł 
informacji (w tym uzyskanych z badań 
kohortowych, protokołów, gromadzenia 
danych, wskaźników itd.), jak również na 
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cele związane z normalizacją, 
interoperacyjnością, magazynowaniem
i wymianą danych oraz dostępem do nich
w celu umożliwienia ich właściwego 
wykorzystania. Należy zwrócić uwagę na 
przetwarzanie danych, zarządzanie wiedzą, 
modelowanie i wizualizację.

cele związane z normalizacją, 
interoperacyjnością, magazynowaniem
i wymianą danych dotyczących zarówno 
ludzi, jak i zwierząt, oraz dostępem do nich
w celu umożliwienia ich właściwego 
wykorzystania. Należy zwrócić uwagę na 
przetwarzanie danych, zarządzanie wiedzą, 
modelowanie i wizualizację.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania morskie 
oraz gospodarka ekologiczna

2. Bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, 
badania morskie oraz gospodarka 
ekologiczna

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1. – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1. Zrównoważone rolnictwo i leśnictwo 2.1. Zrównoważone i konkurencyjne
rolnictwo i leśnictwo

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów
i elastycznych systemów rolnictwa
i leśnictwa, które są źródłem 
wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz pełnią 
funkcje ekosystemów, wspierając 

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów
i elastycznych systemów rolnictwa
i leśnictwa, które są źródłem 
wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz pełnią 
funkcje ekosystemów, wspierając 
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jednocześnie rozwój dobrze 
prosperujących obszarów wiejskich, 
wymaga odpowiedniej wiedzy, narzędzi, 
usług i innowacji. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów 
zintegrowania celów rolniczych
i środowiskowych w ramach 
zrównoważonej produkcji, a więc: 
podniesienie wydajności i efektywności 
wykorzystania zasobów w rolnictwie; 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
generowanych w sektorze rolnictwa;
ograniczenie wypłukiwanie składników 
odżywczych z ziem uprawnych do 
środowisk naziemnych i wodnych; 
zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego; 
zwiększenie poziomu bioróżnorodności
w systemach produkcji pierwotnej.

jednocześnie rozwój dobrze 
prosperujących obszarów wiejskich
i innowacyjnych MŚP na obszarach 
wiejskich, wymaga odpowiedniej wiedzy,
przekazywania wiedzy, narzędzi, usług
i innowacji. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów 
zintegrowania celów rolniczych, 
klimatycznych i środowiskowych
w ramach bardziej zrównoważonej 
produkcji, takich jak: zwiększenie 
potencjału genetycznego roślin, aby mogły 
one lepiej dostosowywać się do działania 
czynników biotycznych i abiotycznych 
podniesienie wydajności i efektywności 
wykorzystania zasobów w rolnictwie;
ograniczenie erozji gleby i emisji gazów 
cieplarnianych generowanych w sektorze 
rolnictwa; podniesienie wydajności 
odżywczej i w zakresie wykorzystania 
wody; zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
zwiększenie poziomu bioróżnorodności
w systemach produkcji pierwotnej.

Uzasadnienie

Badania naukowe w dziedzinie rolnictwa również są po części rozwiązaniem. Rośliny 
wydatnie przyczynią się do rozwoju zrównoważonego rolnictwa, a to dzięki swojemu 
potencjałowi genetycznemu i zdolności podnoszenia wydajności odżywczej i wydajności
w zakresie wykorzystania wody. Należy to jaśniej sprecyzować i uwydatnić.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1. – podpunkt 2.1.1. – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1.1. Podniesienie wydajności produkcji
i stawianie czoła zmianom klimatu przy 
zapewnieniu zrównoważonego
i elastycznego rozwoju

2.1.1. Podniesienie wydajności produkcji, 
jakości i bezpieczeństwa żywności, 
wzmocnienie zrównoważonego
i elastycznego rozwoju oraz stawianie 
czoła zmianie klimatu i łagodzenie jej 
skutków
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Uzasadnienie

Jakość i bezpieczeństwo żywności, np. zdrowie roślin oraz cechy sensoryczne i właściwości 
odżywcze (witaminy, mikroskładniki odżywcze).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1. – podpunkt 2.1.1. – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania przyczynią się do podniesienia 
wydajności i zdolności adaptacyjnych 
roślin, zwierząt i systemów produkcyjnych
w celu stawienia czoła szybko 
zmieniającym się warunkom 
środowiskowym lub klimatycznym
i wzrastającym niedoborom zasobów 
naturalnych. Wynikające z nich innowacje 
będą pomocne w przejściu do gospodarki
o niskim zużyciu energii, niskoemisyjnej
i wytwarzającej małą ilość odpadów
w całym łańcuchu dostaw żywności
i paszy. Poza przyczynieniem się do 
bezpieczeństwa żywnościowego, powstaną 
nowe możliwości w zakresie użytkowania 
biomasy i produktów ubocznych 
pochodzenia rolniczego i leśnego
w licznych zastosowaniach 
nieżywnościowych.

Działania przyczynią się do podniesienia 
wydajności i zdolności adaptacyjnych 
roślin, zwierząt i systemów produkcyjnych
w celu stawienia czoła szybko 
zmieniającym się warunkom 
środowiskowym lub klimatycznym
i wzrastającym niedoborom zasobów 
naturalnych. Wynikające z nich innowacje
oraz ich przekazanie wszystkim 
zaangażowanym podmiotom 
gospodarczym będą pomocne w przejściu 
do gospodarki o niskim zużyciu energii, 
niskoemisyjnej i wytwarzającej małą ilość 
odpadów w całym łańcuchu dostaw 
żywności i paszy. Poza przyczynieniem się 
do bezpieczeństwa żywnościowego, 
powstaną nowe możliwości w zakresie 
użytkowania biomasy, bioodpadów, 
odpadów z rolnictwa i leśnictwa oraz
produktów ubocznych pochodzenia 
rolniczego i leśnego w licznych 
zastosowaniach nieżywnościowych
(zwłaszcza energetycznych
i chemicznych).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1. – podpunkt 2.1.1. – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne 
podejścia ukierunkowane na podniesienie 

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne 
podejścia i międzysektorowe efekty 
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wydajności roślin, zwierząt
i mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej obszarów 
wiejskich. Nacisk zostanie położony na 
zintegrowane i różnorodne systemy 
produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 
technologii i podejść opartych na 
intensyfikacji ekologicznej, w celu 
uzyskania korzyści zarówno w ramch
rolnictwa konwencjonalnego, jak
i ekologicznego. Doskonalenie genetyczne 
roślin i zwierząt pod względem zdolności 
adaptacyjnych i wydajności będzie
wymagało wszystkich odpowiednich
konwencjonalnych i nowoczesnych metod
chowu w celu lepszego wykorzystania 
zasobów genetycznych. Należy zwrócić 
uwagę na gospodarowanie glebą
w gospodarstwie rolnym w celu 
podniesienia jej urodzajności jako 
stanowiącej podstawę wydajności zbiorów.
Propagowana będzie kwestia zdrowia 
zwierząt i roślin i kontynuowany rozwój 
zintegrowanych środków zwalczania 
chorób i szkodników. Należy prowadzić 
badania nad strategią zwalczania chorób 
zwierząt, w tym zoonoz, oraz nad 
opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 
zostaną wzmocnione przez badania
o bardziej podstawowym charakterze
w celu uwzględnienia odpowiednich 
kwestii biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.

synergii ukierunkowane na podniesienie 
wydajności roślin, zwierząt
i mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów
(wody, gleby, składników odżywczych, 
energii) oraz trwałości ekologicznej 
obszarów wiejskich. Nacisk zostanie 
położony na zintegrowane i różnorodne 
systemy produkcyjne i innowacyjne
praktyki w zakresie rolnictwa, w tym 
stosowanie precyzyjnych technologii
i podejść opartych na intensyfikacji 
ekologicznej, w celu uzyskania korzyści
we wszystkich rodzajach rolnictwa.
Doskonalenie genetyczne roślin i zwierząt 
pod względem zdolności adaptacyjnych, 
odporności i wydajności będzie poddane 
przeglądowi i rozwijane w świetle
konwencjonalnych i nowoczesnych
technik chowu i będzie wymagało lepszego 
wykorzystania zasobów genetycznych.
Należy zwrócić uwagę na gospodarowanie 
glebą w gospodarstwie rolnym w celu 
podniesienia jej urodzajności jako 
stanowiącej podstawę wydajności zbiorów
i produkcji zwierzęcej, a także 
podniesienia plonów w sposób 
zrównoważony. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin
i kontynuowany rozwój zintegrowanych 
środków zwalczania chorób i szkodników.
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne zarówno
w rozwiązywaniu problemów 
logistycznych i praktycznych 
użytkowników komercyjnych, jak i 
w zażegnaniu obaw społecznych obywateli 
UE. Wyżej wymienione obszary zostaną 
wzmocnione przez badania o bardziej 
podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1. – podpunkt 2.1.2. – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1.2. Świadczenie usług ekosystemowych
i dostawa dóbr publicznych

2.1.2. Wzmocnienie wielofunkcyjności 
rolnictwa, w tym również usług 
ekosystemowych i dóbr publicznych

Uzasadnienie

Wielofunkcyjność jako kompleksowe podejście łączące rolnictwo i usługi ekosystemowe
w celu zapewnienia zgodności ze wspólną polityką rolną i programami badawczymi. Należy 
wzmocnić wielofunkcyjną rolę rolnictwa, polegającą np. na świadczeniu usług 
ekosystemowych i dostarczaniu dóbr publicznych, ale również podnieść poziom wiedzy na 
temat systemów gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1. – podpunkt 2.1.2. 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społeczne dóbr publicznych
(łącznie z wartościami kultutalnymi
i rekreacyjnymi) i ważnych usług 
ekologicznych takich jak bioróżnorodność
funkcjonalna i in-situ, zapylanie roślin, 
regulowanie stosunków wodnych,
krajobraz, ograniczenie erozji oraz 
sekwestracja dwutlenku węgla
i ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych. Działania badawcze będą 
wspierać dostawy tych dóbr i usług 
publicznych poprzez dostarczenie 
rozwiązań w zakresie gospodarowania, 
narzędzi wspierających proces decyzyjny 
oraz ocenę ich wartości pozarynkowej. Do
szczególnych kwestii, którymi należy się 

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społecznych dóbr 
publicznych (łącznie z wartościami
kulturalnymi i rekreacyjnymi oraz estetyką 
krajobrazu) i ważnych usług 
ekologicznych takich jak bioróżnorodność 
funkcjonalna i in-situ, zapylanie roślin, 
regulowanie stosunków wodnych, 
zachowanie krajobrazu, ograniczenie 
erozji oraz sekwestracja dwutlenku węgla
i ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych. Działania badawcze będą 
wspierać dostawy tych dóbr i usług 
publicznych poprzez dostarczenie 
rozwiązań w zakresie gospodarowania, 
narzędzi wspierających proces decyzyjny
i politykę, opracowywanie wskaźników 
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zająć, należy identyfikacja systemów 
rolnych i leśnych oraz wzorcowych 
krajobrazów, w których cele te zostaną 
prawdopodobnie osiągnięte. Zmiany
w aktywnym zarządzaniu systemami 
rolnymi, w tym zastosowanie technologii
i zmiana praktyk, dodatkowo obniżą emisję 
gazów cieplarnianych oraz zwiększą 
zdolność sektora rolnictwa do 
przystosowywania się do niekorzystnych 
skutków zmiany klimatu.

pomocnych przy odpowiednim pomiarze 
wyników osiągniętych dzięki działaniom 
rolników mającym na celu złagodzenie 
skutków zmiany klimatu oraz pomiar 
oddziaływania ich wartości pozarynkowej.
Należy też opracować system obliczania 
finansowej wartości poszczególnych dóbr 
publicznych i usług użyteczności 
publicznej dostarczanych przez rolników, 
ponieważ rola coraz bardziej 
ukierunkowanych środków ekologicznych 
będzie się zwiększać w polityce rolnej
w najbliższych latach. Do kwestii, którymi 
należy się zająć, należy identyfikacja
i rozwój różnych systemów rolnych,
leśnych i uprawnych oraz wzorcowych 
krajobrazów, które prawdopodobnie 
doprowadzą do optymalizacji procesu 
dostarczania dóbr publicznych
i świadczenia usług w interesie 
publicznym. Przeprowadzona zostanie 
społeczno-ekonomiczna ocena 
porównawcza systemów rolniczych
i leśnych oraz ich zrównoważonego 
działania. Kształtowanie krajobrazu 
wiejskiego poprzez zmiany w aktywnym 
zarządzaniu systemami rolnymi, w tym 
zastosowanie technologii i zmiana praktyk,
zwłaszcza zarządzanie środkami 
nawożenia gleby, obniżą emisję gazów 
cieplarnianych oraz zwiększą zdolność 
sektora rolnictwa do przystosowywania się 
do niekorzystnych skutków zmiany 
klimatu.

Uzasadnienie

Badania społeczno-ekonomiczne na temat systemów leśnych i rolnych oraz ich wpływu na 
środowisko muszą stanowić integralną część badań naukowych nad wielofunkcyjnymi 
aspektami rolnictwa i należy je podjąć, aby promować zmiany w aktywnym zarządzaniu 
systemami rolnymi.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności
i paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne, jak 
organiczne, od produkcji pierwotnej po 
spożycie. Takie podejście przyczyni się do: 
a) zapewnienia wszystkim Europejczykom 
bezpieczeństwa i ochrony żywności
i zwalczania głodu na świecie; b) obniżenia 
obciążeń powodowanych prezez choroby 
związane z żywnością i odżywianiem 
poprzez propagowanie zmiany diety na 
zdrową i zrównoważoną, w drodze 
edukowania konsumentów i wprowadzania 
innowacji w przemyśle spożywczym; c) 
obniżenia zużycia wody i energii
w przetwórstwie, transporcie i dystrybucji 
żywności; oraz d) obniżenia
marnotrwastwa żywności o 50 % do 2030 
r.

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności
i paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów rolnictwa i produktów, od 
produkcji pierwotnej po spożycie. Takie 
podejście przyczyni się do: a) zapewnienia 
wszystkim Europejczykom bezpieczeństwa
i ochrony żywności i zwalczania głodu na 
świecie; b) obniżenia obciążeń 
powodowanych przez choroby związane
z żywnością i odżywianiem poprzez 
propagowanie zmiany diety na zdrową
i zrównoważoną, w drodze edukowania 
konsumentów i wprowadzania innowacji
w przemyśle rolnym i spożywczym; c) 
obniżenia zużycia wody i energii
w przetwórstwie, transporcie i dystrybucji 
żywności; oraz d) obniżenia
marnotrawstwa żywności o 50 % do 
2030 r.

Uzasadnienie

Istnieją różne rodzaje rolnictwa i produktów rolnych, poczynając od rolnictwa 
konwencjonalnego, poprzez ekologiczne aż po zrównoważone rolnictwo intensywne. Należy 
uwzględnić wszystkie rodzaje rolnictwa i produktów rolnych, gdyż w każdym przypadku celem 
jest uzyskanie bezpiecznych i zdrowych produktów. Rolnictwo i produkcja pierwotna to 
kluczowe elementy sektora rolno-spożywczego, a innowacje w branżach działających na rzecz 
rolnictwa mogą się przyczynić do zdrowej i zrównoważonej diety, np. poprzez większą liczbę 
zdrowych substancji w roślinach.

Poprawka 28



AD\908034PL.doc 21/24 PE489.458v02-00

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2. – podpunkt 2.2.3.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzeby po stronie żywności i przemysłu 
spożywczego w zakresie stawienia czoła 
społecznej, środowiskowej, klimatycznej
i ekonomicznej zmianie poziomu
z lokalnego na globalny będą brane pod 
uwagę na wszystkich etapach łańcucha 
produkcji żywności i paszy, w tym 
projektowania, przetwarzania i pakowania 
żywności, kontroli procesu, ograniczania 
ilości odpadów, podnoszenia wartości 
produktów ubocznych oraz bezpiecznego 
stosowania lub usuwania produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
Powstaną przy tym innowacyjne
i zrównoważone procesy, efektywne pod 
względem wykorzystania zasobów, oraz 
zróżnicowane, bezpieczne i dostępne 
cenowo produkty wysokiej jakości. Dzięki 
temu umocni się innowacyjny potencjał 
europejskiego łańcucha dostaw żywności, 
wzrośnie jego konkurencyjność, 
przyczyniając się do wzrostu 
gospodarczego i wzrostu zatrudnienia
i umożliwiając dostosowanie europejskiego 
przemysłu spożywczego do zmian. Inne 
aspekty, jakie należy uwzględnić, obejmują 
możliwość śledzenia, logistykę i usługi, 
czynniki społeczno-ekonomiczne, 
odporność łańcucha żywnościowego na 
zagrożenia środowiskowe i klimatyczne 
oraz ograniczenie negatywnych skutków 
działań w łańcuchu żywnościowym, 
zmiany diety i systemów produkcji na 
środowisko.

Potrzeby po stronie żywności i przemysłu 
spożywczego w zakresie stawienia czoła 
społecznej, środowiskowej, klimatycznej
i ekonomicznej zmianie poziomu
z lokalnego na globalny będą brane pod 
uwagę na wszystkich etapach łańcucha 
produkcji żywności i paszy, w tym
produkcji rolnej, projektowania, 
przetwarzania i pakowania żywności, 
kontroli procesu, ograniczania ilości 
odpadów, podnoszenia wartości produktów 
ubocznych oraz bezpiecznego stosowania 
lub usuwania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego. Powstaną przy 
tym innowacyjne i zrównoważone procesy, 
efektywne pod względem wykorzystania 
zasobów, oraz zróżnicowane, bezpieczne
i dostępne cenowo produkty wysokiej 
jakości. Dzięki temu umocni się 
innowacyjny potencjał europejskiego 
łańcucha dostaw żywności, wzrośnie jego 
konkurencyjność, przyczyniając się do 
wzrostu gospodarczego i wzrostu 
zatrudnienia i umożliwiając dostosowanie 
europejskiego przemysłu spożywczego do 
zmian. Inne aspekty, jakie należy 
uwzględnić, obejmują możliwość 
śledzenia, logistykę i usługi, czynniki 
społeczno-ekonomiczne, odporność 
łańcucha żywnościowego na zagrożenia 
środowiskowe i klimatyczne oraz 
ograniczenie negatywnych skutków działań
w łańcuchu żywnościowym, zmiany diety
i systemów produkcji na środowisko.

Uzasadnienie

Produkcja rolna to początek łańcucha produkcji żywności i pasz, wobec czego należy o niej 
wyraźnie wspomnieć.

Poprawka 29
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.5. – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie ustanowienia norm będzie 
wykorzystane w celu przyspieszonego 
wprowadzenia na rynek nowych dóbr
i usług opartych na biologii.

Wspieranie ustanowienia norm będzie 
wykorzystane w celu przyspieszonego 
wprowadzenia na rynek nowych dóbr
i usług opartych na biologii, poczynając od 
ziemnych i wodnych systemów produkcji,
a kończąc na konsumencie jako odbiorcy 
finalnym.

Uzasadnienie

Należy jasno zaznaczyć, że stanowienie norm będzie miało miejsce w całym łańcuchu 
wartości, poczynając od produkcji pierwotnej (ziemnej lub wodnej), a kończąc na odbiorcy 
finalnym. Jedynie w ten sposób można zagwarantować, że cały łańcuch wartości będzie 
ukierunkowany na realizację wspólnych celów.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.5. – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sektorach gospodarki ekologicznej 
podjęte zostaną działania ukierunkowane 
na przyszłość, w tym opracowanie baz 
danych, wskaźników i modeli o wymiarze 
światowym, europejskim, krajowym
i regionalnym. Należy rozwijać europejskie 
obserwatorium ds. gospodarki ekologicznej
w celu mapowania i monitorowania 
unijnych i światowych działań w zakresie 
badań i innowacji, opracowania 
najważniejszych wskaźników wydajności 
oraz monitorowania polityki innowacji
w gospodarce ekologicznej.

W sektorach gospodarki ekologicznej 
podjęte zostaną działania ukierunkowane 
na przyszłość, w tym opracowanie baz 
danych, wskaźników i modeli o wymiarze 
światowym, europejskim, krajowym
i regionalnym. Należy rozwijać europejskie 
obserwatorium ds. gospodarki 
ekologicznej, skupiające wszystkie 
zainteresowane podmioty ze świata nauki,
z przemysłu i społeczeństwa 
obywatelskiego, w celu mapowania
i monitorowania unijnych i światowych 
działań w zakresie badań i innowacji, 
opracowania najważniejszych wskaźników 
wydajności oraz monitorowania polityki 
innowacji w gospodarce ekologicznej.

Poprawka 31
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część IV – punkt 3 – podpunkt 3.2. – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2. Bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania morskie 
oraz gospodarka ekologiczna

3.2. Bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, 
badania morskie oraz gospodarka 
ekologiczna
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