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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.

Poprzez program „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 naukowych, 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: 1. doskonałej bazy naukowej, 2. wiodącej pozycji w przemyśle, 3. wyzwań 
społecznych. Zdaniem sprawozdawczyni większość działań komisji AGRI powinna skupiać 
się na części trzeciej, która dotyczy w szczególności 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 w postaci dyskusji 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 ona 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 wydajniej 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 
program 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 rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unia dąży do realizacji strategii
„Europa 2020”, w której określono cele 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podkreślając rolę badań 
naukowych i innowacji jako zasadniczych 
czynników sprzyjających dobrej sytuacji 
społeczno-gospodarczej oraz 
zrównoważeniu środowiskowemu, a także 
stawia przed sobą zadanie zwiększenia do 
2020 r. wydatków na badania naukowe
i rozwój do poziomu 3% produktu 
krajowego brutto (PKB), przy 
jednoczesnym opracowaniu wskaźnika 
intensywności innowacji. W tym 
kontekście inicjatywa przewodnia „Unia 
innowacji” określa strategiczne
i zintegrowane podejście do badań 
naukowych i innowacji, ustanawiając ramy
i cele, do których realizacji powinno się
w przyszłości przyczyniać finansowanie 
Unii przeznaczone na badania naukowe
i innowacje. Badania naukowe i innowacje 
są także zasadniczymi czynnikami dla 

(3) Unia dąży do realizacji strategii
„Europa 2020”, w której określono cele 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podkreślając rolę badań 
naukowych i innowacji oraz ich wdrażania 
jako zasadniczych czynników 
sprzyjających dobrej sytuacji społeczno-
gospodarczej oraz zrównoważeniu 
środowiskowemu, a także stawia przed 
sobą zadanie zwiększenia do 2020 r. 
wydatków na badania naukowe i rozwój do 
poziomu 3% produktu krajowego brutto
(PKB), przy jednoczesnym opracowaniu 
wskaźnika intensywności innowacji.
W tym kontekście inicjatywa przewodnia
„Unia innowacji” określa strategiczne
i zintegrowane podejście do badań 
naukowych i innowacji, ustanawiając ramy
i cele, do których realizacji powinno się
w przyszłości przyczyniać finansowanie 
Unii przeznaczone na badania naukowe
i innowacje. Badania naukowe i innowacje 
są także zasadniczymi czynnikami dla 
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pozostałych inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, zwłaszcza
„Europy efektywnie korzystającej
z zasobów”, „Polityki przemysłowej
w erze globalizacji” i „Europejskiej agendy 
cyfrowej”. Ponadto polityka spójności ma 
do odegrania ważną rolę dla osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” związanych
z badaniami i innowacją, poprzez 
budowanie potencjału i umożliwienie 
osiągnięcia doskonałości.

pozostałych inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, zwłaszcza
„Europy efektywnie korzystającej
z zasobów”, „Polityki przemysłowej
w erze globalizacji” i „Europejskiej agendy 
cyfrowej”. Ponadto polityka spójności ma 
do odegrania ważną rolę dla osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” związanych
z badaniami i innowacją, poprzez 
budowanie potencjału i umożliwienie 
osiągnięcia doskonałości.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „Horyzont 2020” - program ramowy
w zakresie badań naukowych i innowacji
w Unii Europejskiej (dalej zwany 
programem „Horyzont 2020”), skupia się 
na trzech celach: utworzeniu doskonałej 
bazy naukowej, aby wzmocnić zdolność 
Unii do osiągania światowej klasy 
wybitnych osiągnięć naukowych, 
promowaniu wiodącej pozycji w przemyśle
w celu wspierania przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, i innowacyjności, oraz na stawianiu 
czoła wyzwaniom społecznym, aby 
zareagować bezpośrednio na wyzwania 
określone w strategii „Europa 2020” 
poprzez wsparcie działań obejmujących 
pełny cykl od badań po rynek. Program
„Horyzont 2020” powinien wspierać 
wszystkie etapy łańcucha innowacji, 
zwłaszcza działania bliższe rynkowi,
w tym innowacyjne instrumenty 
finansowe, jak również innowacje 
nietechnologiczne i społeczne, oraz 
zmierza do zaspokojenia potrzeb 
badawczych szerokiego wachlarza 
kierunków polityki Unii poprzez położenie 
nacisku na możliwie najszersze 
wykorzystanie i upowszechnianie wiedzy 
uzyskanej poprzez wspierane działania, aż 

(11) „Horyzont 2020” - program ramowy
w zakresie badań naukowych i innowacji
w Unii Europejskiej (dalej zwany 
programem „Horyzont 2020”), skupia się 
na trzech celach: utworzeniu doskonałej 
bazy naukowej, aby wzmocnić zdolność 
Unii do osiągania światowej klasy 
wybitnych osiągnięć naukowych, 
promowaniu wiodącej pozycji w przemyśle
i rolnictwie w celu wspierania 
przedsiębiorstw, w tym MŚP,
i innowacyjności, oraz na stawianiu czoła 
wyzwaniom społecznym, aby zareagować 
bezpośrednio na wyzwania określone
w strategii „Europa 2020” poprzez 
wsparcie działań obejmujących pełny cykl 
od badań po rynek. Program „Horyzont 
2020” powinien wspierać wszystkie etapy 
łańcucha innowacji, zwłaszcza działania 
bliższe rynkowi, w tym innowacyjne 
instrumenty finansowe, jak również 
innowacje nietechnologiczne i społeczne, 
oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb 
badawczych szerokiego wachlarza 
kierunków polityki Unii poprzez położenie 
nacisku na możliwie najszersze 
wykorzystanie i upowszechnianie wiedzy 
uzyskanej poprzez wspierane działania, aż 
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po ich wykorzystanie handlowe. Priorytety 
programu „Horyzont 2020” powinny 
również być wspierane poprzez program 
badawczo-szkoleniowy w dziedzinie 
jądrowej na podstawie traktatu Euratom.

po ich wykorzystanie handlowe. Priorytety 
programu „Horyzont 2020” powinny 
również być wspierane poprzez program 
badawczo-szkoleniowy w dziedzinie 
jądrowej na podstawie traktatu Euratom.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Większość gospodarstw rolnych
w Unii to również MŚP i brakuje obecnie 
spójności między badaniami
i innowacjami technologicznymi
a przepisami unijnymi dotyczącymi 
produktów rolnych, co powoduje, że 
europejskim MŚP jest coraz trudniej 
aktywnie stosować nowe rozwiązania 
technologiczne. Aby w pełni wykorzystać 
badania w dziedzinie rolnictwa w Unii, 
przepisy powinny być tak dostosowane, 
aby pozwolić na szybsze przyjęcie
i skuteczniejsze wykorzystanie nowych 
technologii przez europejskie 
gospodarstwa rolne.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Uproszczenie jest podstawowym 
celem programu „Horyzont 2020”
i powinno znaleźć pełne odbicie w jego 
konstrukcji, zasadach, zarządzaniu 
finansowym i realizacji. Program
„Horyzont 2020” powinien zmierzać do 
silnego zaangażowania uniwersytetów, 
ośrodków badawczych, przemysłu, a 
w szczególności MŚP, oraz być otwarty na 
nowych uczestników, zapewniając pełny 

(15) Uproszczenie jest podstawowym 
celem programu „Horyzont 2020”
i powinno znaleźć pełne odbicie w jego 
konstrukcji, zasadach, zarządzaniu 
finansowym i realizacji. Program
„Horyzont 2020” powinien zmierzać do 
silnego zaangażowania uniwersytetów, 
ośrodków badawczych, przemysłu, a 
w szczególności MŚP i społeczeństwa 
obywatelskiego, oraz być otwarty na 
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zakres wsparcia dla badań naukowych
i innowacji w jednych wspólnych ramach 
strategicznych, w tym udoskonalony zbiór 
form wsparcia, a także bazując na zasadach 
uczestnictwa takich samych w przypadku 
wszystkich działań objętych programem.
Prostsze zasady finansowania powinny 
ograniczyć koszty administracyjne 
uczestnictwa oraz przyczynić się do 
ograniczenia liczby błędów finansowych.

nowych uczestników, zapewniając pełny 
zakres wsparcia dla badań naukowych
i innowacji w jednych wspólnych ramach 
strategicznych, w tym udoskonalony zbiór 
form wsparcia, a także bazując na zasadach 
uczestnictwa takich samych w przypadku 
wszystkich działań objętych programem.
Prostsze zasady finansowania powinny 
ograniczyć koszty administracyjne 
uczestnictwa oraz przyczynić się do 
ograniczenia liczby błędów finansowych.

Uzasadnienie

Działalność badawcza dotyczy nie tylko naukowców, organów publicznych i przedsiębiorstw, 
lecz również społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
może doprowadzić do opracowania 
programów uzupełniających z udziałem 
tylko niektórych państw członkowskich, do 
uczestnictwa Unii w programach 
podejmowanych przez kilka państw 
członkowskich, utworzenia wspólnych 
przedsiębiorstw lub innych struktur
w znaczeniu przyjętym w art. 184, 185
i 187 TFUE.

(19) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
może doprowadzić do opracowania 
programów uzupełniających z udziałem 
tylko niektórych państw członkowskich, do 
uczestnictwa Unii w programach 
podejmowanych przez kilka państw 
członkowskich, utworzenia wspólnych 
przedsiębiorstw lub innych struktur
w znaczeniu przyjętym w art. 184, 185
i 187 TFUE, ale o charakterze otwartym 
na inne państwa członkowskie i 
z mechanizmem ułatwiającym 
rozszerzenie składu o nowe państwa.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dążąc do pogłębienia związków (20) Dążąc do pogłębienia związków 
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między nauką a społeczeństwem
i wzmocnienia społecznego zaufania do 
nauki, program „Horyzont 2020” powinien 
sprzyjać świadomemu zaangażowaniu
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego
w sprawy badań naukowych i innowacji 
poprzez promowanie edukacji naukowej, 
zapewnienie szerszego dostępu do wiedzy 
naukowej, rozwój odpowiedzialnych agend
w dziedzinie badań naukowych
i innowacji, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli
i społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa
w działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

między nauką a społeczeństwem
i przywrócenia oraz pogłębienia
społecznego zaufania do nauki, program
„Horyzont 2020” powinien sprzyjać
aktywnemu udziałowi obywateli
i społeczeństwa obywatelskiego w sprawy 
badań naukowych i innowacji poprzez 
promowanie badań uczestniczących,
edukacji naukowej, zapewnienie szerszego 
dostępu do wiedzy naukowej, rozwój 
odpowiedzialnych agend w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji oraz ich 
wdrażania, wychodzących naprzeciw 
obawom i oczekiwaniom obywateli
i społeczeństwa obywatelskiego, a także 
poprzez ułatwienie ich uczestnictwa
w działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura
i media, a także z funduszami polityki
spójności i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych
i innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji.

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię z innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura
i media, a także z polityką spójności,
polityką rozwoju oraz wspólną polityką 
rolną (zwłaszcza polityką rozwoju
obszarów wiejskich), co może
w szczególności pomóc we wzmocnieniu 
krajowych i regionalnych zdolności
w zakresie badań naukowych i innowacji
w kontekście strategii inteligentnej 
specjalizacji.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi opartą na wspólnocie interesów
i wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii
w zobowiązania międzynarodowe, takie 
jak osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.

(30) Program „Horyzont 2020” powinien 
promować współpracę z państwami 
trzecimi, w szczególności z państwami 
objętymi europejską polityką sąsiedztwa,
opartą na wspólnocie interesów
i wzajemnych korzyściach. Współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie nauki, 
technologii i innowacji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” mając na uwadze 
wzmocnienie konkurencyjności, stawianie 
czoła wyzwaniom społecznym i wspieranie 
polityki zewnętrznej Unii oraz polityki 
rozwojowej, w tym poprzez stworzenie 
synergii z programami zewnętrznymi oraz 
wsparcie zaangażowania Unii
w zobowiązania międzynarodowe, takie 
jak osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Potrzebę nowego podejścia do 
kontroli i zarządzania ryzykiem
w finansowaniu badań naukowych przez 
Unię uznała Rada Europejska, wzywając
dnia 4 lutego 2011 r. do ustalenia nowej 
równowagi między zaufaniem a kontrolą 
oraz między ponoszeniem ryzyka
a unikaniem go. W swojej rezolucji z dnia 
11 listopada 2010 r. w sprawie 
uproszczenia w realizacji programów 
ramowych w zakresie badań naukowych 
Parlament Europejski wezwał do 

(32) Rada Europejska z dnia 4 lutego 
2011 r. uznała potrzebę nowego podejścia
do opracowania opartej na faktach 
strategii zarządzania ryzykiem jako części 
unijnej strategii finansowania badań 
naukowych. Rada wezwała wtedy do
nowej równowagi między zaufaniem
a kontrolą oraz między ponoszeniem 
ryzyka a unikaniem go. W swojej rezolucji
z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie 
uproszczenia w realizacji programów 
ramowych w zakresie badań naukowych 
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pragmatycznego przejścia do 
administracyjnego i finansowego 
uproszczenia oraz stwierdził, że 
zarządzanie europejskim finansowaniem 
badań naukowych powinno w większym 
stopniu opierać się na zaufaniu do
uczestników i odznaczać się większą 
tolerancją ryzyka. W sprawozdaniu
z oceny śródokresowej siódmego programu 
ramowego UE w zakresie badań (2007–
2013) stwierdza się, że potrzebne jest 
bardziej radykalne podejście, które 
umożliwi przełom w dążeniu do
uproszczenia oraz że należy zmienić 
stosunek równowagi między ryzykiem
a zaufaniem.

Parlament Europejski wezwał do 
pragmatycznego przejścia do 
administracyjnego i finansowego 
uproszczenia oraz stwierdził, że 
zarządzanie europejskim finansowaniem 
badań naukowych powinno w większym 
stopniu opierać się na zaufaniu do badaczy
i odznaczać się większą tolerancją ryzyka.
W sprawozdaniu z oceny śródokresowej 
siódmego programu ramowego UE
w zakresie badań (2007–2013) stwierdza 
się, że potrzebne jest bardziej radykalne 
podejście, które umożliwi przełom
w dążeniu do uproszczonych procedur, 
które będą świadczyć o zaufaniu Unii do 
badaczy i zachęcą tych ostatnich do 
podjęcia ryzyka wymaganego w celu 
osiągnięcia szybszych postępów w zakresie 
wiedzy i technologii.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się „Horyzont 2020” – program ramowy
w zakresie badań naukowych i innowacji
(2014-2020) („Horyzont 2020”) oraz 
określa się ramy zarządzania wsparciem 
Unii na działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji oraz promowania 
lepszego wykorzystania przemysłowego 
potencjału polityki w zakresie innowacji, 
badań i rozwoju technologicznego.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się „Horyzont 2020” – program ramowy
w zakresie badań naukowych i innowacji
(2014-2020) („Horyzont 2020”) oraz 
określa się ramy zarządzania wsparciem 
Unii na działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji oraz ich 
wdrażania, a także promowania lepszego 
wykorzystania przemysłowego potencjału 
polityki w zakresie innowacji, badań
i rozwoju technologicznego.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wiodącej pozycji w przemyśle; b) wiodącej pozycji w przemyśle
i rolnictwie;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów realizacji programu
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych; oraz 
przejrzystych i interaktywnych procesów 
zapewniających wsparcie 
odpowiedzialnych badań i innowacji.

1. Dla celów realizacji programu
„Horyzont 2020” należy uwzględnić 
porady i wkład, w stosownych 
przypadkach: grup doradczych 
niezależnych, wysokiej klasy ekspertów 
powołanych przez Komisję; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; działań wybiegających
w przyszłość; ukierunkowanych 
konsultacji społecznych, w tym
z organizacjami pozarządowymi i innymi 
grupami społeczeństwa obywatelskiego,
oraz przejrzystych i interaktywnych 
procesów zapewniających wsparcie 
odpowiedzialnych badań i innowacji.

Uzasadnienie

Działalność badawcza dotyczy nie tylko naukowców, organów publicznych i przedsiębiorstw, 
lecz również społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 14 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania morskie 
oraz gospodarka ekologiczna;

b) bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, 
badania morskie oraz gospodarka 
ekologiczna;



PE489.455v02-00 12/27 AD\908035PL.doc

PL

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program FET uwzględnia całe spektrum 
stymulowanych nauką innowacji: od 
oddolnych i prowadzonych na niewielką 
skalę badań opartych na pomysłach 
będących w zarodku lub wymagających 
weryfikacji, po budowę nowych 
społeczności badawczych i innowacyjnych 
wokół nowych dziedzin badań 
sprzyjających przeobrażeniom, a także 
wielkoskalowe i obejmujące wiele 
podmiotów inicjatywy badawcze oparte na 
agendach przewidujących osiągnięcie 
ambitnych i wizjonerskich celów. Każdy 
spośród tych trzech poziomów 
zaangażowania ma szczególną wartość, 
uzupełniając pozostałe i umożliwiając 
synergię z nimi. Np. prowadzone na małą 
skalę badania mogą ujawnić potrzebę 
opracowania nowych zagadnień, co może 
skutkować poważną, opartą na planie 
działania interwencją. Angażują one 
szeroką gamę podmiotów 
zainteresowanych badaniami, w tym 
młodych naukowców i MŚP intensywnie 
korzystające z badań naukowych, a także 
społeczności zainteresowanych stron
(podmiotów społecznych, decydentów
i przemysłu, a także naukowców
z publicznego sektora badawczego), 
formujące się w miarę kształtowania się, 
dojrzewania i różnicowania się agend 
badawczych.

Program FET uwzględnia całe spektrum 
stymulowanych nauką innowacji: od 
oddolnych i prowadzonych na niewielką 
skalę badań opartych na pomysłach 
będących w zarodku lub wymagających 
weryfikacji, po budowę nowych 
społeczności badawczych i innowacyjnych 
wokół nowych dziedzin badań 
sprzyjających przeobrażeniom, a także 
wielkoskalowe i obejmujące wiele 
podmiotów inicjatywy badawcze oparte na 
agendach przewidujących osiągnięcie 
ambitnych i wizjonerskich celów. Każdy 
spośród tych trzech poziomów 
zaangażowania ma szczególną wartość, 
uzupełniając pozostałe i umożliwiając 
synergię z nimi. Np. prowadzone na małą 
skalę badania mogą ujawnić potrzebę 
opracowania nowych zagadnień, co może 
skutkować poważną, opartą na planie 
działania interwencją. Angażują one 
szeroką gamę podmiotów 
zainteresowanych badaniami, w tym 
młodych naukowców, kobiety naukowców
i MŚP intensywnie korzystające z badań 
naukowych, a także społeczności
zainteresowanych stron (podmiotów 
społecznych, decydentów i przemysłu,
a także naukowców z publicznego sektora 
badawczego), formujące się w miarę 
kształtowania się, dojrzewania
i różnicowania się agend badawczych.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa dysponuje obszerną i zróżnicowaną 
pulą wykwalifikowanych zasobów 
ludzkich w dziedzinie badań naukowych
i innowacji, wymagającą jednak stałego 
uzupełniania, doskonalenia i dostosowania 
do szybko zmieniających się potrzeb rynku 
pracy. Obecnie tylko 46 % tej puli pracuje
w sektorze przedsiębiorczości prywatnej, 
co jest wskaźnikiem znacznie niższym niż
u głównych konkurentów gospodarczych 
Europy; np. w Chinach jest to 69 %,
w Japonii 73 %, a w USA 80 %. Ponadto
w związku z aktualną sytuacją 
demograficzną, w nadchodzących latach 
nieproporcjonalnie duża liczba naukowców 
osiągnie wiek emerytalny. To,
w połączeniu z zapotrzebowaniem na wiele 
wysokiej jakości stanowisk badawczych 
wynikającym z rosnącego wykorzystania 
badań w gospodarce UE, będzie stanowić 
jedno z głównych wyzwań dla 
europejskich systemów edukacji, badań 
naukowych i innowacji w przyszłości.

Europa dysponuje obszerną i zróżnicowaną 
pulą wykwalifikowanych zasobów 
ludzkich w dziedzinie badań naukowych
i innowacji, wymagającą jednak stałego 
uzupełniania, doskonalenia i dostosowania 
do szybko zmieniających się potrzeb rynku 
pracy. Obecnie tylko 46 % tej puli pracuje
w sektorze przedsiębiorczości prywatnej, 
co jest wskaźnikiem znacznie niższym niż
u głównych konkurentów gospodarczych 
Europy; np. w Chinach jest to 69 %,
w Japonii 73 %, a w USA 80 %. Ponadto
w związku z aktualną sytuacją 
demograficzną, w nadchodzących latach 
nieproporcjonalnie duża liczba naukowców 
osiągnie wiek emerytalny. To,
w połączeniu z zapotrzebowaniem na wiele 
wysokiej jakości stanowisk badawczych 
wynikającym z rosnącego wykorzystania 
badań w gospodarce UE, będzie stanowić 
jedno z głównych wyzwań dla 
europejskich systemów edukacji, badań 
naukowych i innowacji w przyszłości.
Ponadto, jako że jednym z celów 
programu ramowego jest 
zagwarantowanie skutecznego 
promowania równości płci
i uwzględniania społecznych
i kulturowych aspektów płci w dziedzinie 
badań i innowacji, konieczne jest 
zachęcanie większej liczby kobiet do 
działania w sektorze badań oraz do 
wykorzystania w nim pełni swojego 
potencjału.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istotnym aspektem celu „Wiodąca pozycja
w zakresie technologii wspomagających

Istotnym aspektem celu „Wiodąca pozycja
w zakresie technologii wspomagających
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i przemysłowych” są kluczowe technologie 
wspomagające (KET), definiowane jako 
mikro- i nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologia, biotechnologia, materiały 
zaawansowane i zaawansowane systemy 
produkcyjne. Takie multidyscyplinarne, 
wymagające rozległej wiedzy i dużego 
kapitału technologie obejmują wiele 
zróżnicowanych sektorów, tworząc 
podstawę dla osiągnięcia istotnej przewagi 
konkurencyjnej przez przemysł europejski.
Zintegrowane podejście, wspierające 
oddziaływanie kluczowych technologii 
wspomagających, przejawiające się 
łączeniem, konwergencją i wzajemnym 
inspirowaniem się różnych cykli innowacji
i łańcuchów wartości, może zapewnić 
obiecujące wyniki badań naukowych
i otworzyć drogę dla nowych technologii 
przemysłowych, produktów, usług
i nowatorskich zastosowań (np.
w przestrzeni kosmicznej, transporcie, 
środowisku, zdrowiu itd.). Liczne 
interakcje technologii wspomagających
i kluczowych technologii wspomagających 
będą zatem wykorzystywane w elastyczny 
sposób jako ważne źródło innowacji.
Podejście to uzupełni wsparcie dla badań
i innowacji w zakresie KET świadczone 
przez organy krajowe lub regionalne
z funduszy polityki spójności w ramach 
strategii inteligentnej specjalizacji.

i przemysłowych” są kluczowe technologie 
wspomagające (KET), definiowane jako 
mikro- i nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologia, biotechnologia, materiały 
zaawansowane i zaawansowane systemy 
produkcyjne. Takie multidyscyplinarne, 
wymagające rozległej wiedzy i dużego 
kapitału technologie obejmują wiele 
zróżnicowanych sektorów, tworząc 
podstawę dla osiągnięcia istotnej przewagi 
konkurencyjnej przez przemysł europejski.
Zintegrowane podejście, wspierające 
oddziaływanie kluczowych technologii 
wspomagających, przejawiające się 
łączeniem, konwergencją i wzajemnym 
inspirowaniem się różnych cykli innowacji
i łańcuchów wartości, może zapewnić 
obiecujące wyniki badań naukowych
i otworzyć drogę dla nowych technologii 
przemysłowych, produktów, usług
i nowatorskich zastosowań (np.
w przestrzeni kosmicznej, transporcie, 
środowisku, zdrowiu, rolnictwie itd.).
Liczne interakcje technologii 
wspomagających i kluczowych technologii 
wspomagających będą zatem 
wykorzystywane w elastyczny sposób jako 
ważne źródło innowacji. Podejście to 
uzupełni wsparcie dla badań i innowacji
w zakresie KET świadczone przez organy 
krajowe lub regionalne z funduszy polityki 
spójności w ramach strategii inteligentnej 
specjalizacji.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2.3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nacisk na zarządzanie w zakresie 
nanotechnologii z korzyścią dla 
społeczeństwa.

Nacisk na zarządzanie w zakresie 
nanotechnologii z korzyścią dla 
społeczeństwa, z uwzględnieniem zasady 
ostrożności. Ocena społecznej akceptacji 
różnych specyficznych zastosowań 
nanotechnologii w dodaniu do oceny 
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ryzyka.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Silna baza naukowa, technologiczna
i innowacyjna w dziedzinie biotechnologii 
ułatwi przemysłowi europejskiemu 
zabezpieczenie wiodącej pozycji
w zakresie tej kluczowej technologii 
wspomagającej. Ta pozycja zostanie 
dodatkowo wzmocniona poprzez integrację 
oceny bezpieczeństwa i aspektów 
zarządzania całościowym ryzykiem 
związanym z zastosowaniem 
biotechnologii.

Silna baza naukowa, technologiczna
i innowacyjna w dziedzinie biotechnologii 
ułatwi przemysłowi europejskiemu 
zabezpieczenie wiodącej pozycji
w zakresie tej kluczowej technologii 
wspomagającej. Ta pozycja zostanie 
dodatkowo wzmocniona poprzez integrację 
oceny bezpieczeństwa i aspektów 
zarządzania całościowym ryzykiem 
związanym z zastosowaniem 
biotechnologii, gwarantując w ten sposób 
bezpieczny plan działania na rzecz 
realizacji.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stymulowana rozwojem wiedzy
o systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Możliwe obciążenia 
gospodarcze dla przedsiębiorstw w Unii 
można ograniczyć poprzez wykorzystanie 

Stymulowana rozwojem wiedzy
o systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej, oraz 
zastosowania w rolnictwie, w tym
w produkcji roślinnej, która jest 
pierwszym elementem łańcucha wartości 
produkcji żywności i biogospodarki jako 
całości. Dzięki selektywności
i efektywności systemów biologicznych, 
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potencjału procesów biotechnologicznych
i bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia otwiera 
również nowe możliwości wykorzystania 
ogromnego potencjału zasobów morskich
w innowacyjnych zastosowaniach
w przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor biotechnologii morskiej (niebieskiej) 
będzie rósł w tempie 10 % rocznie.

biotechnologia odpowiada również 
niektórym z tzw. dwunastu zasad zielonej 
chemii. Możliwe obciążenia gospodarcze 
dla przedsiębiorstw w Unii można 
ograniczyć poprzez wykorzystanie 
potencjału procesów biotechnologicznych
i bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia otwiera 
również nowe możliwości wykorzystania 
ogromnego potencjału zasobów morskich
w innowacyjnych zastosowaniach
w przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie 
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor biotechnologii morskiej (niebieskiej) 
będzie rósł w tempie 10 % rocznie.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4.3 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Procesy przemysłowe oparte na 
biotechnologii

b) Procesy i produkty oparte na 
biotechnologii

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4.3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój biotechnologii przemysłowej
w celu tworzenia konkurencyjnych 
produktów i procesów przemysłowych (np.
w branży chemicznej, opieki zdrowotnej, 

Rozwój biotechnologii w celu tworzenia 
konkurencyjnych produktów i procesów
(np. w branży chemicznej, budowlanej, 
opieki zdrowotnej, górnictwa, 
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górnictwa, energetycznej, papierniczej,
tekstylnej, skrobi, przetwarzaniu żywności) 
oraz jego wymiar środowiskowy.

energetycznej, papierniczej, tekstylnej, 
skrobi, produkcji rolnej, przetwarzania
żywności) oraz jego wymiar 
środowiskowy.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.3.– litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Wsparcie dla MŚP intensywnie 
korzystających z badań naukowych

b) Wsparcie dla MŚP intensywnie 
korzystających z badań naukowych we 
wszystkich obszarach, łącznie
z rolnictwem.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.3.– litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Zwiększenie zdolności MŚP pod 
względem innowacji

c) Zwiększenie zdolności MŚP pod 
względem innowacji we wszystkich 
obszarach, łącznie z rolnictwem.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.3.– litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie innowacji rynkowych w celu 
poprawy warunków innowacji i eliminacji 
konkretnych barier powstrzymujących
w szczególności wzrost innowacyjnych 
MŚP.

Wsparcie innowacji rynkowych w celu 
poprawy warunków innowacji i eliminacji 
konkretnych barier powstrzymujących
w szczególności wzrost innowacyjnych 
MŚP, łącznie z brakiem spójności między 
innowacjami technologicznymi
a przepisami unijnymi, w szczególności
w dziedzinie rolnictwa.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skuteczna promocja zdrowia, oparta na 
solidnych podstawach faktograficznych, 
zapobiega chorobom, poprawia dobrostan
i jest racjonalna pod względem kosztów.
Promocja zdrowia i zapobieganie 
chorobom zależą również od zrozumienia 
czynników warunkujących stan zdrowia, 
od skutecznych narzędzi zapobiegania, 
takich jak szczepionki, od efektywnego 
nadzoru nad zdrowiem i chorobami
i gotowości oraz od skutecznych 
programów badań przesiewowych.

Skuteczna promocja zdrowia, oparta na 
solidnych podstawach faktograficznych, 
zapobiega chorobom, poprawia dobrostan
i jest racjonalna pod względem kosztów.
Promocja zdrowia i zapobieganie 
chorobom zależą również od zrozumienia 
czynników warunkujących stan zdrowia,
w tym związku między zdrowiem ludzi
i zwierząt, od skutecznych narzędzi 
zapobiegania, takich jak szczepionki, od 
efektywnego nadzoru nad zdrowiem
i chorobami i gotowości oraz od 
skutecznych programów badań 
przesiewowych, włączając w to również 
stosowanie antybiotyków u zwierząt.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu 
wystarczających dostaw bezpiecznej
i wysokiej jakości żywności oraz innych 
bioproduktów, poprzez opracowanie 

Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu 
wystarczających dostaw bezpiecznej
i wysokiej jakości żywności oraz innych 
bioproduktów, poprzez opracowanie 
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wydajnych, zasobooszczędnych systemów 
produkcji podstawowej, ochronie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych i niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw. Przyczyni się do 
szybszego przejścia na zrównoważoną 
europejską gospodarkę ekologiczną.

wydajnych, zasobooszczędnych systemów 
produkcji podstawowej, ochronie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych i niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw. Przyczyni się do 
szybszego przejścia na zrównoważoną
konkurencyjną europejską gospodarkę 
ekologiczną.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W nadchodzących dziesięcioleciach 
Europa stanie przed wyzwaniami 
związanymi z większą konkurencją
o ograniczone zasoby naturalne,
z wpływem zmiany klimatu,
w szczególności na systemy produkcji 
podstawowej (rolnictwo, leśnictwo, 
rybołówstwo i akwakultura) oraz
z potrzebą zapewnienia zrównoważonego
i bezpiecznego zaopatrzenia w żywność dla 
populacji Europy i coraz większej 
populacji światowej. Szacuje się, że 
wyżywienie ludności świata, której liczba 
do 2050 r. wyniesie 9 miliardów, wymaga 
zwiększenia światowej produkcji żywności
o 70 %. Z rolnictwa pochodzi ok. 10 % 
gazów cieplarnianych emitowanych w Unii 
przy czym pomimo spadku emisji
z rolnictwa w Europie przewiduje się, że 
do 2030 r. emisje globalne wzrosną
o nawet 20 %. Ponadto Europa będzie 
musiała zagwarantować wystarczające 
zaopatrzenie w surowce, energię i produkty 
przemysłowe w warunkach malejącej ilości 
kopalnych surowców węglowych
(oczekuje się, że do 2050 r. produkcja ropy 
naftowej i gazu ziemnego zmniejszy się
o ok. 60 %), jednocześnie utrzymując 
konkurencyjność. Jednocześnie duży 
problem i koszt stanowią bioodpady
(szacuje się, że w Unii co roku powstaje 

W nadchodzących dziesięcioleciach 
Europa stanie przed wyzwaniami 
związanymi z większą konkurencją
o ograniczone zasoby naturalne (w 
szczególności wodę, grunty i złoża węgla 
kopalnego), z wpływem zmiany klimatu,
w szczególności na systemy produkcji 
podstawowej (rolnictwo, leśnictwo, 
rybołówstwo i akwakultura) oraz
z potrzebą zapewnienia zrównoważonego
i bezpiecznego zaopatrzenia w żywność
i wodę pitną dla populacji Europy i coraz 
większej populacji światowej. Szacuje się, 
że wyżywienie ludności świata, której 
liczba do 2050 r. wyniesie 9 miliardów, 
wymaga zwiększenia światowej produkcji 
żywności o 70 %. Z rolnictwa pochodzi ok. 
10 % gazów cieplarnianych emitowanych
w Unii, przy czym pomimo spadku emisji
z rolnictwa w Europie, głównie ze względu 
na innowacje w zakresie technik 
wydajności produkcji i mniejszą liczbę 
zwierząt gospodarskich na niektórych 
obszarach, przewiduje się, że do 2030 r. 
emisje globalne wzrosną o nawet 20 %.
Ponadto Europa będzie musiała 
zagwarantować wystarczające zaopatrzenie
w surowce, energię i produkty 
przemysłowe w warunkach malejącej ilości 
kopalnych surowców węglowych
(oczekuje się, że do 2050 r. produkcja ropy 
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ich 138 mln ton, z czego nawet 40 % jest 
składowane), mimo ich potencjalnej 
wysokiej wartości dodanej. Przykładowo, 
według oszacowań, 30 % całej żywności 
produkowanej w krajach rozwiniętych jest
wyrzucane. Potrzebne są daleko idące 
zmiany, które pozwolą do 2030 r.
zmniejszyć tę ilość w Unii o 50 %. Ponadto 
granice państw nie mają znaczenia jeśli 
chodzi o rozprzestrzenianie organizmów 
szkodliwych i chorób roślin i zwierząt,
w tym chorób odzwierzęcych oraz 
patogenów odpokarmowych. Niezbędne są 
skuteczne krajowe środki prewencyjne, ale 
działania na szczeblu Unii są kluczowe dla 
zapewnienia ostatecznej kontroli oraz 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku. Wyzwanie jest złożone, dotyczy 
szerokiego wachlarza wzajemnie 
połączonych sektorów i wymaga wielości 
podejść.

naftowej i gazu ziemnego zmniejszy się
o ok. 60 %), jednocześnie utrzymując 
konkurencyjność. Jednocześnie duży 
problem i koszt stanowią bioodpady
(szacuje się, że w Unii co roku powstaje 
ich 138 mln ton, z czego nawet 40 % jest 
składowane), mimo ich potencjalnej 
wysokiej wartości dodanej. Według 
danych Eurostatu w samej Unii 
Europejskiej ilość wyrzucanej w skali 
roku żywności wynosi 89 mln ton, co daje 
180 kg na osobę: konieczne jest zatem 
podjęcie środków mających na celu 
ograniczenie tej ilości (o co najmniej 50%
do 2030 r.), zapobieganie marnotrawieniu 
żywności i ponowne wykorzystanie 
żywności, która w przeciwnym wypadku 
zostałaby wyrzucona; konieczne są też 
dalsze inicjatywy na rzecz przekształcenia 
bioodpadów rolnych w zasoby. Ponadto
pożądane jest rozwijanie kierunków 
badań, w ramach których za pomocą 
specjalnej metodologii analizuje się 
zjawisko marnotrawienia żywności
i ocenia skalę jego występowania. 
Ponadto granice państw nie mają 
znaczenia, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie 
organizmów szkodliwych i chorób roślin
i zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych 
oraz patogenów odpokarmowych.
Niezbędne są skuteczne krajowe środki 
prewencyjne, ale działania na szczeblu 
Unii są kluczowe dla zapewnienia 
ostatecznej kontroli oraz właściwego 
funkcjonowania jednolitego rynku.
Wyzwanie jest złożone, dotyczy 
szerokiego wachlarza wzajemnie 
połączonych sektorów i wymaga dalszych 
międzysektorowych synergii oraz wielości 
podejść.

Uzasadnienie

Marnotrawienie żywności ma poważne konsekwencje z punktu widzenia środowiskowego, 
społeczno-gospodarczego, żywieniowego i etycznego; występuje ono na każdym poziomie 
łańcucha dostaw żywności, zarówno w krajach rozwiniętych jak i w krajach rozwijających 
się. Ograniczenie marnowania żywności ma więc zasadnicze znaczenie, zarówno za pomocą 
kampanii informacyjnych, jak i rozwijania nowych technologii, np. w zakresie opakowań czy 
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metod konserwacji żywności.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potencjał zasobów biologicznych
i ekosystemów można zagospodarować
w znacznie bardziej zrównoważony, 
efektywny i zintegrowany sposób.
Przykładowo: można lepiej wykorzystać 
potencjał biomasy z lasów i strumieni 
odpadów pochodzenia rolniczego, 
wodnego, przemysłowego, a także 
komunalnego.

Potencjał zasobów biologicznych
i ekosystemów można zagospodarować
w znacznie bardziej zrównoważony, 
efektywny i zintegrowany sposób.
Przykładowo można lepiej wykorzystać 
potencjał biomasy z lasów, działalności 
rolniczej i strumieni odpadów pochodzenia 
rolniczego, wodnego, przemysłowego,
a także komunalnego.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – sekcja 2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, bioprodukty
i bioenergię, a także powiązane dobra 
publiczne, zapewni wysoką europejską 
wartość dodaną. Zarządzana
w zrównoważony sposób, może ograniczyć 
wpływ na środowisko wywierany przez 
produkcję podstawową i cały łańcuch 
dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich
i nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, paszę,
bioprodukty i bioenergię, a także
powiązane dobra publiczne, zapewni 
wysoką europejską wartość dodaną.
Zarządzana w zrównoważony sposób, 
może ograniczyć wpływ na środowisko 
wywierany przez produkcję podstawową
i cały łańcuch dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich
i nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie
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i globalne. Działania na poziomie Unii 
mają zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami
i użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań
z odpowiednimi kierunkami polityki Unii.
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

i globalne. Działania na poziomie Unii 
mają zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami
i użytkownikami końcowymi. Należy 
podjąć szczególne starania, by zapewnić 
udział rolników oraz organizacji ich 
reprezentujących w działaniach służących 
dzieleniu się wiedzą i w ustalaniu 
priorytetów badawczych. Trzeba też 
zachęcać naukowców do uczestnictwa
w działaniach służących dzieleniu się 
wiedzą, nawet jeżeli dotyczą one 
dostępnych już badań. Poziom Unii jest 
również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań
z odpowiednimi kierunkami polityki Unii.
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

Uzasadnienie

Działania służące dzieleniu się wiedzą muszą być precyzyjnie dostosowane do rolników lub 
organizacji ich reprezentujących, ponieważ w kwestii udziału w takich badaniach znajdują się 
oni w mniej korzystnej sytuacji niż przedsiębiorstwa. Należy wysłuchiwać opinii rolników na 
temat priorytetów w zakresie badań naukowych. Naukowcy są głównie zachęcani do 
prowadzenia nowych badań, a nie do wyjaśniania dostępnych badań podmiotom niebędącym 
specjalistami, które są zainteresowane ich stosowaniem, oraz do dyskutowania z nimi na ten 
temat.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera a) – wprowadzenie



AD\908035PL.doc 23/27 PE489.455v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Zrównoważone rolnictwo i leśnictwo a) Zrównoważone i konkurencyjne
rolnictwo i leśnictwo

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę
i inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych
i udoskonaleniu usług ekosystemowych,
w tym walka ze skutkami zmiany klimatu.
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych) i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na 
rozwoju usług, koncepcji i polityki
w zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę
i inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych
i udoskonaleniu usług ekosystemowych,
w tym walka ze skutkami zmiany klimatu.
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (łącznie
z efektywnością odżywczą i energetyczną
i celami niskich emisji) i odpornych 
systemach rolnictwa i leśnictwa,
zwiększaniu jakości i wartości produktów 
rolniczych, a zarazem na rozwoju usług, 
koncepcji i polityki w zakresie dobrobytu 
obszarów wiejskich i innowacyjnych MŚP 
na obszarach wiejskich. Potencjał rozwoju 
wiedzy i transfery innowacji w rolnictwie 
mają na celu odwrócenie stałej tendencji 
spadkowej w odniesieniu do potencjału 
wzrostu produkcji w Europie oraz tworzą 
samonapędzający się mechanizm mający 
na celu osiągnięcie intensyfikacji 
zrównoważonej produkcji rolnej w Unii.
Z myślą o zmniejszeniu śladu węglowego 
rolnictwa należy podkreślić znaczenie 
krótkich łańcuchów dostaw.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera b)



PE489.455v02-00 24/27 AD\908035PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących bezpiecznej, 
zdrowej i niedrogiej żywności oraz 
bardziej zrównoważone przetwarzanie
i dystrybucja żywności i paszy, a także 
większa konkurencyjność sektora 
spożywczego. Działania skupią się na 
zapewnieniu zdrowej i bezpiecznej 
żywności dla wszystkich, umożliwieniu 
konsumentom podejmowania świadomych 
wyborów oraz na konkurencyjnych 
metodach przetwarzania żywności 
wykorzystujących mniej zasobów
i generujących mniej produktów 
ubocznych, odpadów i gazów 
cieplarnianych.

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących bezpiecznej, 
zdrowej i niedrogiej żywności oraz 
bardziej zrównoważone przetwarzanie
i dystrybucja żywności i paszy oraz 
spożycie żywności, a także większa 
konkurencyjność sektora spożywczego.
Działania skupią się na zapewnieniu dużej 
różnorodności zdrowej, autentycznej, 
wysokiej jakości i bezpiecznej żywności 
dla wszystkich, umożliwieniu 
konsumentom podejmowania świadomych 
wyborów oraz na konkurencyjnych 
metodach przetwarzania żywności 
wykorzystujących mniej zasobów
i dodatków i generujących mniej 
produktów ubocznych, odpadów i gazów 
cieplarnianych. Konsumenci muszą 
dokonywać świadomych wyborów oraz 
należy ich informować nie tylko
o bezpiecznej żywności, ale również
o konsekwencjach środowiskowych, 
społeczno-gospodarczych i żywieniowych 
spowodowanych ich wyborami oraz 
marnowaniem żywności. Te innowacje 
powinny mieć również na celu 
zredukowanie ilości odpadów 
żywnościowych w procesie produkcji, 
dystrybucji i ze strony konsumentów.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego
i konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 

Celem jest promowanie niskoemisyjnego,
bardziej zasobooszczędnego (łącznie
z efektywnym wykorzystaniem składników 
odżywczych, energii, węgla, wody
i gruntów), zrównoważonego
i konkurencyjnego europejskiego 
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produktów i procesów przemysłowych
w zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji
i demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów
i zmiany sposobu ich użytkowania.

bioprzemysłu, przy jednoczesnym 
przekształceniu bioodpadów w pełni 
wykorzystywane zasoby. Kluczowe 
znaczenie ma utworzenie obiegu 
zamkniętego między obszarami miejskimi
a wiejskimi. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych
w zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii drugiej
i trzeciej generacji, wytwarzanie
i wykorzystanie biomasy i innych 
pozostałości z rolnej i leśnej produkcji 
podstawowej, bioodpadów i produktów 
ubocznych bioprzemysłu, oraz poprzez 
efektywne przekształcanie bioodpadów na 
obszarach miejskich w zasoby rolnicze. 
Będzie to stanowić wsparcie dla nowych 
rynków i stworzy potencjalne nowe źródła 
dochodów dla producentów podstawowych
poprzez wspieranie normalizacji, systemów 
certyfikacji, działań w zakresie regulacji
i demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów
i zmiany sposobu ich użytkowania.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwestia dostępności surowców wymaga 
koordynacji działań w zakresie badań
i innowacji między dyscyplinami
i sektorami, aby zapewnić opracowanie 
bezpiecznych, opłacalnych pod względem 
gospodarczym, przyjaznych środowisku
i akceptowalnych przez społeczeństwo 
rozwiązań w całym łańcuchu wartości
(eksploracja, wydobycie, przetwarzanie, 
ponowne wykorzystanie, recykling
i zastępowanie). Innowacje w tych 

Kwestia dostępności surowców wymaga 
koordynacji działań w zakresie badań
i innowacji między dyscyplinami
i sektorami, aby zapewnić opracowanie 
bezpiecznych, opłacalnych pod względem 
gospodarczym, przyjaznych środowisku
i akceptowalnych przez społeczeństwo 
rozwiązań w całym łańcuchu wartości
(eksploracja, wydobycie, przetwarzanie, 
ponowne wykorzystanie, recykling
i zastępowanie). Szczególnie 
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dziedzinach zapewnią możliwości wzrostu
i miejsc pracy, a także innowacyjne 
rozwiązania w zakresie nauki, technologii, 
gospodarki, polityki i zarządzania. W tym 
celu prowadzone są prace nad utworzeniem 
europejskiego partnerstwa innowacji
w dziedzinie surowców.

wykorzystanie zasobów wodnych do celów 
rolniczych będzie musiało być 
przedmiotem szczególnych wysiłków 
innowacyjnych ze względu na zwiększone 
zapotrzebowanie na wodę w tym sektorze 
oraz wydłużenie okresów intensywnej 
suszy dotykających coraz więcej obszarów 
na świecie, takich jak np. Europa 
Śródziemnomorska. Innowacje w tych 
dziedzinach zapewnią możliwości wzrostu
i miejsc pracy, a także innowacyjne 
rozwiązania w zakresie nauki, technologii, 
gospodarki, polityki i zarządzania. W tym 
celu prowadzone są prace nad utworzeniem 
europejskiego partnerstwa innowacji
w dziedzinie surowców.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania morskie 
oraz gospodarka ekologiczna

b) bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, 
badania morskie oraz gospodarka 
ekologiczna

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera e) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka zasobami
i surowcami

e) Działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka zasobami
i oszczędność oraz zrównoważone 
wykorzystanie surowców
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