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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Pakiet „Horyzont 2020” ustanawia jeden wspólny program ramowy dotyczący wsparcia UE 
dla badań i innowacji na lata 2014-2020.

Jego cele ogólne obejmują wsparcie realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, poprawę powiązań między 
badaniami fundamentalnymi i innowacjami a rynkiem, a także uproszczenie przepisów 
dotyczących uczestnictwa oraz zwiększenia zaangażowania MŚP.

Sprawozdawca uważa, że najistotniejszą częścią dokumentu z punktu widzenia Komisji 
Rozwoju jest część III dotycząca wyzwań społecznych. Część ta dotyczy takich obszarów jak 
zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe, różnorodość biologiczna, zmiana klimatu oraz 
efektywne gospodarowanie zasobami i energią, a także koncentruje się w sposób przekrojowy 
na promowaniu współpracy międzynarodowej, wyraźnie uznając globalny charakter 
wszystkich wyzwań społecznych. Spośród wszystkich trzech części programu to właśnie tej 
części przydzielono najwięcej środków budżetowych.

Wniosek Komisji zawiera wiele pozytywnych elementów, do których w szczególności zalicza 
się położenie nacisku na wsparcie dla pełnego cyklu począwszy od badań fundamentalnych, 
poprzez innowacje, po komercjalizację na rynku.  Podkreślenie międzynarodowego 
charakteru wyzwań społecznych również przyjmowane jest z zadowoleniem, kwestia ta musi 
jednak zostać jeszcze bardziej doprecyzowana i wzmocniona.

Sprawozdawca postanowił skoncentrować się w swoich poprawkach na następujących 
priorytetach:

 Zadbanie o to, by program „Horyzont 2020” był otwarty dla podmiotów w krajach 
rozwijających się zarówno pod względem uczestnictwa w projektach i działaniach, jak 
i dostępu do wyników projektów, a także unikanie w tekście rozporządzenia dominacji 
tonu przywołującego na myśl filozofię „twierdzy Europa”. 

 Zwiększenie potencjału działań przewidywanych w odniesieniu do wyzwania 
społecznego „zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”, aby przyczynić się do 
rozwiązania globalnych problemów dotyczących zdrowia, w szczególności do zajęcia 
się chorobami związanymi z ubóstwem i chorobami zaniedbanymi. Sprawozdawca 
chciałby, aby określony procent budżetu na zdrowie przeznaczono na działania 
dotyczące wszystkich chorób związanych z ubóstwem i chorób zaniedbanych. 

 Zadbanie o to, aby unijne priorytety i zobowiązania dotyczące polityki zewnętrznej i 
polityki rozwoju były brane pod uwagę szczególnie w takich obszarach jak zmiana 
klimatu, różnorodność biologiczna oraz wydajne gospodarowanie zasobami i energią, 
a także wyraźne przypomnienie roli badań kosmicznych w sprostaniu tym 
wyzwaniom.

Wszystkie te elementy przynoszą wspólne korzyści UE i jej partnerom z krajów trzecich, a 
także są zgodne z zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju. Ponadto współpraca w obszarze 
badań naukowych stanowi jedną z niezwykle pożytecznych form współpracy dla tych krajów 
– w szczególności krajów o średnich dochodach – które mogą już nie mieć możliwości 
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korzystania z dwustronnej pomocy UE w ramach nowego Instrumentu Współpracy na rzecz 
Rozwoju na lata 2014-2020.  

POPRAWKI

Komisja Rozwoju 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 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 
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.

(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, zarówno z Unii i 
krajów stowarzyszonych, jak i z krajów 
trzecich, oraz być otwarty na 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.

Poprawka2

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, program
„Horyzont 2020” powinien: promować 
świadome zaangażowanie obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego w procesie
badań naukowych i innowacji oraz 
ułatwiać im aktywne uczestnictwo w
działaniach w ramach programu 
„Horyzont 2020”; promować edukację 
naukową; gwarantować przestrzeganie 
ustawodawstwa dotyczącego kwestii 
etycznych oraz propagować stworzenie i 
przestrzeganie najwyższych norm 
etycznych na całym świecie; zwiększyć 
dostępność i częstotliwość ponownego 
wykorzystywania wyników badań 
finansowanych ze środków publicznych, 
zwłaszcza publikacji i danych naukowych; 
rozwinąć odpowiedzialne agendy w
dziedzinie badań naukowych i innowacji
oraz ramy zarządzania, które wyjdą
naprzeciw obawom i oczekiwaniom 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, 
a także zwiększyć ich udział w określaniu 
priorytetów badawczych programu
„Horyzont 2020”.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Wszystkie badania naukowe i 
innowacje opierają się na możliwości 
nieskrępowanego dostępu do informacji 
naukowych, dzielenia się nimi oraz ich 
wykorzystywania przez naukowców, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i 
obywateli z jednoczesnym poszanowaniem 
praw własności intelektualnej. Jest to 
szczególnie istotne dla podmiotów w 
krajach rozwijających się, których lokalny 
potencjał badawczy wymaga wzmocnienia 
i których współpraca z partnerami 
unijnymi może przyczynić się do 
rozwiązania wspólnych problemów 
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globalnych oraz zwiększenia doskonałości 
badawczej Unii. Aby zintensyfikować 
przekazywanie i wykorzystywanie wiedzy, 
darmowy otwarty dostęp do publikacji 
naukowych, już przewidziany w siódmym 
programie ramowym, powinien stanowić 
generalną zasadę dotyczącą publikacji 
naukowych finansowanych ze środków 
publicznych w ramach programu 
„Horyzont 2020”. Ponadto „Horyzont
2020” powinien sprzyjać 
nieskrępowanemu dostępowi do innych 
danych naukowych, opracowywanych lub 
gromadzonych w wyniku badań 
finansowanych ze środków publicznych, w 
celu uczynienia z nieskrępowanego 
dostępu do takich danych powszechnej 
zasady do 2020 r.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez 
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne. 
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 168 TFUE.

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez 
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne. 
Należy uwzględnić opinie Europejskiej 
Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach. Prowadząc działania 
badawcze należy uwzględniać art. 13 
TFUE, a także ograniczać 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zaprzestać wykorzystywania 
zwierząt w tym celu. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 168 TFUE. Zasady etyczne, 
takie jak te określone w deklaracji 
helsińskiej, wymagają podawania do 
publicznej wiadomości danych 
naukowych opracowywanych lub 
gromadzonych w wyniku finansowanych 
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ze środków publicznych badań 
przeprowadzanych na ludziach 
niezależnie od tego, czy mają one miejsce 
w Europie czy w dowolnym innym miejscu 
na świecie.

Poprawka 5

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 innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak
zdrowie, edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, zrównoważona energia,
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. Rozwijanie synergii z 
unijnymi działaniami zewnętrznymi i 
programami rozwoju przyczyni się 
również do maksymalnego wykorzystania 
możliwości programu „Horyzont 2020”, 
przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady 
spójności polityki na rzecz rozwoju 
zawartej w art. 208 TFUE.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mając na celu osiągnięcie 
największego możliwego wpływu 
finansowania unijnego program „Horyzont 

(28) Mając na celu osiągnięcie 
największego możliwego wpływu 
finansowania unijnego program „Horyzont 
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2020” zapewni większą synergię, mogącą 
przybrać postać partnerstw publiczno-
publicznych, z krajowymi i regionalnymi 
programami wspierającymi badania 
naukowe i innowacje.

2020” zapewni większą synergię, mogącą 
przybrać postać partnerstw publiczno-
publicznych, z międzynarodowymi,
krajowymi i regionalnymi programami 
wspierającymi badania naukowe i 
innowacje.

Poprawka 7

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 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. 
Program „Horyzont 2020” powinien 
przyczyniać się do realizacji zobowiązań 
międzynarodowych Unii w obszarze 
trwałego rozwoju, w szczególności do 
osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, 
przy uwzględnieniu ich późniejszych 
modyfikacji uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
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Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.

Szczególną uwagę należy zwrócić w tym 
zakresie na rozwój i zastosowanie 
kluczowych technologii wspomagających i 
przemysłowych, na wsparcie od wynalazku 
po wprowadzenie na rynek, na 
interdyscyplinarne badania naukowe i 
innowacje, na nauki społeczne, 
gospodarcze i humanistyczne, na 
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na współpracę z 
państwami trzecimi, na odpowiedzialne 
badania i innowacje uwzględniające 
równouprawnienie płci oraz na 
zwiększenie atrakcyjności zawodu 
naukowca i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców, 
sprzyjając również udziałowi naukowców 
pochodzących z krajów rozwijających się.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane naukowe wytworzone lub 
zgromadzone w wyniku finansowanych ze 
środków publicznych badań 
przeprowadzanych na ludziach, np. w 
kontekście prób klinicznych, podawane są 
do publicznej wiadomości i udostępniane.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego
1. Szczególną uwagę zwraca się na 
zapewnienie odpowiedniego uczestnictwa 
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organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
(w tym organizacji zajmujących się 
współpracą na rzecz rozwoju) w 
programie „Horyzont 2020” oraz na 
oddziaływanie tego programu na takie 
organizacje w zakresie innowacji. W 
ramach określonych uzgodnieniami 
dotyczącymi oceny i monitorowania 
przeprowadza się jakościowe i ilościowe 
oceny uczestnictwa organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego (w tym 
organizacji zajmujących się współpracą 
na rzecz rozwoju).
2. Ze szczególną uwagą traktowane są 
inicjatywy mające na celu dotarcie z 
informacjami na temat finansowania w 
ramach programu „Horyzont 2020” do 
szerszego kręgu organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego (w tym organizacji 
zajmujących się współpracą na rzecz 
rozwoju) oraz ułatwienie im dostępu do 
tego finansowania. Do tego celu 
wykorzystuje się program „Horyzont 
2020” oraz inne unijne programy 
finansowania, w tym fundusze 
strukturalne.
3. W trakcie wdrażania, planowania, 
monitorowania i oceniania programu 
„Horyzont 2020” prowadzi się konsultacje 
z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego (w tym z organizacjami 
zajmującymi się współpracą na rzecz 
rozwoju).

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wkład finansowy Unii we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE w ramach 7. 
programu ramowego, pod warunkiem 
dokonania zmiany ich aktów 

(a) wkład finansowy Unii we wspólne 
przedsiębiorstwa ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE w ramach 7. 
programu ramowego, pod warunkiem 
dokonania zmiany ich aktów 
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podstawowych; w nowe partnerstwa 
publiczno-prywatne ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE; oraz w inne 
organy finansujące, o których mowa w art. 
[55 ust. 1 lit. b) ppkt (v) lub (vii)] 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe]. Taka forma 
partnerstwa jest realizowana tylko w 
przypadku, gdy zakres celów i skala 
wymaganych zasobów ją uzasadniają;

podstawowych; w nowe partnerstwa 
publiczno-prywatne ustanowione na 
podstawie art. 187 TFUE; w inne 
istniejące innowacyjne badania i 
partnerstwa, takie jak partnerstwa na 
rzecz rozwoju produktów, oraz w inne 
organy finansujące, o których mowa w art. 
[55 ust. 1 lit. b) ppkt (v) lub (vii)] 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe]. Taka forma 
partnerstwa jest realizowana tylko w 
przypadku, gdy zakres celów i skala 
wymaganych zasobów ją uzasadniają;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) skala wpływu na konkurencyjność 
przemysłu, zrównoważony rozwój i sprawy 
społeczno-gospodarcze;

(b) skala wpływu na konkurencyjność 
przemysłu, zrównoważony rozwój, sprawy 
społeczno-gospodarcze i wyzwania 
społeczne, które mają charakter 
ogólnoświatowy;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zasady uczestnictwa i 
upowszechniania regulujące partnerstwa 
publiczno-prywatne, utworzone lub 
finansowane w ramach programu 
„Horyzont 2020”, muszą być w pełni 
zgodne z rozporządzeniem (UE) nr XX/XX 
[rozporządzenie finansowe], jak również z 
przepisami określonymi w rozporządzeniu 
(UE) nr XX/XX [zasady uczestnictwa i 
upowszechniania dla programu 
„Horyzont 2020”] oraz z wszelkimi 
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określonymi w nich odstępstwami.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty mające siedzibę w państwach 
trzecich oraz organizacje międzynarodowe 
kwalifikują się do uczestnictwa w 
działaniach pośrednich programu
„Horyzont 2020” na warunkach 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/XX [zasady uczestnictwa].
Współpracę międzynarodową z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi promuje się w ramach 
programu „Horyzont 2020” w 
szczególności w celu:

1. Podmioty mające siedzibę w państwach 
trzecich oraz organizacje międzynarodowe 
kwalifikują się do uczestnictwa w 
działaniach pośrednich programu
„Horyzont 2020” na warunkach 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
XX/XX [zasady uczestnictwa].
Współpracę międzynarodową z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi promuje się i prowadzi
w ramach programu „Horyzont 2020” 
w szczególności w celu:

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wsparcia celów polityki zewnętrznej i 
rozwojowej Unii i uzupełnienia 
programów zewnętrznych i rozwojowych.

(c) wsparcia celów polityki zewnętrznej i 
rozwojowej Unii określonych w 
konsensusie europejskim w sprawie 
rozwoju i w Programie działań na rzecz 
zmian, uzupełnienia programów 
zewnętrznych i rozwojowych, a także 
przyczynienia się do realizacji zobowiązań 
międzynarodowych w obszarze trwałego 
rozwoju, w szczególności do osiągnięcia 
milenijnych celów rozwoju, przy 
uwzględnieniu ich późniejszych 
modyfikacji uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ukierunkowane działania mające na celu 
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw 
trzecich realizuje się z myślą o wspólnocie 
interesów i wzajemnych korzyściach, z 
uwzględnieniem zdolności takich państw w 
zakresie nauki i technologii oraz ich 
możliwości rynkowych, a także 
oczekiwanego wpływu.

2. Ukierunkowane działania mające na celu 
wspieranie współpracy z określonymi 
państwami trzecimi lub grupami państw 
trzecich realizuje się z myślą o wspólnocie 
interesów i wzajemnych korzyściach, z 
uwzględnieniem zdolności takich państw w 
zakresie nauki i technologii oraz ich 
możliwości rynkowych, ich potrzeb 
rozwojowych, a także oczekiwanego 
wpływu. Obejmują one działania 
poświęcone zwiększeniu potencjału 
badawczego krajów rozwijających się oraz 
działania w zakresie współpracy skupione 
na ich szczególnych potrzebach w 
dziedzinach takich jak zdrowie, w tym 
badania nad chorobami zaniedbanymi i 
epidemiami, rolnictwo, rybołówstwo i 
środowisko.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytety w zakresie współpracy 
uwzględniają zmiany w polityce Unii oraz 
możliwości współpracy z różnymi 
państwami trzecimi, jak również możliwe 
niedoskonałości w systemie ochrony 
własności intelektualnej w państwie 
trzecim.

Priorytety w zakresie współpracy 
uwzględniają zmiany w polityce Unii, w 
tym w polityce zewnętrznej i rozwojowej,
oraz możliwości współpracy z różnymi 
państwami trzecimi, jak również możliwe 
niedoskonałości w systemie ochrony 
własności intelektualnej w państwie 
trzecim.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Polityka w zakresie koordynacji będzie 
ponadto współgrać z polityką w dziedzinie 
migracji, azylu i rozwoju, aby zapobiegać 
tzw. drenażowi mózgów w krajach 
rozwijających się.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Europejska wdraża działania w 
zakresie informacji i komunikacji 
dotyczące programu „Horyzont 2020”, w 
tym działania w zakresie komunikacji 
dotyczące wspieranych projektów i ich 
wyników. Budżet przyznany na potrzeby 
działań z zakresu komunikacji w ramach 
programu „Horyzont 2020”, służą także 
komunikacji instytucjonalnej w zakresie 
priorytetów politycznych Unii Europejskiej 
pod warunkiem, że są one związane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

Komisja Europejska wdraża działania w 
zakresie informacji i komunikacji 
dotyczące programu „Horyzont 2020”, w 
tym działania w zakresie komunikacji 
dotyczące wspieranych projektów i ich 
wyników. Aby zintensyfikować 
przekazywanie i wykorzystywanie wiedzy 
oraz zmaksymalizowć skuteczność 
działalności badawczej, darmowy 
nieskrępowany dostęp online do 
publikacji naukowych, już przewidziany w 
siódmym programie ramowym, powinien 
stanowić generalną zasadę dotyczącą 
publikacji naukowych finansowanych ze 
środków publicznych w ramach programu 
„Horyzont 2020”. Wspierany będzie 
bezpłatny i otwarty dostęp do danych 
naukowych wytworzonych lub zebranych 
w ramach badań finansowanych z 
programu „Horyzont 2020”. Budżet 
przyznany na potrzeby działań z zakresu 
komunikacji w ramach programu
„Horyzont 2020”, służą także komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 
politycznych Unii Europejskiej pod 
warunkiem, że są one związane z ogólnymi 
celami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 20
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) inicjatywy na rzecz zwiększania 
świadomości i ułatwiania dostępu do 
finansowania w ramach programu
„Horyzont 2020”, kierowane w 
szczególności do regionów lub grup 
uczestników, którzy nie są w 
wystarczającym stopniu reprezentowani;

(a) inicjatywy na rzecz zwiększania 
świadomości i ułatwiania dostępu do 
finansowania w ramach programu
„Horyzont 2020”, kierowane 
w szczególności do regionów lub grup 
uczestników, którzy nie są w 
wystarczającym stopniu reprezentowani, 
takich jak naukowcy pochodzący z krajów 
rozwijających się lub z państw trzecich;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować. 
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego,
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek.

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować. 
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, 
z nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego.
Większy nacisk zostanie położony na 
wykorzystanie innowacyjnych narzędzi 
finansowania badań naukowych, np. 
nagród za innowacyjnyjność, do 
finansowania tych działań.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze względu na globalny charakter wyzwań 
oraz ich ścisły związek z unijnymi 
strategiami polityki zewnętrznej i 
zobowiązaniami międzynarodowymi, 
integralną część działań podejmowanych 
w związku z każdym z tych wyzwań 
stanowić będzie współpraca 
międzynarodowa. Ponadto w ramach celu 
szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
zapewnione zostanie przekrojowe 
wsparcie dla współpracy 
międzynarodowej.

(Ostatni akapit załącznika I – akapit 16 tekstu Komisji – został zmieniony i stał się nowym ust. 
15a)

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 
humanistyczne. Ponadto rozwój tych 
dyscyplin zostanie uwzględniony w celu 
szczegółowym „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”. Wsparcie 
będzie również ukierunkowane na 
zapewnienie solidnej podstawy 
faktograficznej dla kształtowania polityki 
na poziomie międzynarodowym, Unii, 
krajowym i regionalnym. Ze względu na 
globalny charakter wielu z tych wyzwań, 

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 
humanistyczne, w tym kwestie dostępu do 
edukacji oraz praw społecznych i 
kulturalnych. Ponadto rozwój tych 
dyscyplin zostanie uwzględniony w celu 
szczegółowym „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”. Wsparcie 
będzie również ukierunkowane na 
zapewnienie solidnej podstawy 
faktograficznej dla kształtowania polityki 
na poziomie międzynarodowym, Unii, 
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integralną część działań podejmowanych 
w związku z każdym z nich stanowić 
będzie współpraca międzynarodowa. 
Ponadto w ramach celu szczegółowego 
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa” zapewnione zostanie 
przekrojowe wsparcie dla współpracy 
międzynarodowej.

krajowym i regionalnym.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część I – punkt 1.3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsi naukowcy, 
finansowane ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, 
wprowadzenia na rynek i wykorzystania 
innowacyjnych technologii i pomysłów, a 
także że ERBN w istotnym stopniu 
przyczyniła się do stworzenia w Europie 
bardziej atrakcyjnego środowiska dla 
najlepszych naukowców świata. W 
szczególności ERBN będzie dążyć do 
wymiernego wzrostu udziału Unii w 1 % 
najczęściej cytowanych publikacji na 
świecie. Ponadto będzie ona dążyć do 
znacznego zwiększenia liczby 
finansowanych przez siebie wybitnych 
naukowców spoza Europy, a także 
określonej poprawy w zakresie praktyk 
instytucjonalnych i polityki krajowej pod 
względem wspierania najlepszych 
naukowców.

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsi naukowcy, 
finansowane ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, 
wprowadzenia na rynek i wykorzystania 
innowacyjnych technologii i pomysłów, a 
także że ERBN w istotnym stopniu 
przyczyniła się do stworzenia w Europie 
bardziej atrakcyjnego środowiska dla 
najlepszych naukowców świata. W 
szczególności ERBN będzie dążyć do 
wymiernego wzrostu udziału Unii w 1 % 
najczęściej cytowanych publikacji na 
świecie. Ponadto będzie ona dążyć do 
znacznego zwiększenia liczby 
finansowanych przez siebie wybitnych 
naukowców spoza Europy, zapewniając 
wsparcie dla młodych kobiet naukowców 
pochodzących z krajów rozwijających się,
a także do określonej poprawy w zakresie 
praktyk instytucjonalnych i polityki 
krajowej pod względem wspierania 
najlepszych naukowców.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część I – punkt 3.3 – litera b) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu doświadczonych naukowców 
do poszerzania lub pogłębiania 
kompetencji poprzez mobilność związaną z 
udostępnieniem atrakcyjnych możliwości 
rozwoju kariery na uniwersytetach, w 
ośrodkach badawczych, 
przedsiębiorstwach, MŚP i innych 
podmiotach społeczno-gospodarczych w 
całej Europie i poza nią. Wspierane będą 
również możliwości wznowienia kariery 
po przerwie.

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu doświadczonych naukowców 
do poszerzania lub pogłębiania 
kompetencji poprzez mobilność związaną z 
udostępnieniem atrakcyjnych możliwości 
rozwoju kariery na uniwersytetach, w 
ośrodkach badawczych, 
przedsiębiorstwach, MŚP i innych 
podmiotach społeczno-gospodarczych w 
całej Europie i poza nią, co da naukowcom 
możliwość dokształcenia i poszerzenia 
swojej wiedzy w organizacji badawczej 
wysokiego szczebla w kraju trzecim.
Wspierane będą również możliwości 
wznowienia kariery po przerwie.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część I – punkt 3.3 – litera c) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania będą polegały na 
wsparciu krótkoterminowych wymian 
personelu z dziedziny badań naukowych i 
innowacji w ramach partnerstw 
uniwersytetów, instytucji badawczych, 
przedsiębiorstw, MŚP i innych podmiotów 
społeczno-gospodarczych w Europie i na 
całym świecie. Będzie to obejmować 
promowanie współpracy z państwami 
trzecimi.

Kluczowe działania będą polegały na 
wsparciu krótkoterminowych wymian 
personelu z dziedziny badań naukowych i 
innowacji w ramach partnerstw 
uniwersytetów, instytucji badawczych, 
przedsiębiorstw, MŚP i innych podmiotów 
społeczno-gospodarczych w Europie i na 
całym świecie. Będzie to obejmować 
promowanie współpracy z państwami 
trzecimi, a w szczególności wzmocnienie 
partnerstw naukowych między krajami 
Unii a krajami o średnich dochodach i 
krajami rozwijającymi się.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część I – punkt 4.3 – litera c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wspieranie partnerstw między 
odnośnymi decydentami a organami 
finansującymi, tworzenia narzędzi 
mapowania i monitorowania na potrzeby 
procesu decyzyjnego, a także współpracy 
międzynarodowej.

Celem jest wspieranie partnerstw między 
odnośnymi decydentami a organami 
finansującymi, tworzenia narzędzi 
mapowania i monitorowania na potrzeby 
procesu decyzyjnego, a także współpracy 
międzynarodowej. Europejskie ośrodki 
naukowo-badawcze są wspierane w 
działaniach w zakresie współpracy 
międzynarodowej, zasięga się również ich 
opinii w procesie kształtowania 
europejskiej strategii współpracy 
międzynarodowej w dziedzinie badań 
naukowych.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część I – punkt 4.3 – litera c) – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy również zwrócić uwagę na 
partnerstwa w zakresie infrastruktury 
badawczej z krajami rozwijającymi się, np. 
w ramach wspólnej strategii Afryka-UE.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania te przyczynią się to osiągnięcia 
celów inicjatyw przewodnich strategii
„Europa 2020” – „Unii innowacji”,
„Europy efektywnie korzystającej z 
zasobów”, „Polityki przemysłowej w erze 
globalizacji”, „Europejskiej agendy 

Działania te przyczynią się to osiągnięcia 
celów inicjatyw przewodnich strategii
„Europa 2020” – „Unii innowacji”,
„Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów”, „Polityki przemysłowej 
w erze globalizacji” oraz „Europejskiej 
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cyfrowej” oraz celów Unii związanych z 
polityką w zakresie przestrzeni kosmicznej.

agendy cyfrowej”. Przyczynią się one 
również do realizacji unijnych celów 
politycznych oraz zobowiązań 
międzynarodowych w zakresie przestrzeni 
kosmicznej, zdrowia, środowiska, energii i 
bezpieczeństwa żywnościowego.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przestrzeń kosmiczna to szybko 
rozwijający się sektor badań, dostarczający 
informacji ważnych dla wielu sektorów 
współczesnego społeczeństwa, odnoszący 
się do uniwersalnych kwestii naukowych i 
pozwalający na zabezpieczenie pozycji 
Unii jako istotnego gracza na arenie 
międzynarodowej. Badania w zakresie 
przestrzeni kosmicznej obejmują wszystkie 
działania podejmowane w przestrzeni 
kosmicznej, ale w chwili obecnej pozostają 
rozdrobnione w ramach różnych 
programów krajowych prowadzonych 
przez niektóre państwa członkowskie Unii.
Dla zachowania konkurencyjności, 
ochrony unijnej infrastruktury kosmicznej 
takiej jak Galileo oraz zapewnienia Unii 
przyszłej roli w zakresie przestrzeni 
kosmicznej niezbędne jest wprowadzenie 
koordynacji i inwestycji w badania 
kosmiczne na szczeblu Unii (zob. art. 189 
TFUE). Ponadto innowacyjne usługi 
niższego szczebla i zastosowania 
wykorzystujące informacje pozyskane w 
trakcie badań przestrzeni kosmicznej 
stanowią ważne źródło wzrostu 
gospodarczego i nowych miejsc pracy.

Przestrzeń kosmiczna to szybko 
rozwijający się sektor badań, dostarczający 
informacji ważnych dla wielu sektorów 
współczesnego społeczeństwa, odnoszący 
się do uniwersalnych kwestii naukowych i
wyzwań globalnych, takich jak zmiana 
klimatu, oraz pozwalający na 
zabezpieczenie pozycji Unii jako istotnego 
gracza na arenie międzynarodowej.
Badania w zakresie przestrzeni kosmicznej 
obejmują wszystkie działania 
podejmowane w przestrzeni kosmicznej, 
ale w chwili obecnej pozostają 
rozdrobnione w ramach różnych 
programów krajowych prowadzonych 
przez niektóre państwa członkowskie Unii.
Dla zachowania konkurencyjności, 
ochrony unijnej infrastruktury kosmicznej 
takiej jak Galileo oraz zapewnienia Unii 
przyszłej roli w zakresie przestrzeni 
kosmicznej niezbędne jest wprowadzenie 
koordynacji i inwestycji w badania 
kosmiczne na szczeblu Unii (zob. art. 189 
TFUE). Ponadto innowacyjne usługi 
niższego szczebla i zastosowania 
wykorzystujące informacje pozyskane w 
trakcie badań przestrzeni kosmicznej 
stanowią ważne źródło wzrostu 
gospodarczego i nowych miejsc pracy, 
przyczyniając się jednocześnie do 
realizacji unijnych celów zewnętrznych i 
zobowiązań międzynarodowych w zakresie 
np. reagowania na kryzysy humanitarne 
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oraz ochrony środowiska.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.6.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przestrzeń kosmiczna to ważny, ale często 
niewidoczny czynnik wspomagający 
rozwój różnych usług i produktów 
istotnych dla dzisiejszego społeczeństwa, 
takich jak nawigacja, komunikacja, 
prognozy pogody i informacja 
geograficzna. Formułowanie i wdrażanie 
polityki na szczeblu europejskim, 
krajowym i regionalnym w coraz 
większym stopniu zależy od informacji 
pozyskiwanych w przestrzeni kosmicznej.
Globalny sektor kosmiczny rozwija się w 
szybkim tempie i obejmuje nowe regiony
(np. Chiny, Amerykę Południową).
Przemysł europejski jest obecnie 
znaczącym eksporterem najwyższej jakości 
satelitów wykorzystywanych w celach 
komercyjnych i naukowych. Coraz większa 
konkurencja globalna zagraża stanowisku 
Europy. W związku z tym Europa powinna 
zapewnić dalsze powodzenie swojego 
przemysłu na tym bardzo konkurencyjnym 
rynku. Ponadto dane zgromadzone przez 
europejskie satelity naukowe doprowadziły 
do niektórych spośród najważniejszych 
przełomów ostatnich dziesięcioleci w 
naukach o Ziemi i w astronomii. Dzięki 
temu wyjątkowemu potencjałowi 
europejski sektor kosmiczny ma do 
odegrania bardzo ważną rolę w stawianiu 
czoła wyzwaniom określonym w strategii
„Europa 2020”.

Przestrzeń kosmiczna to ważny, ale często 
niewidoczny czynnik wspomagający 
rozwój różnych usług i produktów 
istotnych dla dzisiejszego społeczeństwa, 
takich jak nawigacja, komunikacja, 
prognozy pogody i informacja 
geograficzna. Formułowanie i wdrażanie 
polityki na szczeblu europejskim, 
krajowym i regionalnym w coraz 
większym stopniu zależy od informacji 
pozyskiwanych w przestrzeni kosmicznej.
Globalny sektor kosmiczny rozwija się w 
szybkim tempie i obejmuje nowe regiony
(np. Afrykę, Chiny, Amerykę Południową).
Przemysł europejski jest obecnie 
znaczącym eksporterem najwyższej jakości 
satelitów wykorzystywanych w celach 
komercyjnych i naukowych. Coraz większa 
konkurencja globalna zagraża stanowisku 
Europy. W związku z tym Europa powinna 
zapewnić dalsze powodzenie swojego 
przemysłu na tym bardzo konkurencyjnym 
rynku. Ponadto dane zgromadzone przez 
europejskie satelity naukowe doprowadziły 
do niektórych spośród najważniejszych 
przełomów ostatnich dziesięcioleci w 
naukach o Ziemi i w astronomii. Dzięki 
temu wyjątkowemu potencjałowi 
europejski sektor kosmiczny ma do 
odegrania bardzo ważną rolę w stawianiu 
czoła wyzwaniom określonym w strategii
„Europa 2020”.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 3.3 – litera a) – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji.
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 
w zakresie usług, nietechnologicznych i 
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny.

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji.
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia oraz 
stosujących w procesie otwierania się na 
rynki zagraniczne politykę kładącą nacisk 
na społeczną odpowiedzialność 
przedsiębiorstw, zwłaszcza przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w krajach 
rozwijających się. Obejmuje wszystkie 
typy innowacji, w tym innowacji w 
zakresie usług, nietechnologicznych i 
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewlekłe choroby, takie jak choroby 
układu krążenia, rak, cukrzyca, zaburzenia 
neurologiczne i psychiczne, nadwaga i 
otyłość oraz różne ograniczenia 
funkcjonalne to główne przyczyny 
niepełnosprawności, złego stanu zdrowia i 
przedwczesnej śmierci, wiążące się z 
dużymi kosztami społecznymi i 

Przewlekłe choroby, takie jak choroby 
układu krążenia, rak, cukrzyca, zaburzenia
neurologiczne i psychiczne, nadwaga i 
otyłość oraz różne ograniczenia 
funkcjonalne to główne przyczyny 
niepełnosprawności, złego stanu zdrowia i 
przedwczesnej śmierci, wiążące się z 
dużymi kosztami społecznymi i 
gospodarczymi. Innowacyjne modele 
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gospodarczymi. finansowania prac badawczych i 
upowszechniania ich wyników, takie jak 
nagrody w dziedzinie innowacji, są 
niezbędne w celu stawienia czoła 
wyzwaniom społecznym i umożliwienia 
pracownikom naukowym w Europie 
bardziej aktywnego i skutecznego 
uczestnictwa w tym procesie.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby zakaźne (np. HIV/AIDS, gruźlica 
i malaria) stanowią globalne zagrożenie i
odpowiadają za 41 % spośród 1,5 mld lat 
życia skorygowanych niepełnosprawnością 
w skali świata, w tym za 8 % w Europie.
Należy się również przygotować na 
pojawiające się epidemie i groźbę wzrostu 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe.

Choroby zakaźne (np. HIV/AIDS, gruźlica, 
malaria i choroby zaniedbane)
odpowiadają za 41% spośród 1,5 mld lat 
życia skorygowanych niepełnosprawnością 
w skali świata, w tym za 8% w Europie.
Należy się również przygotować na 
pojawiające się i powracające epidemie i 
groźbę wzrostu oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Należy tu 
zwrócić też uwagę na szczególną dziedzinę 
chorób odzwierzęcych w połączeniu z 
innymi wspieranymi działaniami 
skupiającymi się na zdrowiu zwierząt.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tymczasem procesy rozwoju leków i 
szczepionek stają się coraz droższe i coraz 
mniej skuteczne. Należy podjąć 
odpowiednie kroki w związku z 
utrzymującymi się nierównościami pod 
względem stanu zdrowia oraz zapewnić 
wszystkim Europejczykom dostęp do 
systemów skutecznej i kompetentnej opieki 

Tymczasem procesy rozwoju leków i 
szczepionek stają się coraz droższe i coraz 
mniej skuteczne. Należy podjąć 
odpowiednie kroki w związku z 
utrzymującymi się nierównościami pod 
względem stanu zdrowia oraz
zagwarantować dostęp do systemów 
skutecznej i kompetentnej opieki 
zdrowotnej na całym świecie, aby 
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zdrowotnej. zapewnić jak najlepszy stan zdrowia 
wszystkich Europejczyków.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby i niepełnosprawność nie 
zatrzymują się na granicach państw.
Odpowiednia reakcja na poziomie 
europejskim na kwestie badań naukowych i 
innowacji może wnieść zasadniczy wkład 
w sprostanie tym wyzwaniom, zapewnić 
lepsze zdrowie i dobrostan wszystkim 
obywatelom oraz dać Europie pozycję
lidera na szybko zmieniających się 
światowych rynkach innowacji w zakresie 
zdrowia i dobrostanu.

Choroby i niepełnosprawność nie 
zatrzymują się na granicach państw.
Odpowiednia reakcja na poziomie 
europejskim i w ramach partnerstwa z 
państwami trzecimi na kwestie badań 
naukowych i innowacji może i powinna
wnieść zasadniczy wkład w sprostanie tym 
wyzwaniom o charakterze globalnym,
przyczyniając się do osiągnięcia 
milenijnych celów rozwoju, zapewnienia
wszystkim obywatelom lepszego zdrowia i 
dobrostanu oraz umiejscowienia Europy 
na pozycji lidera na szybko zmieniających 
się światowych rynkach innowacji w 
zakresie zdrowia i dobrostanu.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta reakcja zależy od najwyższej jakości 
badań naukowych służących poprawie 
naszego fundamentalnego zrozumienia 
zdrowia, choroby, niepełnosprawności, 
rozwoju i starzenia się (w tym średniego 
trwania życia), a także od spójnego i 
powszechnego wykorzystania posiadanej i 
zdobywanej wiedzy w innowacyjnych, 
skalowalnych i skutecznych produktach, 
strategiach, interwencjach i usługach.
Ponadto znaczenie tych wyzwań w całej 
Europie, a w wielu przypadkach także w 
skali globalnej, wymaga reakcji 

Ta reakcja zależy od najwyższej jakości 
badań naukowych służących poprawie 
naszego fundamentalnego zrozumienia 
zdrowia, choroby, niepełnosprawności, 
rozwoju i starzenia się (w tym średniego 
trwania życia), a także od spójnego i 
powszechnego wykorzystania posiadanej i 
zdobywanej wiedzy w innowacyjnych, 
skalowalnych, skutecznych i dostępnych
produktach, strategiach, interwencjach i 
usługach. Ponadto znaczenie tych wyzwań 
w całej Europie, a w wielu przypadkach 
także w skali globalnej, wymaga reakcji 
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zapewniającej długoterminowe i 
skoordynowane wsparcie współpracy 
między wybitnymi, multidyscyplinarnymi i 
wielosektorowymi zespołami.

zapewniającej długoterminowe i 
skoordynowane wsparcie
międzynarodowej współpracy między 
wybitnymi, multidyscyplinarnymi i 
wielosektorowymi zespołami, w tym 
zdolności badawczo-rozwojowych w 
obszarach endemicznych.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Także złożoność wyzwania i wzajemne 
powiązania między jego składnikami 
wymagają reakcji na poziomie 
europejskim. Wiele podejść, narzędzi i 
technologii znajduje zastosowanie w 
różnych obszarach badań naukowych i 
innowacji związanych z tym wyzwaniem, a 
najskuteczniej ich wprowadzenie można 
wesprzeć na poziomie Unii. Dotyczy to 
opracowania długoterminowych kohort i 
prowadzenia badań klinicznych, 
klinicznego wykorzystania technologii „-
omicznych” lub rozwoju technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz 
ich praktycznego zastosowania w opiece 
zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie e-
zdrowia. Wymogi poszczególnych 
populacji najskuteczniej zaspokaja się 
również w sposób zintegrowany, np. w 
przypadku stratyfikowanych i/lub 
spersonalizowanych usług medycznych, 
leczenia rzadkich chorób oraz
dostarczania rozwiązań umożliwiających 
wspomagane i samodzielne życie.

Także złożoność wyzwania i wzajemne 
powiązania między jego składnikami 
wymagają reakcji na poziomie 
europejskim. Wiele podejść, narzędzi i 
technologii znajduje zastosowanie w 
różnych obszarach badań naukowych i 
innowacji związanych z tym wyzwaniem, a 
najskuteczniej ich wprowadzenie można 
wesprzeć na poziomie Unii. Dotyczy to
współpracy międzynarodowej między 
badaczami w celu uzyskania niezbędnej 
masy krytycznej i wiedzy specjalistycznej,
opracowania długoterminowych kohort i 
prowadzenia badań klinicznych, 
klinicznego wykorzystania technologii „-
omicznych” lub rozwoju technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz 
ich praktycznego zastosowania w opiece 
zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie e-
zdrowia. Wymogi poszczególnych 
populacji najskuteczniej zaspokaja się 
również w sposób zintegrowany, np. w 
przypadku stratyfikowanych i/lub 
spersonalizowanych usług medycznych,
diagnostyki chorób związanych z 
ubóstwem, chorób zaniedbanych, chorób 
rzadkich i chorób niezakaźnych, 
zapobiegania tym chorobom i ich leczenia, 
a także dostarczania rozwiązań 
umożliwiających wspomagane i 
samodzielne życie.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby związane z ubóstwem i choroby 
zaniedbane stanowią globalne zagrożenie, 
a lukom badawczym należy zaradzić 
poprzez innowacje ukierunkowane na 
potrzeby pacjentów. Większa częstość 
występowania takich pojawiających się i 
powracających chorób zakaźnych w 
regionie europejskim – często wskutek 
zmiany klimatu i przemieszczania się ludzi 
na świecie – oraz rosnący problem 
odporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe jeszcze bardziej 
podkreśla konieczność przyjęcia 
kompleksowego podejścia 
skoordynowanego na poziomie 
międzynarodowym oraz zapewnienia 
większego wsparcia publicznego dla 
działalności badawczo-rozwojowej w 
odniesieniu do tych chorób, które co roku 
zabijają miliony ludzi na całym świecie

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalizacja wpływu oddziaływania na 
poziomie Unii wymaga wsparcia pełnego 
zakresu działań w zakresie badań 
naukowych i innowacji: od podstawowych 
badań naukowych po przełożenie wiedzy 
na wielkoskalowe próby i demonstracje, 
pozyskanie prywatnych inwestycji,
publiczne i przedkomercyjne zamówienia 
na nowe produkty, usługi, skalowalne 
rozwiązania, które są, w razie potrzeby, 

Maksymalizacja wpływu działań na 
poziomie Unii oraz stworzenie 
długoterminowych korzyści na potrzeby 
ich celów wymaga wsparcia pełnego 
zakresu działań w zakresie badań 
naukowych i innowacji: od podstawowych 
badań naukowych po przełożenie wiedzy 
na wielkoskalowe próby i demonstracje, 
pozyskanie prywatnych inwestycji,
publiczne i przedkomercyjne zamówienia 
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interoperacyjne, wspierane 
zdefiniowanymi normami i/lub wspólnymi 
wytycznymi. Taki skoordynowany 
europejski wysiłek przyczyni się do 
trwającego rozwoju europejskiej 
przestrzeni badawczej. W stosownych 
przypadkach będzie się on zazębiał z 
działaniami prowadzonymi w kontekście 
programu „Zdrowie na rzecz wzrostu” i
Europejskiego partnerstwa na rzecz 
innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu.

na nowe produkty, usługi, skalowalne 
rozwiązania, które są, w razie potrzeby, 
interoperacyjne, wspierane 
zdefiniowanymi normami i/lub wspólnymi 
wytycznymi. Taki skoordynowany 
europejski wysiłek przyczyni się do 
trwającego rozwoju europejskiej 
przestrzeni badawczej. W stosownych 
przypadkach będzie on również uzupełniał 
działania prowadzone w kontekście 
programu „Zdrowie na rzecz wzrostu”,
Europejskiego partnerstwa na rzecz 
innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu, konkluzji 
Rady w sprawie roli UE w ochronie 
zdrowia na świecie oraz unijnych 
programów zewnętrznych i zobowiązań 
międzynarodowych w obszarze ochrony 
zdrowia na świecie, a także przyczyniał się 
do tworzenia synergii z tymi działaniami.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii:
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki,
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się,
aktywne życie niezależne i wspomagane, 

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii:
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z klimatem
i ubóstwem), usprawnienie promocji 
zdrowia i zapobieganie chorobom,
zrozumienie chorób i udoskonalenie 
diagnostyki, rozwój skutecznych 
programów badań przesiewowych oraz 
usprawnienie oceny podatności na 
choroby, poprawa sytuacji w zakresie 
nadzoru i gotowości, opracowanie nowych 
i skuteczniejszych szczepionek, terapii i 
metod leczenia; życie leków in silico w 
celu usprawnienia zarządzania chorobami i 
ich przewidywania, rozwój dostosowanych 
terapii i leczenie chorób; wykorzystanie 
wiedzy w praktyce klinicznej i 
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upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji,
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

skalowalnych działaniach innowacyjnych
obejmujących aspekty psychospołeczne; 
poprawa procedur regulacyjnych i 
wspierania działań związanych z 
dostępem; lepsze gromadzenie i
wykorzystanie danych medycznych; 
znormalizowane techniki analizy danych; 
zdrowe i aktywne starzenie się; aktywne 
życie niezależne i wspomagane; 
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji; 
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie rozbieżności i nierówności
pod względem zdrowia poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia, 
szczególnie w odniesieniu do 
finansowania badań i upowszechniania 
ich wyników, aby dzielić się wiedzą, która 
ułatwi i przyspieszy innowacje w tych 
obszarach. Wszystkie te działania 
uwzględniają należycie analizę pod kątem 
płci społeczno-kulturowej i płci.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby sprostać wyzwaniom związanym z 
przyszłością europejskiej opieki 
zdrowotnej oraz zapewnić realizację wyżej 
wymienionych celów, na działania 
badawcze i innowacyjne w tej dziedzinie 
należy przeznaczyć odpowiednie środki 
unijne.  
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 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 
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 

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 trwałe i 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 
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 
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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.

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.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 2.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe i innowacje będą 
wchodzić w interakcję z szerokim 
wachlarzem kierunków polityki unijnej i 
powiązanych celów, w tym ze wspólną 
polityką rolną (w szczególności polityką 
rozwoju obszarów wiejskich) i 
europejskim partnerstwem innowacyjnym 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, wspólną polityką rybołówstwa, 
zintegrowaną polityką morską, 
europejskim programem zapobiegania 
zmianie klimatu, ramową dyrektywą 
wodną, dyrektywą ramową w sprawie 
strategii morskiej, planem działania na 
rzecz ochrony lasów, strategią tematyczną 
w zakresie gleb, wspólnotową strategią 
ochrony różnorodności biologicznej do 
2020 r., europejskim strategicznym planem 
w dziedzinie technologii energetycznych, 
polityką w zakresie innowacji i przemysłu, 
polityką zewnętrzną i polityką w zakresie 
pomocy rozwojowej, strategią w zakresie 
zdrowia roślin, strategią w zakresie 
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
regulacyjnymi ramami ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, 
promowania efektywnego gospodarowania 
zasobami i działań w dziedzinie klimatu 

Badania naukowe i innowacje będą 
wchodzić w interakcję z szerokim 
wachlarzem kierunków polityki unijnej i 
powiązanych celów, w tym ze wspólną 
polityką rolną (w szczególności polityką 
rozwoju obszarów wiejskich) i 
europejskim partnerstwem innowacyjnym 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, wspólną polityką rybołówstwa, 
zintegrowaną polityką morską, 
europejskim programem zapobiegania 
zmianie klimatu, ramową dyrektywą 
wodną, dyrektywą ramową w sprawie 
strategii morskiej, planem działania na 
rzecz ochrony lasów, strategią tematyczną 
w zakresie gleb, wspólnotową strategią 
ochrony różnorodności biologicznej do 
2020 r., europejskim strategicznym planem 
w dziedzinie technologii energetycznych, 
polityką w zakresie innowacji i przemysłu, 
polityką zewnętrzną i polityką w zakresie 
pomocy rozwojowej, uzgodnionymi na 
szczeblu międzynarodowym 
zobowiązaniami dotyczącymi światowego 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
różnorodności biologicznej i trwałego 
rozwoju, strategią w zakresie zdrowia 
roślin, strategią w zakresie zdrowia i 



AD\911727PL.doc 31/35 PE489.624v02-00

PL

oraz ograniczania ilości odpadów. Lepsza 
integracja badań naukowych i innowacji z 
powiązaną polityką Unii wydatnie 
zwiększy ich europejską wartość dodaną, 
zapewni efekt dźwigni, zwiększy znaczenie 
społeczne i ułatwi dalszy rozwój 
zrównoważonego gospodarowania 
gruntami, morzami i oceanami oraz rynku 
gospodarki ekologicznej.

dobrostanu zwierząt oraz regulacyjnymi 
ramami ochrony środowiska, zdrowia i 
bezpieczeństwa, promowania efektywnego 
gospodarowania zasobami i działań w 
dziedzinie klimatu oraz ograniczania ilości 
odpadów. Lepsza integracja pełnego cyklu 
– od fundamentalnych badań naukowych
do innowacji – z powiązaną polityką Unii 
wydatnie zwiększy ich wartość dodaną, 
zapewni efekt dźwigni, zwiększy znaczenie 
społeczne, zapewni zdrowe produkty 
żywnościowe i ułatwi dalszy rozwój 
zrównoważonego gospodarowania 
gruntami, morzami i oceanami oraz rynku 
gospodarki ekologicznej.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 2.3 – litera a) – ustęp 1

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
globalnego zaopatrzenia w żywność, 
paszę, biomasę i inne surowce, przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu zasobów 
naturalnych wewnątrz Unii Europejskiej i
poza nią i udoskonaleniu usług 
ekosystemowych, w tym walka ze 
skutkami zmiany klimatu i zjawiskiem 
zawłaszczania ziemi w krajach 
rozwijających się. Działania skupią się na 
bardziej produktywnych, 
zrównoważonych, zasobooszczędnych (w 
tym niskoemisyjnych) i odpornych 
systemach rolnictwa i leśnictwa na 
świecie, a zarazem na rozwoju usług, 
koncepcji i polityki w zakresie dobrobytu
obszarów wiejskich. Należy zwrócić uwagę 
na zdrowie zwierząt gospodarskich i 
gospodarkę zwierzęcą, w tym na 
szczepienia i leczenie chorób, m.in. 
chorób tropikalnych.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 3.2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skali międzynarodowej, działanie na 
poziomie Unii zapewnia masę krytyczną 
przyciągającą uwagę innych liderów w 
dziedzinie technologii oraz sprzyja 
międzynarodowym partnerstwom, 
zmierzającym do osiągnięcia celów UE. 
Ułatwi ono partnerom międzynarodowym 
interakcje z Unią w celu przygotowania 
wspólnych działań związanych z 
obopólnymi korzyściami i wspólnymi 
interesami.

W skali międzynarodowej, działanie na 
poziomie Unii zapewnia masę krytyczną 
przyciągającą uwagę innych liderów w 
dziedzinie technologii oraz sprzyja 
międzynarodowym partnerstwom, 
zmierzającym do osiągnięcia celów UE. 
Ułatwi ono partnerom międzynarodowym 
interakcje z Unią w celu przygotowania 
wspólnych działań związanych z 
obopólnymi korzyściami i wspólnymi 
interesami. W tym kontekście szczególna 
uwagę będzie się zwracać na unijne 
inicjatywy i zobowiązania 
międzynarodowe dotyczące powszechnego 
dostępu do energii, dostosowania do 
zmian klimatu oraz łagodzenia tych 
zmian.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 6.1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwa tym wyzwaniom złożoność oraz 
ewolucja potrzeb sprawiają zatem, że 
konieczne jest rozwijanie innowacyjnych 
badań naukowych i nowych inteligentnych 
technologii, procesów i metod, 
mechanizmów innowacji społecznych, 
skoordynowanych działań i polityki 
przewidującej poważne zmiany w Europie 
lub wpływającej na nie. Wymagają 
zrozumienia bazowych tendencji i 
oddziaływań związanych z tymi 
wyzwaniami, a także odkrycia i 
wynalezienia na nowo skutecznych form 
solidarności, koordynacji i kreatywności, 
dzięki którym Europa, w porównaniu z 

Właściwa tym wyzwaniom złożoność oraz 
ewolucja potrzeb sprawiają zatem, że 
konieczne jest rozwijanie innowacyjnych 
badań naukowych i nowych inteligentnych 
technologii, procesów i metod, 
mechanizmów innowacji społecznych, 
skoordynowanych działań i polityki 
przewidującej poważne zmiany w Europie 
lub wpływającej na nie. Wymagają 
zrozumienia bazowych tendencji i 
oddziaływań związanych z tymi 
wyzwaniami, a także odkrycia i 
wynalezienia na nowo skutecznych form 
solidarności, koordynacji i kreatywności, 
dzięki którym Europa, w porównaniu z 
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innymi regionami świata, stanowi 
wyrazisty wzorzec integracyjnego, 
innowacyjnego i bezpiecznego 
społeczeństwa. Konieczne jest też bardziej 
strategiczne podejście do współpracy z 
państwami trzecimi. Ponadto, ponieważ 
polityka bezpieczeństwa powinna 
współgrać z różnymi obszarami polityki 
społecznej, ważnym aspektem działań 
podejmowanych w związku z tym 
wyzwaniem będzie wzmocnienie 
społecznego wymiaru badań naukowych w 
zakresie bezpieczeństwa.

innymi regionami świata, stanowi 
wyrazisty wzorzec integracyjnego, 
innowacyjnego i bezpiecznego 
społeczeństwa. Konieczne jest też bardziej 
strategiczne i otwarte podejście do 
współpracy z państwami trzecimi oraz 
podejmowanie ukierunkowanych działań 
w celu promowania i wspierania 
współpracy międzynarodowej. Ponadto, 
ponieważ polityka bezpieczeństwa 
powinna współgrać z różnymi obszarami 
polityki społecznej, ważnym aspektem 
działań podejmowanych w związku z tym 
wyzwaniem będzie wzmocnienie 
społecznego wymiaru badań naukowych w 
zakresie bezpieczeństwa.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 6.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki w 
Europie poprzez zaangażowanie obywateli, 
przedsiębiorstw i użytkowników w badania 
naukowe i innowacje oraz promowanie 
skoordynowanej polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji w kontekście 
globalizacji. Szczególne wsparcie zostanie 
zapewnione na potrzeby rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej i 
ramowych warunków innowacji.

Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki w 
Europie poprzez zaangażowanie obywateli, 
przedsiębiorstw i użytkowników w badania 
naukowe i innowacje oraz promowanie 
skoordynowanej polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji angażującej kraje 
trzecie. Szczególne wsparcie zostanie 
zapewnione na potrzeby rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej i 
ramowych warunków innowacji.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) promowaniu spójnej i skutecznej 
współpracy z państwami trzecimi.

(d) promowaniu spójnej i skutecznej 
współpracy z państwami trzecimi, w tym w 
zakresie dostępu do wyników badań i 
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