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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem programu „Horyzont 2020”, jak wspomniano w komunikacie Komisji towarzyszącym 
programowi, jest wdrożenie przewodnich celów inicjatywy „Unia innowacji”, skupienie się 
na obecnych wyzwaniach społecznych oraz zacieśnienie związku między badaniami 
oddolnymi i odgórnymi a komercjalizacją. Program ma również na celu dalsze uproszczenie 
zasad oraz zwiększenie udziału MŚP. Wiele wyzwań społecznych, takich jak klimat, 
efektywne gospodarowanie zasobami, ekologiczna energia i transport, zdrowie oraz 
bezpieczeństwo żywności, leży w kręgu zainteresowań komisji ENVI. Sprawozdawca 
przychylnie odnosi się do propozycji Komisji, pragnie jednak położyć większy nacisk na 
niektóre z omówionych aspektów.

W niniejszej opinii sprawozdawca uznał, że najlepszym sposobem dalszego wzmocnienia 
priorytetów komisji ENVI będzie podejście całościowe. Niniejsze pierwsze sprawozdanie 
należy także postrzegać jako sprawozdanie otwierające debatę nad tym złożonym programem 
o podstawowym znaczeniu dla zwiększenia trwałego i ekologicznego wzrostu gospodarczego 
w Unii Europejskiej przy jednoczesnym wspieraniu zdrowego społeczeństwa. 
W opinii skoncentrowano się przede wszystkim na wyzwaniach społecznych i przedstawiono 
propozycje wzmocnienia pewnych aspektów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem 
żywności, klimatem i środowiskiem.

Zdrowie 
Ze względu na dużą wartość dodaną w odniesieniu do innowacyjnych terapii, na przykład w 
medycynie regeneracyjnej, należy nadal wspierać – przy uwzględnieniu wątpliwości natury 
etycznej – badania nad komórkami macierzystymi polegające na poszukiwaniu istniejących 
rozwiązań alternatywnych do embrionalnych komórek macierzystych. Należy również 
zwrócić szczególną uwagę na badania naukowe i innowacje w zakresie leczenia chorób. 
Należy zwiększyć poparcie ze strony opinii publicznej dla prac badawczo-rozwojowych 
dotyczących infekcji i chorób rzadkich oraz wspierać dzielenie się wiedzą. Potrzeby 
pacjentów powinny być motorem finansowania innowacyjności oraz badań i rozwoju w 
dziedzinie zdrowia. Ponadto należy przeznaczyć odpowiednie środki finansowe na badania, 
rozwój i innowacje w dziedzinie zdrowia środowiskowego. 

Bezpieczeństwo żywności
Proponuje się, aby zakres wyzwań społecznych związanych z bezpieczeństwem 
żywnościowym poszerzyć tak, aby obejmował wszystkie aspekty bezpieczeństwa żywności.  

Klimat i środowisko 
Należy regularnie i skutecznie monitorować równowagę między aspektami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi badań i innowacyjności. W większym stopniu należy 
wspierać energię odnawialną. Podniesienie efektywności energii odnawialnej może zwiększyć 
jej atrakcyjność ekonomiczną, jednocześnie przeciwdziałając zmianie klimatu, zmniejszeniu 
uzależnienia od paliw kopalnych oraz upowszechnianiu gospodarki niskoemisyjnej.  

Program „Horyzont 2020” jest głównym programem, dzięki któremu UE mogłaby jeszcze 
bardziej ograniczyć emisję gazów i pyłów szkodliwych dla środowiska i zdrowia bez 
jakichkolwiek obciążeń dla poszczególnych gałęzi przemysłu czy państw członkowskich. 

Aspekty horyzontalne 
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Konieczne jest dalsze powiązanie celów inicjatyw przewodnich „Unia innowacji” i „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” z programem „Horyzont 2020”, dlatego też zostało to 
uwzględnione w opinii. W celu osiągnięcia maksymalnych korzyści z projektów w zakresie 
badań, rozwoju i innowacji w całej UE należy ściśle monitorować komplementarność 
programu „Horyzont 2020” oraz innych funduszy UE i funduszy krajowych. Ponadto 
proponuje się dalsze zwiększenie udziału MŚP, które mogą być siłą napędową ekologicznego 
i trwałego wzrostu gospodarczego.  W sprawozdaniu omówiono również pokrótce jeden 
ważny aspekt wskaźników skuteczności działania służących monitorowaniu postępu realizacji 
celów programu „Horyzont 2020”. 
Dalsze poprawki dotyczące podziału środków budżetowych przeznaczonych na badania oraz 
celów w łańcuchu innowacji, jak również uproszczenia zasad odłożono do czasu zakończenia 
przyszłej debaty komisji ENVI na temat programu „Horyzont 2020”.
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POPRAWKI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności 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 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy 
naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej 
swobodny przepływ naukowców, wiedzy 
naukowej i technologii, a także poprzez 
zachęcanie do zwiększania 
konkurencyjności Unii i jej przemysłu.
Dążąc do osiągnięcia tych celów Unia 
powinna prowadzić działania w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i 
innowacji, promować współpracę 
międzynarodową, upowszechniać i 
optymalizować wyniki oraz promować 
szkolenia i mobilność.

(1) Celem Unii jest wzmocnienie bazy 
naukowej i technologicznej poprzez 
utworzenie europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB) umożliwiającej 
swobodny przepływ naukowców, wiedzy 
naukowej i technologii, a także poprzez 
zachęcanie do zwiększania
zrównoważonego charakteru,
konkurencyjności i odporności Unii i jej 
przemysłu. Dążąc do osiągnięcia tych 
celów Unia powinna prowadzić działania 
w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i innowacji, promować 
współpracę międzynarodową, 
upowszechniać i optymalizować wyniki 
oraz promować szkolenia i mobilność.

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 

(11) „Horyzont 2020” - program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji w 
Unii Europejskiej (dalej zwany programem
„Horyzont 2020”), skupia się na trzech 
celach: podwyższeniu poziomu osiągnięć 
naukowych w Europie, aby wzmocnić
pozycję Unii jako światowej klasy bazy 
naukowej, promowaniu wiodącej pozycji 
w przemyśle w celu wspierania 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, i 
innowacyjności, oraz na stawianiu czoła 
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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 
po ich wykorzystanie handlowe. Priorytety 
programu „Horyzont 2020” powinny 
również być wspierane poprzez program 
badawczo-szkoleniowy w dziedzinie 
jądrowej na podstawie traktatu Euratom.

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 
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 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
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”.

(20) Dążąc do pogłębienia związków 
między nauką a społeczeństwem, program
„Horyzont 2020” powinien sprzyjać
odpowiedzialnej działalności naukowej i 
innowacjom poprzez aktywny udział 
podmiotów społecznych (badaczy,
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, 
decydentów politycznych i branży 
przemysłowej) w procesie badań 
naukowych i innowacji, tj. poprzez
zapewnienie uwzględnienia wymiaru płci, 
przez promowanie edukacji naukowej,
gwarantowanie poszanowania etycznego 
prawodawstwa i promowanie 
kształtowania na świecie najwyższych 
standardów etycznych oraz ich 
przestrzegania, przez zwiększenie 
dostępności i ponownego wykorzystywania 
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wyników badań finansowanych ze 
środków publicznych, zwłaszcza publikacji 
i danych naukowych, przez zapewnienie 
szerszego dostępu do wiedzy naukowej, 
rozwój ram zarządzania wychodzących 
naprzeciw obawom i oczekiwaniom 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego
i ułatwiających ich uczestnictwo w 
działaniach realizowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Dostępność działań w zakresie 
informacji i komunikacji dotyczących 
programu „Horyzont 2020”, w tym 
informacji dotyczących wspieranych 
projektów i ich wyników, wymaga 
zapewniania wszystkim dostępnych 
formatów. Dostępne formaty to między 
innymi duża czcionka, druk alfabetem 
Braille'a, łatwy do przeczytania tekst, 
format audio, wideo i format 
elektroniczny.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i
potrzeby związane z nauką i technologią, 
przemysłem, polityką i społeczeństwem.
Agendy powinny być opracowywane w 
ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami ze wszystkich sektorów; należy 
również zachować elastyczność 

(21) Realizacja programu „Horyzont 2020” 
powinna uwzględniać nowe możliwości i
postępy związane z nauką i technologią, 
przemysłem, polityką i społeczeństwem, a 
także środowiskiem. Agendy powinny być 
opracowywane we współpracy z 
zainteresowanymi stronami ze wszystkich 
sektorów; należy również zachować 
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pozwalającą reagować na zmiany sytuacji.
W trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” należy również w sposób ciągły 
zasięgać porad zewnętrznych, 
wykorzystując stosowne struktury, takie 
jak Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

elastyczność pozwalającą reagować na 
zmiany sytuacji, w programie „Horyzont 
2020” należy jednak uwzględnić potrzebę 
przywództwa instytucji europejskich, aby 
zapewnić globalną konkurencyjność, 
zwłaszcza w dziedzinie biotechnologii. W 
trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” należy również w sposób ciągły 
zasięgać porad zewnętrznych, 
wykorzystując stosowne struktury, takie 
jak Europejskie Platformy Technologiczne, 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania i europejskie partnerstwa 
innowacyjne.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „Horyzont 2020” powinien przyczynić 
się do zwiększenia atrakcyjności zawodu 
naukowca w Unii. Należy uwzględnić 
Europejską kartę naukowca i Kodeks 
postępowania przy rekrutacji pracowników 
naukowych, jak również inne stosowne 
dokumenty ramowe określone w 
kontekście europejskiej przestrzeni 
badawczej, szanując jednocześnie ich 
dobrowolny charakter.

(22) „Horyzont 2020” powinien przyczynić 
się do zwiększenia atrakcyjności zawodu 
naukowca w Unii, zwłaszcza w sektorze 
przemysłowym i biomedycznym. Należy 
uwzględnić Europejską kartę naukowca i 
Kodeks postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych, jak również inne 
stosowne dokumenty ramowe określone w 
kontekście europejskiej przestrzeni 
badawczej, szanując jednocześnie ich 
dobrowolny charakter.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Program „Horyzont 2020” powinien 
także pomóc w przekonaniu naukowców 
europejskich do pozostania w Europie, 
przyciągnąć naukowców z całego świata 
do Europy i poprawić atrakcyjność 



AD\913296PL.doc 9/107 PE487.915v02-00

PL

Europy dla najlepszych naukowców. W 
tym celu można rozważyć na szczeblu 
wspólnotowym ustanowienie 
skoordynowanego i atrakcyjnego systemu 
opodatkowania dla naukowców.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Działania prowadzone w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny mieć 
na celu promowanie, w dziedzinie badań i 
innowacji, równości między mężczyznami 
a kobietami, w szczególności poprzez 
eliminację podstawowych przyczyn braku 
równowagi płci, poprzez wykorzystanie 
pełnego potencjału naukowców obu płci 
oraz poprzez uwzględnienie w projektach 
wymiaru płci z myślą o poprawie jakości 
badań i stymulowaniu innowacji. 
Działania powinny również zmierzać do 
wdrożenia zasad dotyczących równości 
mężczyzn i kobiet, określonych w art. 2 i 3 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 8 
TFUE.

(23) Działania finansowane w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinny być 
zgodne z unijnym dorobkiem prawnym w 
odniesieniu do równości szans kobiet i 
mężczyzn. W programie „Horyzont 2020” 
należy zwrócić uwagę na wybitne 
osiągnięcia naukowe i kwalifikacje
zawodowe personelu naukowego i 
badawczego obu płci zajmującego się 
badaniami i innowacjami. Aby zapewnić 
skuteczne wykorzystanie finansowania 
UE, podstawowymi wyróżnikami 
finansowania unijnych badań naukowych 
powinny być wybitny poziom projektów 
naukowych oraz kwalifikacje zawodowe 
personelu badawczego.

Poprawka 9

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 

(24) W trakcie działań badawczych i 
innowacyjnych wspieranych przez
„Horyzont 2020” powinny być 
przestrzegane podstawowe zasady etyczne.
Należy uwzględnić regularnie 
aktualizowane uzasadnione opinie 
Europejskiej Grupy do spraw Etyki w 
Nauce i Nowych Technologiach (EGE), co 
pociąga za sobą jako warunek wstępny 
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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.

przejrzystą metodę selekcji opartą na 
niezależności i fachowej wiedzy członków 
EGE. 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, w 
tym dzięki rozwojowi strategicznemu, 
włączaniu innowacyjnych narzędzi i 
technologii nieobejmujących zwierząt i 
korzystaniu z nich. Wszystkie działania 
należy prowadzić przy zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 168 TFUE.

Uzasadnienie

Cel polityczny ograniczania i docelowego zastąpienia wykorzystywania zwierząt powinien 
być powiązany z podejściem praktycznym, które będzie potrzebne, aby zrealizować ten cel.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej.
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 

(25) Terapie komórkami macierzystymi 
wykazały znaczną wartość dodaną, 
doprowadzając do przełomów w leczeniu 
chorób. Dlatego też Unia powinna nadal 
wspierać badania w tej dziedzinie. 
Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od 
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej.
Można finansować projekty 
wykorzystujące ludzkie zarodkowe 
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finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

komórki macierzyste, jeżeli uzyskały one 
niezbędne zatwierdzenie w odnośnych
państwach członkowskich Tam, gdzie 
ustawodawstwo krajowe na to zezwala, 
należy rozważyć utworzenie i utrzymanie 
publicznych banków zarodkowych 
komórek macierzystych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Komisja powinna aktywnie wspierać 
badania mające na celu rozwój metod 
alternatywnych do zarodkowych komórek 
macierzystych. Niedawne odkrycie 
indukowanych pluripotencjalnych 
komórek macierzystych otworzyło nową 
drogę dla badań poza istniejącymi od 
kilku lat możliwościami badań nad 
dorosłymi i zarodkowymi komórkami 
macierzystymi, i wzbudziło tym samym 
nową nadzieję wśród pacjentów 
oczekujących na leczenie. Niemniej 
jednak Komisja powinna również 
należycie uwzględnić zainteresowanie 
środowiska naukowego wszystkimi 
rodzajami badań nad komórkami 
macierzystymi i w związku z tym nie 
przedkładać jednych badań nad inne, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu problemów 
etycznych wiążących się z poszczególnymi 
kategoriami komórek macierzystych. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu osiągnięcia największego (26) W celu wywarcia jak największego 
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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.

wpływu „Horyzont 2020” powinien 
rozwijać synergię z innymi programami 
Unii w takich dziedzinach jak zdrowie,
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. Ponadto należy 
zapewnić komplementarność programu 
„Horyzont 2020” i programów 
finansowanych na szczeblu krajowym. 
Komplementarność tę powinien również 
wziąć pod uwagę Europejski Trybunał 
Obrachunkowy podczas oceny wdrażania 
programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ważnym źródłem innowacji i wzrostu
gospodarczego w Europie są MŚP. W 
związku z tym program „Horyzont 2020” 
wymaga silnego zaangażowania MŚP, 
zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
Powinno to przyczynić się do osiągnięcia 
celów programu Small Business Act.

(27) Podstawowym źródłem innowacji,
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w 
Europie są MŚP. W związku z tym 
program „Horyzont 2020” wymaga silnego 
zaangażowania MŚP, zdefiniowanych w 
zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 
maja 2003 r. Powinno to przyczynić się do 
osiągnięcia celów programu Small 
Business Act.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Aby zmaksymalizować wpływ 
programu „Horyzont 2020”, należy ze 
szczególną uwagą potraktować podejścia 
wielodyscyplinarne, interdyscyplinarne i 
transdyscyplinarne jako elementy 
niezbędne do osiągnięcia znacznego 
postępu naukowego. Przełomowe odkrycia 
w nauce często mają miejsce na granicy 
lub przecięciu dyscyplin i dziedzin wiedzy. 
Ponadto złożoność problemów i wyzwań, 
przed którymi stoi Europa, wymaga 
rozwiązań, które można zastosować 
jedynie w wyniku łączenia wielu dyscyplin 
i przy współpracy wielu podmiotów 
społecznych.

Uzasadnienie

Podejścia wielodyscyplinarne, interdyscyplinarne i transdyscyplinarne są niezbędne do 
osiągnięcia postępu w nauce i innowacyjności. Złożonych obecnych problemów często nie 
można rozwiązać w ramach jednej dyscypliny, nie mogą tego też dokonać sami naukowcy. 
Dlatego regularnie potrzebne są wspólne cele lub wspólne struktury kognitywne wśród 
dyscyplin i podmiotów społecznych w celu znajdowania i rozwijania najlepszych rozwiązań. Z 
uwagi na to program „Horyzont 2020” powinien nie tylko przewidywać, lecz również 
promować podejście wielodyscyplinarne i interdyscyplinarne.

Poprawka 15

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 

(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 
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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.

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 i 
celów RIO+20.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Udział zespołów badawczych w 
różnych projektach powinno się rozważyć 
w kategoriach podniesienia jakości i 
umożliwienia współpracy 
międzynarodowej.

Poprawka 17

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 pragmatycznego 
przejścia do administracyjnego i 
finansowego uproszczenia oraz stwierdził, 
że zarządzanie europejskim finansowaniem 
badań naukowych powinno w większym 

(32) Potrzebę nowego podejścia do
opracowania opartej na dowodach 
naukowych strategii zarządzania ryzykiem 
w ramach unijnej strategii finansowaniu 
badań naukowych uznała Rada Europejska 
dnia 4 lutego 2011 r. Rada wezwała 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 pragmatycznego przejścia do 
administracyjnego i finansowego 
uproszczenia oraz stwierdził, że 



AD\913296PL.doc 15/107 PE487.915v02-00

PL

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.

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, umożliwiające przełom w 
dążeniu do uproszczenia procedur, które 
będą świadczyć o zaufaniu Unii do 
badaczy i zachęcać ich do podejmowania 
ryzyka niezbędnego do osiągnięcia 
szybszych postępów w nauce i technologii.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Skuteczne zarządzanie efektywnością, 
w tym ocena i monitorowanie, wymaga 
opracowania specjalnych wskaźników 
efektywności, umożliwiających pomiar w 
czasie, zarazem realistycznych i 
odzwierciedlających logikę interwencji
oraz odpowiednich dla właściwej hierarchii 
celów i działań. Należy wprowadzić 
odpowiednie mechanizmy koordynacji
między realizacją i monitorowaniem 
programu „Horyzont 2020” a 
monitorowaniem postępu, osiągnięć i 
realizacji europejskiej przestrzeni 
badawczej.

(35) Skuteczne zarządzanie efektywnością, 
w tym ocena i monitorowanie, wymaga 
opracowania specjalnych wspólnych 
europejskich wskaźników efektywności, 
umożliwiających pomiar w czasie, zarazem 
realistycznych i odzwierciedlających 
logikę interwencji oraz odpowiednich dla 
właściwej hierarchii celów i działań.
Należy wprowadzić odpowiednie 
mechanizmy koordynacji między realizacją 
i monitorowaniem programu „Horyzont 
2020” a monitorowaniem postępu, 
osiągnięć i realizacji europejskiej 
przestrzeni badawczej.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
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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 promowania 
lepszego wykorzystania społecznego, 
gospodarczego i przemysłowego 
potencjału polityki w zakresie innowacji, 
badań i rozwoju technologicznego.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) „infrastruktura badawcza” oznacza 
obiekty, zasoby, systemy organizacyjne i 
usługi wykorzystywane przez społeczność 
naukową w celu prowadzenia badań i 
innowacji w swoich dziedzinach; w 
odpowiednich przypadkach może być ona 
wykorzystywana w celach innych niż 
badawcze, np. do świadczenia usług 
edukacyjnych lub publicznych; do 
infrastruktury badawczej zalicza się: 
ważne wyposażenie naukowe (lub zestawy 
instrumentów); zasoby oparte na wiedzy 
naukowej, takie jak zbiory, archiwa czy 
dane naukowe; infrastrukturę 
elektroniczną, taką jak dane, systemy 
komputerowe i oprogramowanie, sieci 
komunikacyjne i systemy promujące 
otwartość i zaufanie do technologii 
cyfrowych; inną infrastrukturę o 
unikalnym charakterze niezbędną do 
osiągnięcia doskonałości w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji;
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Uzasadnienie

Aby uzyskać wspólną definicję koncepcji infrastruktury, należy uwzględnić w dokumencie 
legislacyjnym koncepcję już stosowaną, która poszerza tradycyjną interpretację i wiąże się z 
budynkami i inwestycjami fizycznymi.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) „transeuropejski transfer 
technologii” oznacza transfer wyników 
naukowych i technologii między 
podmiotami publicznymi i prywatnymi 
mieszczącymi się w różnych państwach 
członkowskich UE;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ec) „inteligentna specjalizacja” oznacza 
koncepcję rozwoju polityki Unii 
Europejskiej w zakresie badań i rozwoju 
oraz innowacji; celem inteligentnej 
specjalizacji jest promowanie wydajnego i 
skutecznego wykorzystania inwestycji 
publicznych w oparciu o synergię między 
krajami i regionami i przy wzmocnieniu 
ich potencjału innowacyjnego; strategia 
inteligentnej specjalizacji składa się z 
programu strategii wieloletniej, którego 
celem jest opracowanie funkcjonalnego 
krajowego lub regionalnego systemu 
badań i innowacji;
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Uzasadnienie

Inteligentna specjalizacja jest zadaniem, które regiony muszą wykonać w celu określenia 
własnych możliwości i opracowania swojego regionalnego programu strategicznego na 
przyszłość. Jest to wymóg oddolny, dzięki któremu możliwe jest przekazywanie środków z 
funduszy strukturalnych do programu na rzecz innowacji i programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie.

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz jej inicjatyw 
przewodnich „Unia innowacji” i „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów”
poprzez stworzenie wspólnych ram 
strategicznych unijnego finansowania 
badań naukowych i innowacji, 
umożliwiając tym samym uzyskanie 
prywatnych inwestycji, przekazywanie 
wyników badań na wszystkie szczeble 
edukacji, wspieranie wzrostu MŚP,
stworzenie nowych miejsc pracy, poprawę 
stanu zdrowia i wyników leczenia, 
zwiększenie innowacyjności wskutek 
badań i zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego charakteru, rozwoju 
gospodarczego i odporności, a także 
włączenia społecznego i konkurencyjności
przemysłu w Europie dzięki służeniu 
zasobooszczędnymi i energooszczędnymi, 
a także niskoemisyjnymi wzorcami.
Głównym narzędziem służącym 
osiągnięciu tych celów powinien być 
transeuropejski transfer technologii.

Uzasadnienie

Edukacja jest bardzo ważną inicjatywą przewodnią strategii „Europa 2020”. Jest ona 
niezbędnym narzędziem zapewniającym siłę Europy. Należy uwzględnić w tekście 
przekazywanie wyników z dziedziny nauki do dziedziny edukacji.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacyjności w całej Unii poprzez 
pozyskanie wystarczających dodatkowych 
nakładów na badania i rozwój oraz 
innowacyjność. W ten sposób wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
wskaźniki efektywności określono we 
wstępie do załącznika I.

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład we wzrost 
gospodarczy poprzez budowanie w całej 
Unii zasobooszczędnej i niskoemisyjnej
gospodarki opartej na wiedzy, 
zrównoważonym rozwoju i innowacyjności 
poprzez pozyskanie wystarczających 
dodatkowych nakładów na badania i 
rozwój oraz innowacyjność. W ten sposób 
wspiera on realizację strategii „Europa 
2020” i jej inicjatyw przewodnich „Unia 
innowacji” i „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” oraz innych 
kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
wskaźniki efektywności określono we 
wstępie do załącznika I.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na mocy niniejszego rozporządzenia 
nie będą finansowane wydatki na rozwój 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie w celu ich wprowadzenia do 
środowiska naturalnego, żywności czy 
paszy, ani też powiązana działalność 
badawcza czy infrastruktura.

Poprawka 26
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c) – podpunkt (i a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) wiedzy, nauki i technologii; nauk 
biologicznych, zdrowia, ziemi, środowiska 
naturalnego, zasobów naturalnych i 
bezpieczeństwa żywnościowego;

Uzasadnienie

Różnica między technologiami, naukami technicznymi, badaniami nad potrzebami ludzi i 
społeczeństwa.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) nauk społecznych, ekonomicznych i 
humanistycznych; wyzwań 
demograficznych, edukacji, kwestii 
terytorialnych, zarządzania, kultury, treści 
cyfrowych, nauk humanistycznych, 
dziedzictwa kulturowego i 
niematerialnych dziedzin wiedzy;

Uzasadnienie

Potrzebne jest podkreślenie znaczenia niematerialnych dziedzin wiedzy w dostosowywaniu się 
do zmian na świecie.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa realizacji programu
„Horyzont 2020” wynosi 87740 mln EUR, 
z czego maksymalnie 86198 mln EUR

1. Koperta finansowa realizacji programu
„Horyzont 2020” wynosi XXX mln, z 
czego maksymalnie 98,2 % przeznacza się 
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przeznacza się na działania na podstawie 
tytułu XIX Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE).

na działania na podstawie tytułu XIX 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE).

2. Kwota przeznaczona na działania na 
podstawie tytułu XIX TFUE zostaje 
rozdzielona między priorytety określone w 
art. 5 ust. 2 w następujący sposób:

2. Kwota przeznaczona na działania na 
podstawie tytułu XIX TFUE zostaje 
rozdzielona między priorytety określone w 
art. 5 ust. 2 w następujący sposób:

(a) doskonała baza naukowa, 27818 mln 
EUR;

(a) doskonała baza naukowa, 29%;

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 20280 
mln EUR;

(b) wiodąca pozycja w przemyśle, 25,2%;

(c) wyzwania społeczne, 35888 mln EUR. (c) wyzwania społeczne, 40,3%.

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe działania bezpośrednie 
Wspólnego Centrum Badawczego wynosi
2212 mln EUR.

Maksymalna łączna kwota finansowego 
wkładu Unii z programu „Horyzont 2020” 
w niejądrowe działania bezpośrednie 
Wspólnego Centrum Badawczego wynosi
2,5% ogólnego budżetu.

(...) (...)

Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii finansuje się maksymalnym 
wkładem z programu „Horyzont 2020” w 
wysokości 3194 mln EUR jak określono w 
załączniku II. Pierwszy przydział w 
wysokości 1542 mln EUR przyznaje się 
Europejskiemu Instytutowi Innowacji i 
Technologii na działania objęte tytułem 
XVII Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Drugi przydział w wysokości 
do 1652 mln EUR przyznaje się w 
zależności od przeglądu określonego w 
art. 26 ust. 1. Ta dodatkowa kwota 
zostanie przyznana proporcjonalnie, jak 
określono w załączniku II, z kwoty 
przeznaczonej na cel szczegółowy 
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” w 
ramach priorytetu „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” określonego w ust. 2 lit. b) 
oraz z kwoty przeznaczonej na priorytet 
„Wyzwania społeczne” określony w ust. 2 
lit. c).

Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii finansuje się maksymalnym 
wkładem z programu „Horyzont 2020” w 
wysokości 3% ogólnego budżetu, zgodnie 
z załącznikiem II.

Te środki finansowe w dwóch wieloletnich 
przydziałach pokryją:
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(a) w ramach pierwszego przydziału 
trwający rozwój obecnych wspólnot 
wiedzy i innowacji (dalej zwane WWiI) 
oraz kapitał zalążkowy na założenie 
drugiej generacji trzech nowych WWiI
(b) w ramach drugiego przydziału 
trwający rozwój już powstałych WWiI oraz 
kapitał zalążkowy na założenie trzeciej 
generacji trzech nowych WWiI
Drugi przydział zostanie udostępniony po 
przeglądzie określonym w art. 26 ust. 1, z 
uwzględnieniem w szczególności:
(a) uzgodnionego harmonogramu 
tworzenia trzeciej generacji WWiI;
(b) programowych potrzeb finansowych 
istniejących wspólnot, w zależności od ich 
indywidualnego rozwoju;
(c) Wkładu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii i jego WWiI w 
realizację celów programu „Horyzont 
2020”.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ścisłe powiązania gospodarcze i 
geograficzne z Unią;

(iii) ścisłe powiązania polityczne,
gospodarcze i geograficzne z Unią;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) dysponują systemem prawnym 
opierającym się na zasadach demokracji 
oraz skuteczną służbą cywilną;
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Poprawka 31

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;
nienastawionych na zysk platform 
społeczeństwa obywatelskiego; struktur 
dialogu utworzonych na mocy 
międzynarodowych umów w zakresie 
nauki i technologii; przedstawicieli 
przemysłu (zwłaszcza w przypadku 
europejskich inicjatyw przemysłowych); 
działań wybiegających w przyszłość;
ukierunkowanych konsultacji społecznych
(np. organizacji pacjentów w przypadku 
badań w dziedzinie zdrowia); aktywnego 
zasięgania opinii organizacji osób 
niepełnosprawnych oraz przejrzystych i 
interaktywnych procesów zapewniających 
wsparcie odpowiedzialnych badań i 
innowacji.

Uzasadnienie

Aby prowadzone badania były użyteczne i znaczące dla społeczeństwa, zasadniczą kwestią 
jest pełne włączenie osób niepełnosprawnych i reprezentujących je organizacji do procesu 
decyzyjnego w ramach programu „Horyzont 2020”. Ma to kluczowe znaczenie, jeżeli chcemy 
uzyskać pewność, że europejskie badania naukowe dają wyniki zgodne z potrzebami 
społeczeństwa i obywateli, zwłaszcza osób niepełnosprawnych. Obecnie nie ma wzmianki o 
angażowaniu osób niepełnosprawnych i organizacji reprezentujących je w badania w ramach 
programu „Horyzont 2020” i należy zmienić wniosek zgodnie z propozycją.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby potrzeby i priorytety badawcze 
określone w ramach wyzwań społecznych 
odpowiadały potrzebom społeczeństwa, 
Komisja tworzy platformy dialogu między 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego a badaczami.

Poprawka 33

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.
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.

1. Między priorytetami w ramach 
programu „Horyzont 2020” i w ich obrębie 
ustanawia się powiązania i połączenia.
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 podejście 
systemowe do kwestii przestrzennych, 
urbanistycznych i terytorialnych, na 
zmianę klimatu, dobry stan mórz i 
oceanów i zrównoważony rozwój, na
wspieranie tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej, na rozwój badań 
nad europejskimi systemami prawnymi, 
na współpracę z państwami trzecimi, na 
odpowiedzialne etyczne badania i 
innowacje uwzględniające poszanowanie 
równych szans dla mężczyzn i kobiet w 
dziedzinie badań, na zarządzanie 
badaniami przez większą liczbę stron, na 
badania uczestniczące oraz na zwiększenie 
atrakcyjności zawodu naukowca dla obu 
płci i ułatwienie międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności naukowców.
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Uzasadnienie

Wymiar terytorialny i przestrzenny (zagospodarowanie gruntów, regiony i miasta) jest 
zupełnie nieobecny w programie. Jest to kluczowy i centralny element wyzwań społecznych i 
musi zostać uwzględniony we wszystkich działaniach.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby zapewnić odpowiednie 
uwzględnienie przekrojowych problemów 
przy wdrażaniu programu „Horyzont 
2020”, Komisja przeprowadza nie tylko 
ocenę ekonomiczną, ale i ocenę społeczną,
etyczną oraz ocenę pod względem 
zrównoważonego rozwoju, a także ocenę 
konkretnych programów badawczych w 
ramach regularnej kontroli i oceny 
programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, rynków i 
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, organizacyjne i 
społeczne.

Program „Horyzont 2020” realizuje się w 
sposób zapewniający, aby wspierane 
priorytety i działania odpowiadały 
zmieniającym się potrzebom i 
uwzględniały ewoluujący charakter nauki, 
technologii, innowacji, rynków i 
społeczeństwa, mając na uwadze, że 
innowacje obejmują aspekty 
przedsiębiorczości, organizacyjne i 
społeczne, a także przekazywanie wyników 
badań na wszystkie szczeble w ramach 
edukacji i szkoleń.
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Uzasadnienie

Jeżeli Europa ma mieć konkurencyjne szkolenia i edukację, konieczne jest przenoszenie 
wyników badań do programów.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 a
Odpowiedzialne badania naukowe i 

innowacje
W celu zagwarantowania harmonijnego i 
efektywnego związku między nauką a 
społeczeństwem program „Horyzont 
2020” aktywnie sprzyja odpowiedzialnym 
badaniom naukowym i innowacjom. 
Oznacza to propagowanie ram 
zarządzania zachęcających podmioty 
społeczne do wspólnej pracy w ciągu 
całego procesu badań i innowacji w celu 
lepszego dostosowania go – tak jak i 
wyników i skutków – do oczekiwań, 
potrzeb i wartości społecznych. Te ramy 
zarządzania obejmują w szczególności:
a) zapewnienie efektywnego 
zaangażowania publicznego na rzecz 
nasilenia badań i innowacji, w tym badań 
z udziałem zainteresowanej społeczności, 
w ramach których podmioty społeczne 
współtworzą wiedzę w celu zaspokojenia 
potrzeb społeczeństwa;
b) uwzględnienie wymiaru płci, o którym 
mowa w art. 15;
c) zapewnienie wolnego dostępu online do 
informacji naukowych i umożliwienie 
korzystania z nich zgodnie z art. 15b;
d) zapewnienie dzięki edukacji przyszłym 
naukowcom i innym podmiotom 
społecznym koniecznej wiedzy i narzędzi 
umożliwiających pełny udział i 
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podejmowanie odpowiedzialności w 
procesie badań i innowacji;
e) zapewnianie zgodności z zasadami 
etycznymi, o których mowa w art. 16 ust. 
1.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Równouprawnienie płci Równe szanse mężczyzn i kobiet w 
badaniach

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program „Horyzont 2020” zapewnia 
skuteczne promowanie równouprawnienia 
płci oraz uwzględnianie wymiaru płci w
działaniach w zakresie badań naukowych i 
innowacji.

Program „Horyzont 2020” musi szanować 
doskonałość naukową i kwalifikacje 
zawodowe naukowców przy promowaniu 
równych szans mężczyzn i kobiet w 
zakresie badań naukowych i innowacji.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Równość naukowców

Program „Horyzont 2020” przyczynia się 
do atrakcyjności kariery naukowej w 
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Europie. W związku z tym jest wdrażany w 
sposób służący promowaniu tworzenia 
jednolitego rynku dla naukowców, w 
szczególności wprowadzając odpowiednie 
mechanizmy mające na celu zmniejszenie 
rozbieżności w wynagrodzeniu 
naukowców.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi.

Wszystkie działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi 
i stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi, a także Konwencją 
Organizacji Narodów Zjednoczonych o 
prawach osób niepełnosprawnych.
Prowadząc prace badawcze, uwzględnia 
się również art. 13 TFUE i ogranicza się 
wykorzystywanie zwierząt w badaniach i 
testach, z myślą o ostatecznym 
zaprzestaniu wykorzystywania zwierząt w 
tym celu, w tym poprzez rozwój 
strategiczny, integrację i wykorzystanie 
innowacyjnych narzędzi i technologii 
niewykorzystujących zwierząt.

Uzasadnienie

W dniu 23 grudnia 2010 r. UE podpisała Konwencję ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, która weszła w życie w dniu 22 stycznia 2011 r. Jest to pierwszy traktat w 
sprawie praw człowieka podpisany przez UE i każda polityka czy akt prawny UE powinny być 
zgodne z tą konwencją międzynarodową.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, prawo do 
prywatności, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i 
psychicznego osób, prawo do 
niedyskryminacji oraz konieczność 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, prawo do 
prywatności, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i 
psychicznego osób, prawo do 
niedyskryminacji ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub przekonania, niepełnosprawność czy 
wiek oraz konieczność zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzi.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) badania zmierzające do klonowania 
ludzi w celach reprodukcyjnych,

(a) badania zmierzające do klonowania 
ludzi w celach reprodukcyjnych,
terapeutycznych bądź naukowych,

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) badania, które powodują poważne 
cierpienia u zwierząt kręgowych;

Uzasadnienie

UE nie powinna finansować badań, które powodują poważne cierpienia u zwierząt 
kręgowych.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) z wykorzystaniem dzikich zwierząt w 
niewoli lub zwierząt F1 z rzędu 
naczelnych;

Uzasadnienie

UE nie powinna finansować badań z wykorzystaniem dzikich zwierząt w niewoli lub zwierząt 
F1 z rzędu naczelnych.

 Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram prawnych 
zainteresowanych państw członkowskich. 
Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

4. Wspierana będzie działalność badawcza 
służąca opracowaniu i doskonaleniu 
terapii, w których wykorzystuje się ludzkie 
komórki macierzyste. Badania przy 
wykorzystaniu wszystkich rodzajów
ludzkich komórek macierzystych, w tym
zarodkowych komórek macierzystych, 
mogą być finansowane w zależności od 
treści wniosku naukowego oraz od ram 
prawnych zainteresowanych państw 
członkowskich Dla celów badawczych 
zarodkowe komórki macierzyste muszą 
pochodzić z nadliczbowych zarodków 
powstałych w ramach zapłodnienia in 
vitro, które nie są potrzebne do celów 
reprodukcji. Ponadto program „Horyzont 
2020” będzie sprzyjał działalności 
badawczej, której celem jest
wypracowanie metod alternatywnych do 
zarodkowych komórek macierzystych.
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Nie przyznaje się środków na finansowanie 
działań w zakresie badań, które są 
zakazane we wszystkich państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działania w państwie członkowskim, w 
którym takie działanie jest zakazane.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodność z innymi programami Unii Komplementarność z innymi programami 
Unii i z programami krajowymi

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób zgodny z innymi programami 
finansowymi Unii, w tym z funduszami
strukturalnymi.

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób zgodny z innymi unijnymi i 
krajowymi programami finansowymi, w 
tym z funduszami podlegającymi 
zarządzaniu dzielonemu, takimi jak 
Fundusz Spójności i fundusze 
strukturalne, oraz z Programem na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(COSME). W tym celu Komisja 
opracowuje odpowiednie narzędzia do 
oceny komplementarności. Zasadę 
komplementarności uwzględnia również 
Europejski Trybunał Obrachunkowy 
podczas oceny wdrożenia programu 
„Horyzont 2020” w swoim rocznym 
sprawozdaniu w sprawie udzielenia 
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absolutorium przekazywanym 
Parlamentowi Europejskiemu.

Uzasadnienie

Nawet jeśli synergia z innymi programami unijnymi jest mile widziana i pożądana, w celu 
zapewnienia efektywnego wydatkowania środków unijnych na badania i innowacje należy 
unikać powielania działań dzięki lepszej koordynacji tych programów i programu „Horyzont 
2020”. Komisja powinna zatem zadbać o wspomnianą koordynację w procesie 
wdrożeniowym.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Koordynacja strategiczna

Komisja zapewnia koordynację 
strategiczną działalności badawczej i 
innowacyjnej w ramach programu 
„Horyzont 2020”, w razie potrzeby 
ustanawiając sektorowe rady sterujące 
złożone z czołowych naukowców, którzy 
będą służyć radami podczas procesu 
ustalania priorytetów.

Uzasadnienie

Zachodzi potrzeba zapewnienia koordynacji strategicznej, zwłaszcza w obszarach takich jak 
opieka zdrowotna, gdzie cykle innowacyjne są bardzo długie, nawet dłuższe niż czas trwania 
obecnego programu. Komisja może współpracować z czołowymi naukowcami przy ustalaniu 
priorytetów finansowania w ramach programu „Horyzont 2020”.
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia na MŚP ok. 20%
połączonych budżetów na cel szczegółowy
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne”.

Uzasadnienie

MŚP są przedsiębiorstwami, które najbardziej potrzebują wsparcia w finansowaniu działań 
innowacyjnych. Dlatego też należy przeznaczyć na nie większy odsetek budżetu.

Poprawka 50

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wartość dodana działania na poziomie 
Unii;

(a) wartość dodana działania na poziomie 
Unii, zwłaszcza jego charakter 
transeuropejski;

Poprawka 51

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Partnerstwa publiczno-prywatne będą 
finansowane w drodze otwartych i 
konkurencyjnych zaproszeń do 
uczestnictwa w projektach.
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) pomoc w tworzeniu i umacnianiu 
stowarzyszeń sieci naukowców, pacjentów 
i zainteresowanych stron w celu poprawy 
ich stosunków i wymiany między nimi, 
zainteresowanymi sektorami, instytucjami 
i społeczeństwem obywatelskim.

Poprawka 53

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, uzupełnienia programów 
zewnętrznych i rozwojowych oraz udziału 
w wywiązywaniu się z zobowiązań 
międzynarodowych, takich jak osiągnięcie 
milenijnych celów rozwoju.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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. Do działań tych 
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należą w szczególności działania mające 
na celu wzmocnienie potencjału 
badawczego państw rozwijających się i 
działania realizowane w ramach 
współpracy skupiające się na 
specyficznych potrzebach tych państw w 
dziedzinach takich jak zdrowie, w tym 
badania dotyczące chorób 
zaniedbywanych, rolnictwo, rybołówstwo 
oraz środowisko, i realizowane w 
warunkach finansowych dostosowanych 
do możliwości tych państw.

Poprawka 55

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, w 
tym naukowców i uczestników 
niepełnosprawnych;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) w celu uproszczenia dostępu do 
informacji i opracowania instrumentu 
zawierającego wszystkie informacje 
potrzebne społeczności badawczej oraz ze 
względu na potrzebę przejrzystości należy 
przeprowadzić przegląd i reformę Cordis –
instrumentu cyfrowego – w bardziej jasny 
i elastyczny sposób. Nowy Cordis 
powinien zostać ukończony do czerwca 
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2013 r.;

Uzasadnienie

Obecnie Cordis to jeden z najbardziej złożonych i trudnych w obsłudze programów. Jeżeli 
chcemy ułatwić społeczeństwu, badaczom i przedsiębiorstwom dostęp do informacji, 
konieczny jest przegląd programu i poszerzenie informacji oraz ułatwienie dostępu do 
wszystkich projektów i dotacji.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) inicjatywy na rzecz wspierania dialogu 
i dyskusji z opinią publiczną na temat 
zagadnień naukowych, technologicznych i 
dotyczących innowacji oraz korzystanie z 
mediów społecznych i innych 
innowacyjnych technologii i metodologii;

(e) inicjatywy na rzecz wspierania dialogu 
i dyskusji z opinią publiczną na temat 
zagadnień naukowych, technologicznych i 
dotyczących innowacji, realizowane dzięki 
zaangażowaniu środowisk akademickich,
oraz korzystanie z mediów społecznych i 
innych innowacyjnych technologii i 
metodologii, zwłaszcza w celu szerzenia 
powszechnej znajomości korzyści 
wynikających z badań i innowacji w 
odpowiedzi na wyzwania społeczne. 

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój, efektywne 
gospodarowanie zasobami i zmiana 
klimatu, w tym informacje na temat
wysokości wydatków związanych z 
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klimatem.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.
Obejmuje to informacje i wskaźniki
dotyczące tematów przekrojowych, takich 
jak odpowiedzialne badania i innowacje, 
w tym zrównoważony rozwój i zmiana 
klimatu, badania morskie, w tym 
informacje na temat wydatków związanych 
z klimatem.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu zapewnienia przyszłego 
środowiska unijnego, w którym nastąpiłby 
rzeczywisty wzrost dobrobytu i jakości 
życia, podczas wdrażania programu 
„Horyzont 2020” należy regularnie i 
skutecznie monitorować równowagę 
między aspektami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi. W tym 
celu Komisja ustanawia wcześniej jasny i 
przejrzysty mechanizm takiego 
monitorowania.
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja składa sprawozdania na temat 
wyników monitorowania i upowszechnia 
te wyniki.

2. Komisja corocznie składa sprawozdania 
na temat wyników monitorowania i 
upowszechnia te wyniki, przekazując je 
również Parlamentowi i Radzie.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25a. Komisja powinna aktywnie wspierać 
badania mające na celu rozwój metod 
alternatywnych do zarodkowych komórek 
macierzystych. Niedawne odkrycie 
indukowanych pluripotencjalnych 
komórek macierzystych otworzyło nową 
drogę dla badań poza istniejącymi od 
kilku lat możliwościami badań nad 
dorosłymi i zarodkowymi komórkami 
macierzystymi, i wzbudziło tym samym 
nową nadzieję wśród pacjentów 
oczekujących na leczenie. Niemniej 
jednak Komisja powinna również 
należycie uwzględnić zainteresowanie 
środowiska naukowego wszystkimi 
rodzajami badań nad komórkami 
macierzystymi i w związku z tym nie 
przedkładać jednych badań nad inne, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu problemów 
etycznych wiążących się z poszczególnymi 
kategoriami komórek macierzystych. 

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Nie później niż do końca 2017 r. 
Komisja przeprowadza z pomocą 
niezależnych ekspertów przegląd 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii. Drugi przydział środków 
finansowych na rzecz Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii jak 
określono w art. 6 ust. 3 zostanie 
udostępniony po tym przeglądzie. W 
ramach przeglądu dokonuje się oceny 
postępów Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii w kontekście 
wszystkich z następujących czynników:

skreślona

(i) poziom wykorzystania środków z 
pierwszego przydziału określonego w art. 
6 ust. 3, z rozróżnieniem pomiędzy kwotą 
wykorzystaną na rozwój WWiI pierwszej 
generacji a skutkami kapitału 
zalążkowego dla drugiej generacji, oraz 
umiejętnością Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii przyciągania 
funduszy od partnerów z wspólnot wiedzy 
i innowacji i z sektora prywatnego, jak 
określono w rozporządzeniu XX/2012 
[zmienione rozporządzenie EIT];
(ii) uzgodniony harmonogram tworzenia 
wspólnot wiedzy i innowacji trzeciej 
generacji oraz programowych potrzeb 
finansowych istniejących wspólnot, w 
zależności od ich indywidualnego 
rozwoju; oraz
(iii) wkład Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz wspólnot 
wiedzy i innowacji na rzecz priorytetu 
„Wyzwania społeczne” oraz celu 
szczegółowego „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” w ramach programu 
„Horyzont 2020”.

Poprawka 64
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowy instrument: wdrożenie jasnego 
programu na rzecz transferu nauki, 
badań i innowacji do treści edukacyjnych 
na wszystkich szczeblach oraz 
dostosowania technologii do 
zastosowania.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – Priorytet „Wiodąca pozycja w przemyśle” – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających i 
przemysłowych zapewni specjalne 
wsparcie na rzecz ICT, nanotechnologii, 
materiałów zaawansowanych, 
biotechnologii, zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania oraz 
technologii kosmicznej. Nacisk zostanie 
położony na interakcje i konwergencję 
między różnymi technologiami i w ich 
obrębie;

(a) Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających 
i przemysłowych zapewni specjalne 
wsparcie na rzecz ICT, nanotechnologii, 
materiałów zaawansowanych, innowacji 
ekologicznej, biotechnologii, 
zaawansowanych systemów produkcji 
i przetwarzania oraz technologii 
kosmicznej. Nacisk zostanie położony na 
interakcje i konwergencję między różnymi 
technologiami i w ich obrębie;

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – Priorytet Wyzwania społeczne – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) bezpieczeństwo żywnościowe oraz 
jakość i bezpieczeństwo żywności, 
zrównoważone rolnictwo, badania morskie 
oraz gospodarka ekologiczna;
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – Priorytet Wyzwania społeczne – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka zasobami i 
surowcami;

(e) działania w dziedzinie klimatu i wody, 
efektywna gospodarka zasobami i
zrównoważone gospodarowanie
surowcami;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – Priorytet Wyzwania społeczne – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla każdego wyzwania społecznego 
wyznacza się priorytety i cele badawcze, w 
sposób przejrzysty i angażujący 
zainteresowane strony, poprzez 
zrównoważone uczestnictwo podmiotów 
obejmujących społeczność naukową, 
badaczy (również z mniejszych organizacji 
badawczych), sektor publiczny, sektor 
prywatny – w szczególności MŚP –
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
oraz odpowiednie inne zainteresowane 
strony; Komisja ustanowi w szczególności 
specjalne platformy dialogu pomiędzy 
obywatelami i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego a 
podmiotami sektora badawczego w 
ramach priorytetów badawczych 
określonych w wyzwaniach społecznych.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – Priorytet Wyzwania społeczne – ustęp 3



PE487.915v02-00 42/107 AD\913296PL.doc

PL

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, 
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.

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 
humanistyczne oraz integracja 
społeczeństwa obywatelskiego. 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, 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.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część I – punkt 2.1 – ustęp wprowadzający

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy polega na wspieraniu 
radykalnych nowych technologii poprzez 
badanie nowych koncepcji obarczonych 
wysokim ryzykiem, w oparciu o 
fundamenty naukowe. Zapewniając
elastyczne wsparcie dla zorientowanej na 
osiąganie celów i interdyscyplinarnej 
współpracy badawczej w różnych skalach 
oraz przyjmując innowacyjne praktyki w 
zakresie badań naukowych, dąży się do 
określenia i wykorzystania możliwości 
oferujących długofalowe korzyści 

Cel szczegółowy polega na wspieraniu 
radykalnych nowych technologii poprzez 
badanie nowych koncepcji obarczonych 
wysokim ryzykiem, w oparciu o 
fundamenty naukowe, co obejmuje 
poszerzanie wiedzy na temat chorób 
dotykających ludzi i ścieżek toksyczności 
oraz zastosowań odnoszących się do ludzi 
narzędzi i technologii z zakresu nauki o 
komórkach, genomiki i obliczeń w 
unijnych badaniach zdrowotnych i 
strategiach oceny ryzyka, zapewniając
elastyczne wsparcie dla zorientowanej na 
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obywatelom, gospodarce i społeczeństwu. osiąganie celów i interdyscyplinarnej 
współpracy badawczej w różnych skalach 
oraz przyjmując innowacyjne praktyki w 
zakresie badań naukowych, dąży się do 
określenia i wykorzystania możliwości 
oferujących długofalowe korzyści 
obywatelom, gospodarce i społeczeństwu.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część I – punkt 2.3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Sprzyjając nowatorskim pomysłom
(„FET Open”) FET będą wspierać
znajdujące się w zarodku koncepcje 
badawcze w zakresie nauki i technologii, 
zmierzające do stworzenia podstaw dla 
radykalnie nowych przyszłych technologii 
poprzez zakwestionowanie obecnych 
paradygmatów i eksplorację nieznanych 
obszarów. Oddolny proces wyboru, 
szeroko otwarty na wszelkie pomysły 
badawcze, dostarczy zróżnicowanego 
portfela ukierunkowanych projektów.
Kluczowe jest wczesne wykrycie 
obiecujących nowych obszarów, 
wynalazków i tendencji, a także 
przyciąganie nowych i cechujących się 
dużym potencjałem podmiotów 
zainteresowanych badaniami naukowymi i 
innowacjami.

(a) Sprzyjając nowatorskim pomysłom
(„FET Open”) FET będą wspierać
powstające koncepcje badawcze w 
zakresie nauki i technologii, zmierzające 
do stworzenia podstaw dla radykalnie 
nowych przyszłych technologii poprzez 
zakwestionowanie obecnych 
paradygmatów, takich jak wykorzystanie 
modeli zwierzęcych w badaniach 
biomedycznych lub testowanie substancji 
chemicznych w celu ustalenia działań 
niepożądanych dla ludzkiego zdrowia, i 
eksplorację nieznanych obszarów. Oddolny 
proces wyboru, szeroko otwarty na 
wszelkie pomysły badawcze, dostarczy 
zróżnicowanego portfela ukierunkowanych 
projektów. Kluczowe jest wczesne 
wykrycie obiecujących nowych obszarów, 
wynalazków i tendencji, a także 
przyciąganie nowych i cechujących się 
dużym potencjałem podmiotów 
zainteresowanych badaniami naukowymi i 
innowacjami.

Uzasadnienie

Badania UE powinny wspierać zmianę paradygmatu w badaniach biomedycznych i 
testowaniu toksyczności, polegającą na wycofaniu się z testów na zwierzętach i przejściu na 
nowoczesne metody testowania toksyczności z XXI wieku. Postępy w biologii molekularnej, 
biotechnologii i innych dziedzinach torują drogę znacznie lepszym sposobom oceniania przez 
naukowców zagrożeń dla zdrowia, jakie stanowią potencjalnie toksyczne substancje 
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chemiczne. Postępy te mogą sprawić, że testowanie toksyczności stanie się szybsze, tańsze i 
będzie bardziej bezpośrednio dotyczyć możliwości narażenia ludzi.

Poprawka 72

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania będą polegały na 
zapewnieniu naukowcom na poziomie 
podyplomowym najwyższej jakości 
innowacyjnego szkolenia na wczesnym 
etapie poprzez interdyscyplinarne projekty 
lub programy studiów doktoranckich 
obejmujące uniwersytety, instytucje 
badawcze, przedsiębiorstwa, MŚP i inne 
podmioty społeczno-gospodarcze z 
różnych państw. Skutkiem będą lepsze 
perspektywy kariery dla młodych 
naukowców na poziomie podyplomowym, 
zarówno w sektorze publicznym, jak i 
prywatnym.

Kluczowe działania będą polegały na 
zapewnieniu naukowcom na poziomie 
podyplomowym najwyższej jakości 
innowacyjnego szkolenia na wczesnym 
etapie poprzez interdyscyplinarne projekty 
lub programy studiów doktoranckich 
obejmujące uniwersytety, instytucje 
badawcze, przedsiębiorstwa, MŚP i inne 
podmioty społeczno-gospodarcze z 
różnych państw. Pełna elastyczność 
realizacji celów pod względem czasu 
trwania, instytucji przyjmującej i liczby 
osób szkolonych będzie możliwa w ramach 
ogólnie uzgodnionej sieci przyjmującej 
oraz w granicach środków finansowych 
przyznanych na projekt. Skutkiem będą 
lepsze perspektywy kariery dla młodych 
naukowców na poziomie podyplomowym, 
zarówno w sektorze publicznym, jak i 
prywatnym.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część I – punkt 4.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.3a. Stworzenie bazy danych dotyczącej 
wyników badań i innowacji.
Celem jest stworzenie i udostępnienie bazy 
danych wyników badań i innowacji. 
Będzie ona otwarta na międzynarodową 
współpracę. Zarówno badacze, jak i 
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przedsiębiorstwa będą dodawać do tej bazy 
danych treści w celu wspomożenia 
otwarcia rynku innowacji i współpracy 
oraz ułatwienia spotkania ewentualnych 
partnerów.

Poprawka 74

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest budowa i 
utrzymanie wiodącej globalnej pozycji w 
zakresie technologii wspomagających oraz 
badań naukowych i innowacji dotyczących 
przestrzeni kosmicznej, stanowiących 
podstawę konkurencyjności w wielu 
istniejących i powstających gałęziach 
przemysłu i sektorach.

Celem szczegółowym jest budowa i 
utrzymanie wiodącej globalnej pozycji w 
zakresie technologii wspomagających oraz 
badań naukowych i innowacji dotyczących 
przestrzeni kosmicznej, stanowiących 
podstawę konkurencyjności w wielu 
istniejących i powstających gałęziach 
przemysłu i sektorach, w tym 
przewodnictwo dzięki finansowaniu badań 
w obszarze zdrowia, by poczynić postępy w 
badaniach dotyczących ludzi, takich jak 
narzędzia i technologie „-omiczne”, 
obliczeniowe oraz inne niewykorzystujące 
zwierząt, by rozwijać wzory zapadalności 
ludzi na choroby jako podstawę 
opracowywania leków i prób 
bezpieczeństwa.

Poprawka 75

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Globalne otoczenie biznesu zmienia się w 
szybkim tempie, a cele strategii „Europa 
2020” dotyczące inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu stawiają przed 
europejskim przemysłem zarówno 

Globalne otoczenie biznesu zmienia się w 
szybkim tempie, a cele strategii „Europa 
2020” dotyczące inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu stawiają przed 
europejskim przemysłem zarówno 
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wyzwania, jak i możliwości. Europa 
potrzebuje przyspieszenia w dziedzinie 
innowacji, przeobrażenia uzyskanej wiedzy 
w sposób pozwalający na udoskonalenie i 
zwiększenie atrakcyjności istniejących 
produktów, usług i rynków, a także na 
tworzenie nowych. Innowacje należy 
wykorzystywać w najszerszym 
rozumieniu, nie tylko w technologii, lecz 
także w biznesie oraz w kwestiach 
organizacyjnych i społecznych.

wyzwania, jak i możliwości. Europa 
potrzebuje przyspieszenia w dziedzinie 
innowacji, przeobrażenia uzyskanej wiedzy 
w sposób pozwalający na udoskonalenie 
i zwiększenie jakości i trwałości
istniejących produktów, usług i rynków; a 
także na tworzenie nowych. Innowacje 
należy wykorzystywać w najszerszym 
rozumieniu, nie tylko w technologii, lecz 
także w biznesie oraz w kwestiach 
organizacyjnych i społecznych.

Poprawka 76

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania związane z celem „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” będą 
opierać się przede wszystkim na agendach 
badań naukowych i innowacji 
zdefiniowanych przez przemysł i biznes 
wraz ze społecznością naukową oraz będą 
silnie ukierunkowane na wykorzystanie 
inwestycji sektora prywatnego.

Działania związane z celem „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” będą 
opierać się przede wszystkim na agendach 
badań naukowych i innowacji 
zdefiniowanych wraz z przemysłem i 
biznesem oraz społecznością naukową i 
innymi organizacjami zrzeszającymi 
zainteresowane podmioty, takimi jak 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego; działania będą miały na 
celu nie tylko zaspokojenie wspólnych 
potrzeb i rozwianie obaw konkretnych 
sektorów, ale również wsparcie wdrażania 
celów politycznych w tych konkretnych 
sektorach; działania będą silnie 
ukierunkowane na wykorzystanie 
inwestycji sektora prywatnego.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1 – ustęp 8 „Zintegrowane podejście do kluczowych 
technologii wspomagających”
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istotnym aspektem celu „Wiodąca pozycja 
w zakresie technologii wspomagających 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.

Istotnym aspektem celu „Wiodąca pozycja 
w zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” są kluczowe technologie 
wspomagające (KET), definiowane jako 
mikro- i nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologia, biotechnologia, materiały 
zaawansowane, zaawansowane systemy 
produkcyjne i innowacje ekologiczne.
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.

Uzasadnienie

Wiodąca pozycja w przemyśle w zakresie ekoinnowacji doprowadzi do usprawnień w 
dziedzinie ochrony środowiska i odporności całej gospodarki, z zachowaniem opłacalności i 
korzyści dla przedsiębiorstw i całego społeczeństwa, zarówno dla obywateli zamieszkujących 
obszary wiejskie, jak i tych, którzy mieszkają w mieście. Globalny rynek (2020) przemysłu 
ekologicznego szybko się rozwija i ten sektor przedsiębiorczości UE już odnotowuje duży 
wzrost: program „Horyzont 2020” musi wykorzystać ten fakt. Innowacje ekologiczne muszą 
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przeniknąć wszystkie sektory gospodarki i społeczeństwa, dostarczając podstaw do znacznej 
przewagi konkurencyjnej dla Europy, aby mogła ona stawić czoła wyzwaniom związanym ze 
zrównoważonym rozwojem. Z tego względu ekoinnowacje są kluczowymi technologiami 
wspomagającymi.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.1.3 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) zaawansowane roboty i technologie 
stosowane w sektorze zdrowia i 
niepełnosprawności.

Uzasadnienie

Zaawansowana technologia, jak np. roboty, jest kluczowym czynnikiem w sektorze ochrony 
zdrowia.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.1.3 – litera f) – podpunkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) poprawa wydajności energetycznej 
ICT.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.2.1 – ustęp wprowadzający

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie nanotechnologii 
jest zabezpieczenie wiodącej pozycji Unii
na tym szybko rozwijającym się globalnym 

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie nanotechnologii 
jest przygotowanie Unii do wiodącej 
pozycji na tym szybko rozwijającym się 
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rynku poprzez stymulowanie inwestycji w
nanotechnologie i ich absorpcję w 
konkurencyjnych produktach i usługach o 
wysokiej wartości dodanej w wielu 
różnych zastosowaniach i sektorach.

globalnym rynku poprzez stymulowanie 
inwestycji i patentów w zakresie 
bezpiecznych i odpowiedzialnych 
nanotechnologii oraz ich absorpcję w 
konkurencyjnych produktach i usługach o 
wysokiej wartości dodanej w wielu 
różnych zastosowaniach i sektorach.

Uzasadnienie

Rzeczywistość wygląda inaczej: Europa pozostaje w tyle za swoimi głównymi konkurentami –
USA, Japonią i Koreą Południową – którzy dokonują ponad połowy inwestycji oraz składają 
dwie trzecie wniosków patentowych w skali światowej.

Istnieje wiele pytań bez odpowiedzi dotyczących bezpieczeństwa nanomateriałów, a pewnym 
zastosowaniom bez wątpienia towarzyszy niemożliwe do zaakceptowania ryzyko dla zdrowia 
ludzkiego i/lub środowiska. UE powinna finansować wyłącznie inwestycje w bezpieczne i 
odpowiedzialne nanotechnologie.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. nanotechnologie znajdą się w 
głównym nurcie działalności, zostaną 
bowiem spójnie zintegrowane z 
większością technologii i zastosowań, 
którą to integrację będą stymulować 
względy związane z korzyściami dla 
konsumentów, jakością życia, 
zrównoważonym rozwojem i dużym 
potencjałem przemysłowym opracowania 
poprzednio niedostępnych rozwiązań w 
zakresie wydajności i oszczędnego 
gospodarowania zasobami.

Do 2015 r. Komisja podda przeglądowi 
całe odnośne prawodawstwo, by zapewnić 
bezpieczeństwo wszystkich zastosowań 
nanomateriałów w produktach o 
potencjalnym oddziaływaniu na zdrowie, 
środowisko lub bezpieczeństwo w ciągu 
ich całego cyklu życia. Do 2020 r. 
nanotechnologie znajdą się w głównym 
nurcie działalności, zostaną bowiem 
spójnie zintegrowane z większością 
technologii i zastosowań, którą to 
integrację będą stymulować względy 
związane z korzyściami dla konsumentów, 
jakością życia, zrównoważonym rozwojem 
i dużym potencjałem przemysłowym 
opracowania poprzednio niedostępnych 
rozwiązań w zakresie wydajności i 
oszczędnego gospodarowania zasobami.
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Uzasadnienie

W swojej rezolucji przyjętej w kwietniu 2009 r. Parlament uznał, że szczególnie ważną 
kwestią jest jednoznaczne odniesienie się do nanomateriałów w ramach przynajmniej 
prawodawstwa z zakresu substancji chemicznych, żywności, odpadów, powietrza i wody oraz 
ochrony pracowników.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.2.3 – litera a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dążenie do opracowania fundamentalnie 
nowych produktów, umożliwiających 
wprowadzenie zrównoważonych 
rozwiązań w szerokim wachlarzu 
sektorów.

Dążenie do opracowania fundamentalnie 
nowych produktów, umożliwiających 
wprowadzenie zrównoważonych 
rozwiązań w szerokim wachlarzu 
sektorów, szczególnie w elektronice, 
medycynie, nowych źródłach energii i 
sektorze materiałowym.

Uzasadnienie

Bardziej uzasadnione jest wzmocnienie właściwości i wytrzymałości produktów w nanoskali w 
niektórych sektorach przemysłowych lub też w medycynie (możliwość wstrzyknięcia we 
właściwym czasie lekarstwa do komórki nowotworowej), niż w innych sektorach. Należy 
zastanowić się nad stosowaniem tej rewolucyjnej technologii na przykład w sektorze rolno-
spożywczym, ponieważ nieszkodliwość nanocząstek dla zdrowia (mogą one przenikać do 
komórek i się w nich nagromadzać) oraz środowiska nie została udowodniona.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.2.3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Zapewnienie bezpiecznego rozwoju i 
zastosowania nanotechnologii

(b) Zapewnienie bezpiecznego rozwoju i 
zastosowania nanotechnologii oraz rozwój 
odpowiednich metod testowych 
odnoszących się do oceny oddziaływania 
nanotechnologii i wytworzonych 
nanomateriałów na ludzkie zdrowie i 
środowisko.
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Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Materiały to podstawa innowacji w 
przemyśle i kluczowy czynnik je 
umożliwiający. Materiały zaawansowane 
w większym stopniu oparte na wiedzy 
naukowej, odznaczające się nowymi 
funkcjami i większą wydajnością są 
niezbędne dla konkurencyjności 
przemysłowej i zrównoważonego rozwoju 
w wielu zastosowaniach i sektorach.

Materiały to podstawa innowacji w 
przemyśle i kluczowy czynnik je 
umożliwiający. Materiały zaawansowane 
w większym stopniu oparte na wiedzy 
naukowej, odznaczające się nowymi 
funkcjami i większą wydajnością, 
zwłaszcza pod kątem efektywnego 
gospodarowania zasobami i efektywności 
energetycznej, są niezbędne dla 
konkurencyjności przemysłowej i 
zrównoważonego rozwoju w wielu 
zastosowaniach i sektorach.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.3.3 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Materiały służące zwiększeniu 
efektywności energii ze źródeł 
odnawialnych
Opracowywanie nowych produktów i 
zastosowań, które zwiększają efektywność 
odnawialnych źródeł energii, takich jak 
ogniwa fotowoltaiczne, termiczne 
kolektory słoneczne oraz turbiny 
wiatrowe. 

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.3.3 – litera g) – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów, a także innowacyjnych 
podejść do modeli biznesowych.

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów, substytucji kluczowych 
surowców lub substancji niebezpiecznych. 
Rozwijanie innowacyjnych podejść do 
modeli biznesowych.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 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 
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 

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 i rolne, w tym
produkcja żywności i paszy,
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 
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 
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przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie 
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor biotechnologii morskiej (niebieskiej) 
będzie rósł w tempie 10 % rocznie.

w innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie 
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor biotechnologii morskiej (niebieskiej) 
będzie rósł w tempie 10 % rocznie.

Uzasadnienie

Biotechnologia znajduje również ważne zastosowania w rolnictwie.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.4.3 – litera a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obejmuje rozwój powstających dziedzin 
technologii, takich jak biologia 
syntetyczna, bioinformatyka i biologia 
systemowa, niosących ze sobą wielką 
obietnicę opracowania zupełnie 
nowatorskich zastosowań.

Obejmuje rozwój powstających dziedzin 
technologii, takich jak systemy 
biologiczne, bioinformatyka i biologia
syntetyczna oraz biologia systemowa, 
niosących ze sobą wielką obietnicę 
opracowania zupełnie nowatorskich 
zastosowań.

Uzasadnienie

Potencjał biotechnologii nie musi być ograniczony do procesów przemysłowych, powinien on 
obejmować wszystkie odnośne produkty i procesy.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.4.3 – litera b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.4.3 – litera c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój technologii platformowych (np. 
genomiki, metagenomiki, proteomiki, 
narzędzi molekularnych) w celu 
wzmacniania wiodącej pozycji i 
zwiększania przewagi konkurencyjnej w
wielu sektorach gospodarki.

Rozwój technologii platformowych (np.
biologii systemowej, chemii obliczeniowej 
i biologii systemowej, genomiki, 
metagenomiki, proteomiki, wysoce 
wydajnych platform in vitro, układów 
scalonych imitujących ludzki organizm 
(human-on-a-chip), fenomiki oraz
narzędzi molekularnych) w celu 
wzmacniania wiodącej pozycji i 
zwiększania przewagi konkurencyjnej w 
wielu sektorach gospodarki. Narzędzia 
diagnostyczne będą wspierane, jeżeli mają 
związek z terapią.

Uzasadnienie

Biologia systemowa jest terminem najszerszym, który należy umieścić na początku. Inne 
terminy dotyczą bardziej konkretnych obszarów.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.5.1 – ustęp wprowadzający

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania jest 
przeobrażenie dzisiejszych przemysłowych 
form produkcji w technologie produkcyjne 
i przetwórcze bardziej intensywnie 
wykorzystujące wiedzę, zrównoważone i 
ponadsektorowe, co zaowocuje większą 
liczbą innowacyjnych produktów, 

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania jest 
przeobrażenie dzisiejszych przemysłowych 
form produkcji w technologie produkcyjne 
i przetwórcze bardziej intensywnie 
wykorzystujące wiedzę, zrównoważone, 
zasobooszczędne i energooszczędne oraz
ponadsektorowe, co zaowocuje większą 
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procesów i usług. liczbą innowacyjnych produktów, 
procesów i usług.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.5.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa musi nadal inwestować na szczeblu 
Unii, aby utrzymać wiodącą pozycję i 
kompetencje w dziedzinie technologii 
produkcyjnych oraz aby przestawić się na 
wysokowartościowe, wykorzystujące 
wiedzę specjalistyczną produkty, 
stwarzając warunki i zasoby na potrzeby 
zrównoważonej produkcji i zapewnienia 
wsparcia produktu w całym jego cyklu 
życia. Pochłaniający dużą ilość zasobów 
przemysł wytwórczy i przetwórczy musi 
nadal mobilizować zasoby i wiedzę na 
szczeblu Unii i inwestować w badania 
naukowe, rozwój i innowacje, aby osiągać 
dalsze postępy na drodze do 
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej 
oraz aby osiągać ogólnounijne cele w 
zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych określone dla sektorów 
przemysłu na 2050 r..

Europa musi nadal inwestować na szczeblu 
Unii, aby utrzymać wiodącą pozycję i 
kompetencje w dziedzinie technologii 
produkcyjnych oraz aby przestawić się na 
wysokowartościowe, zasobooszczędne 
i energooszczędne oraz wykorzystujące 
wiedzę specjalistyczną produkty, 
stwarzając warunki i zasoby na potrzeby 
zrównoważonej produkcji i zapewnienia 
wsparcia produktu w całym jego cyklu 
życia. Pochłaniający dużą ilość zasobów 
przemysł wytwórczy i przetwórczy musi 
nadal mobilizować zasoby i wiedzę na 
szczeblu Unii i inwestować w badania 
naukowe, rozwój i innowacje, aby osiągać 
dalsze postępy na drodze do 
konkurencyjnej i zasobooszczędnej
gospodarki niskoemisyjnej oraz aby 
osiągać ogólnounijne cele w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
określone dla sektorów przemysłu na 2050 
r.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.5.3 – litera a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie zrównoważonego rozwoju
przemysłowego poprzez ułatwienie 
strategicznego przejścia w Europie od 
produkcji opartej na kosztach do podejścia

Propagowanie zrównoważonego wzrostu
przemysłowego poprzez ułatwienie
dokonania w Europie strategicznego 
przejścia od produkcji opartej na kosztach 
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nastawionego na tworzenie wysokiej 
wartości dodanej.

do podejścia, którego podstawę stanowią 
tworzenie wysokiej wartości dodanej, 
wydajność materiałów oraz obiegi 
zamknięte.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.5.3 – litera c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększanie konkurencyjności gałęzi 
przemysłu przetwórczego poprzez 
radykalną poprawę oszczędności zasobów i 
energii oraz ograniczenie oddziaływania 
środowiskowego takiej działalności 
przemysłowej w całym łańcuchu wartości, 
a także wspieranie wprowadzania 
technologii niskoemisyjnych.

Zwiększanie konkurencyjności gałęzi 
przemysłu przetwórczego poprzez 
radykalną poprawę oszczędności zasobów i 
energii oraz ograniczenie oddziaływania 
środowiskowego takiej działalności 
przemysłowej w całym łańcuchu wartości, 
a także wspieranie wprowadzania
zasobooszczędnych i energooszczędnych
technologii, procesów i materiałów.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.6.2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie przeznaczone na badania i 
rozwój zastosowań związanych z 
przestrzenią kosmiczną będzie 
ukierunkowane w szczególności na 
ułatwienie sprostania wyzwaniom 
społecznym, takim jak zmiany klimatu, 
środowisko, zrównoważony system 
transportu oraz rolnictwo. U podstaw 
wsparcia udzielanego w tych obszarach 
leży cel dzielenia się wiedzą oraz rozwoju 
interoperacyjnego.
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Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.6.3 – litera c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony 
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania, walidacji i 
normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 
zakresie przetwarzania i upowszechniania 
danych mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi, europejski program nawigacji 
satelitarnej Galileo lub IPCC w odniesieniu 
do kwestii dotyczących zmiany klimatu.

Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony 
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania, walidacji i 
normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 
zakresie przetwarzania, upowszechniania i
interoperacyjności danych, w 
szczególności wspieranie darmowego 
dostępu do naukowych danych i 
metadanych dotyczących Ziemi oraz ich 
wymiana, mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi, europejski program nawigacji 
satelitarnej Galileo lub IPCC w odniesieniu 
do kwestii dotyczących zmiany klimatu i 
monitorowania oceanów.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.6.3 – litera c) – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspierany będzie rozwój kompleksowego i 
trwałego globalnego systemu obserwacji i 
informacji środowiskowej, w tym poprzez 
promowanie współpracy pomiędzy 
społecznościami zajmującymi się 
modelowaniem klimatu a społecznościami 
zajmującymi się obserwacją środowiska i 
zarządzaniem danymi. Zaangażowanie w 
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taką współpracę państw członkowskich 
jest konieczne, gdyż władze krajowe są 
najczęściej właścicielami rejestrów 
danych.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 1.6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.6a. Ekoinnowacje
Szczegółowy cel ekoinnowacji

Szczegółowym celem ekoinnowacji jest 
wspieranie europejskiego przemysłu 
innowacyjnego i wspólnoty innowacji, 
która z myślą o konkretnych odbiorcach 
tworzy nowe produkty, procesy i usługi 
generujące zielony wzrost oraz 
przynoszące korzyści dla środowiska, oraz 
która jest uznawana za światowego lidera. 
Celem jest zwiększenie efektywności 
energetycznej, zmniejszenie oddziaływania 
na środowisko, zapobieganie 
zanieczyszczeniu (wody) i/lub osiągnięcie 
bardziej wydajnego, skutecznego i 
odpowiedzialnego zużycia zasobów 
naturalnych.
Uzasadnienie i wartość dodana Unii
Wiodąca pozycja w przemyśle w zakresie 
ekoinnowacji doprowadzi do usprawnień 
w dziedzinie ochrony środowiska i 
odporności całej gospodarki, z 
zachowaniem opłacalności i korzyści dla 
przedsiębiorstw i całego społeczeństwa, 
zarówno dla obywateli zamieszkujących 
obszary wiejskie, jak i tych, którzy 
mieszkają w mieście. Globalny rynek 
(2020) przemysłu ekologicznego szybko 
się rozwija i ten sektor przedsiębiorczości 
UE już odnotowuje duży wzrost: przemysł 
ekologiczny UE to często światowy lider. 
Program „Horyzont 2020” musi 
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wykorzystać ten fakt. Innowacje 
ekologiczne muszą przeniknąć wszystkie 
sektory gospodarki i społeczeństwa, 
dostarczając podstaw do znacznej 
przewagi konkurencyjnej dla Europy, aby 
mogła ona stawić czoła wyzwaniom 
związanym ze zrównoważonym rozwojem. 
Z tego względu ekoinnowacje są 
kluczowymi technologiami 
wspomagającymi.
Przemysł ekologiczny charakteryzuje się 
obecnością dużej liczby małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP). Przedsiębiorstwa 
te odpowiadają za około połowę 
całkowitego zatrudnienia. Zatem MŚP we 
współpracy z większymi partnerami z 
sektora muszą odgrywać coraz większą 
rolę w zakresie nowych innowacyjnych 
technologii i rozwiązań oraz w zakresie 
ich wdrażania.
Kluczowe źródła innowacji znajdują się 
na połączeniu ekoinnowacji i innych 
technologii wspomagających, poczynając 
od ICT (monitorowanie i mierzenie) i 
nanotechnologii.
Ogólny zarys działań
Ekoinnowacje to innowacje w dowolnej 
postaci, których wynikiem lub celem jest 
znaczący i widoczny postęp w kierunku 
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 
poprzez zmniejszenie negatywnego 
wpływu na środowisko, zwiększenie 
odporności na obciążenia środowiskowe 
lub osiągnięcie efektywniejszego i bardziej 
odpowiedzialnego korzystania z zasobów
naturalnych.
Działania ekoinnowacyjne koncentrują 
się na zrównoważonych innowacjach w 
następujących dziedzinach i pomiędzy 
nimi:
a) Dostawy zielonej energii
b) Energooszczędność
c) Efektywne wykorzystanie materiałów
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d) Zielona mobilność
e) Woda
f) Odpady

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 2.3 – litera a) – ustęp 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ukierunkowany, skupiający się na 
kierunkach polityki i kluczowych 
sektorach mających podstawowe znaczenie 
dla sprostania wyzwaniom społecznym, 
zwiększenia konkurencyjności, wspierania 
zrównoważonego, niskoemisyjnego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, a także 
zapewnienia środowiskowych i innych 
dóbr publicznych. Ten składnik pomoże 
Unii w działaniach związanych z 
aspektami sektorowych celów 
strategicznych, dotyczącymi badań 
naukowych i innowacji.

(2) Ukierunkowany, skupiający się na 
kierunkach polityki i kluczowych 
sektorach mających podstawowe znaczenie 
dla sprostania wyzwaniom społecznym, 
zwiększenia konkurencyjności, wspierania 
zrównoważonego, niskoemisyjnego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, propagowania 
energii odnawialnej, a także zapewnienia 
środowiskowych i innych dóbr 
publicznych. Ten składnik pomoże Unii w 
działaniach związanych z aspektami 
sektorowych celów strategicznych, 
dotyczącymi badań naukowych i 
innowacji.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część II – punkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mimo swojego dużego udziału w 
gospodarce i zatrudnieniu oraz poważnego 
potencjału innowacyjnego, dążąc do 
zwiększenia swojej innowacyjności i 
konkurencyjności MŚP borykają się jednak 
z problemami związanymi z ich 
wielkością. Chociaż w Europie powstaje 
podobna liczba przedsiębiorstw, co w 
USA, europejskim MŚP znacznie trudniej 

Mimo swojego dużego udziału w 
gospodarce i zatrudnieniu oraz poważnego 
potencjału innowacyjnego, dążąc do 
zwiększenia swojej innowacyjności i 
konkurencyjności MŚP borykają się jednak 
z problemami związanymi z ich 
wielkością. Chociaż w Europie powstaje 
podobna liczba przedsiębiorstw, co w 
USA, europejskim MŚP znacznie trudniej 



AD\913296PL.doc 61/107 PE487.915v02-00

PL

jest rozwinąć się w duże przedsiębiorstwa, 
niż ich amerykańskim odpowiednikom.
Dodatkową presję wywiera na nie 
umiędzynarodowione otoczenie biznesowe, 
charakteryzujące się coraz bardziej 
powiązanymi wzajemnie łańcuchami 
wartości. MŚP muszą zwiększać swoją 
zdolność do innowacji. Muszą generować, 
wdrażać i wykorzystywać handlowo nową 
wiedzę i pomysły biznesowe szybciej i w 
większym zakresie, aby z powodzeniem 
konkurować na szybko zmieniających się 
rynkach globalnych. Wyzwanie polega na 
stymulowaniu większej innowacyjności w 
MŚP, a przez to podniesieniu ich 
konkurencyjności i przyspieszeniu 
wzrostu.

jest rozwinąć się w duże przedsiębiorstwa, 
niż ich amerykańskim odpowiednikom.
Dodatkową presję wywiera na nie 
umiędzynarodowione otoczenie biznesowe, 
charakteryzujące się coraz bardziej 
powiązanymi wzajemnie łańcuchami 
wartości. MŚP muszą zwiększać swoją 
zdolność do innowacji i mieć ułatwiony 
dostęp do różnych form wsparcia 
finansowego (pożyczki, gwarancje, kapitał 
wysokiego ryzyka). Muszą generować, 
wdrażać i wykorzystywać handlowo nową 
wiedzę i pomysły biznesowe szybciej i w 
większym zakresie, aby z powodzeniem 
konkurować na szybko zmieniających się 
rynkach globalnych. Wyzwanie polega na 
stymulowaniu większej innowacyjności w 
MŚP, a przez to podniesieniu ich 
konkurencyjności i przyspieszeniu 
wzrostu.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspierając badania naukowe i innowacje 
w reakcji na to wyzwanie oraz wnosząc 
poważny wkład w realizację strategii
„Europa 2020” można zapewnić zdrowie i 
dobrostan wszystkim obywatelom przez 
cały czas ich życia, gospodarczo 
zrównoważone systemy opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości oraz możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego.

Wspierając badania naukowe i innowacje 
w reakcji na to wyzwanie oraz wnosząc 
poważny wkład w realizację strategii
„Europa 2020” można zapewnić zdrowie 
oraz psychiczny i fizyczny dobrostan 
wszystkim obywatelom przez cały czas ich 
życia, gospodarczo zrównoważone
obejmujące wszystkich obywateli systemy 
opieki zdrowotnej wysokiej jakości, 
rozwiązania problemów gospodarczych w 
kontekście starzejącego się społeczeństwa
oraz możliwości tworzenia nowych miejsc 
pracy i wzrostu gospodarczego.

Poprawka 102
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zintensyfikować badania nad 
chorobami spowodowanymi wzrostem 
temperatury i zmianą klimatu, które 
dotykają głównie kraje 
śródziemnomorskie, lecz nie tylko.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.1 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania pozwolą na poprawę 
zaawansowanych terapii i terapii 
komórkowych oraz będą się koncentrować 
na leczeniu chorób przewlekłych i 
zwyrodnieniowych.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty systemów opieki zdrowotnej i 
społecznej w Unii rosną wraz ze wzrostem 
kosztów środków w zakresie opieki i 
zapobiegania dla wszystkich kategorii 
wiekowych, przy czym oczekuje się, że 
liczba Europejczyków w wieku ponad 65 
lat niemal podwoi się z 85 mln w 2008 r. 
do 151 mln do 2060 r., a mających ponad 
80 lat wzrośnie w tym samym okresie z 22 
do 61 mln. Obniżenie tych kosztów lub 
utrzymanie ich na poziomie możliwym do 
opanowania zależy częściowo od
zapewnienia wszystkim obywatelom

Koszty systemów opieki zdrowotnej i 
społecznej w Unii rosną wraz ze wzrostem 
kosztów środków w zakresie opieki i 
zapobiegania dla wszystkich kategorii 
wiekowych, przy czym oczekuje się, że 
liczba Europejczyków w wieku ponad 65 
lat niemal podwoi się z 85 mln w 2008 r. 
do 151 mln do 2060 r., a mających ponad 
80 lat wzrośnie w tym samym okresie z 22 
do 61 mln. Zapobieganie tym kosztom lub 
utrzymanie ich na poziomie możliwym do 
opanowania zależy częściowo od lepszego 
informowania obywateli i wykształcenia w 
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zdrowia i dobrostanu przez całe życie, a co 
za tym idzie od skutecznego zapobiegania 
chorobom i niepełnosprawności, ich 
leczenia i zarządzania nimi.

nich poczucia odpowiedzialności za 
czynniki warunkujące stan zdrowia w celu 
zapewnienia zdrowia i dobrostanu
wszystkich obywateli przez całe życie, a co 
za tym idzie od skutecznych narzędzi 
zapobiegawczych finansowanych na 
odpowiednim poziomie, od dostępu do 
właściwego i specjalistycznego leczenia i 
postępowania w przypadku choroby i
niepełnosprawności przy należytym 
uwzględnieniu aspektu płci.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.1 – ustęp 3

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 
gospodarczymi.

Przewlekłe choroby, takie jak choroby 
układu krążenia, choroby płuc, rak, 
cukrzyca, choroby reumatyczne i 
schorzenia układu mięśniowo-
szkieletowego, alergie, choroby układu 
oddechowego, zaburzenia neurologiczne i 
psychiczne, nadwaga i otyłość, zaburzenia 
płodności oraz różne ograniczenia 
funkcjonalne to główne przyczyny 
niepełnosprawności, złego stanu zdrowia, 
chorobowości i przedwczesnej śmierci, 
wiążące się z dużymi kosztami 
społecznymi i gospodarczymi. Przewlekłe 
choroby niezakaźne są przyczyną 86% 
zgonów w europejskim regionie WHO.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.1 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR.
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR. Rak
odpowiada za jedną czwartą zgonów i jest 
główną przyczyną śmierci osób w wieku 
od 45 do 64 lat. Ponad 120 mln obywateli 
cierpi na choroby reumatyczne i choroby 
układu mięśniowo-szkieletowego, a ponad
27 mln osób w Unii cierpi na cukrzycę,
przy czym całkowity koszt schorzeń mózgu
(w tym m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR.
Liczba ta będzie gwałtownie rosła, w 
głównej mierze z powodu starzejącego się 
społeczeństwa Europy i związanego z tym 
wzrostu zachorowań na choroby 
neurodegeneracyjne, takie jak choroba 
Parkinsona i Alzheimera. W przypadku 
wielu spośród wymienionych dolegliwości 
istotną rolę odgrywają czynniki 
środowiskowe, związane ze stylem życia i 
społeczno-gospodarcze; szacuje się, że ma 
z nimi związek do jednej trzeciej 
globalnego obciążenia chorobami.
Połączenie czterech czynników ryzyka 
powoduje większość przewlekłych chorób 
niezakaźnych: palenie tytoniu, 
nieprawidłowo zbilansowana dieta, 
spożycie alkoholu oraz brak aktywności 
fizycznej. Jednak w przypadku innych 
schorzeń, w szczególności chorób 
neurodegeneracyjnych, skuteczne 
strategie profilaktyczne wymagają 
znacznego postępu badań nad 
przyczynami tych chorób oraz rozwoju 
lepszych metod wczesnej diagnostyki i 
możliwości leczenia.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.1 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Problemy zdrowia psychicznego stanowią 
blisko 20% chorób w regionie 
europejskim WHO, gdzie jedna na cztery 
osoby w pewnym momencie życia ma 
problemy związane ze zdrowiem 
psychicznym.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.1 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby dzieci, w tym dzieci 
przedwcześnie urodzonych
Zdrowie dzieci jest podstawowym 
priorytetem dla Unii Europejskiej. 
Podobnie jak w przypadku chorób 
rzadkich skuteczne badania i leczenie 
mogą być opracowane tylko w wyniku 
wspólnego europejskiego wysiłku.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.1 – ustęp 5

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) stanowią 
globalne zagrożenie i odpowiadają za 41%
spośród 1,5 mld lat życia skorygowanych 
niepełnosprawnością w skali świata, w tym 
za 8% w Europie. Nawrót dawnych chorób 
zakaźnych, w tym gruźlicy, na terenie 
Europy oraz większa częstość 
występowania w krajach rozwiniętych 
chorób, którym można zapobiegać dzięki 
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szczepieniom, wskazują na konieczność 
kompleksowego podejścia do badań i 
rozwoju oraz większego poparcia dla nich 
ze strony opinii publicznej. Należy się 
również przygotować na pojawiające się 
epidemie i groźbę wzrostu oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Choroby rzadkie pozostają głównym 
wyzwaniem dla UE i państw 
członkowskich. Istnieje 6–8 tys. chorób 
rzadkich, na które w całej UE cierpi w 
przybliżeniu 30 mln ludzi. Wciąż brakuje 
odpowiedniej wiedzy naukowej i wiedzy 
specjalistycznej, które mogłyby stanowić 
podstawę do opracowania innowacyjnych 
i skuteczniejszych terapii dla pacjentów 
cierpiących na choroby rzadkie. Dla 
większości takich pacjentów obecnie 
istnieje niewiele lub nie istnieją żadne 
możliwości leczenia. Wsparcie europejskie 
na rzecz współpracy zapewni możliwość 
dzielenia się wiedzą i łączenia zasobów w 
jak najskuteczniejszy sposób w celu 
efektywnego zwalczania w całej UE 
chorób rzadkich.

Uzasadnienie

Komisja ustanowiła cel opracowania 200 nowych terapii w ramach międzynarodowego 
konsorcjum dotyczącego chorób rzadkich. Jednak z powodu ograniczonej liczby pacjentów z 
daną chorobą mniejsza jest także atrakcyjność ekonomiczna badań i rozwoju nowych 
sierocych produktów leczniczych. W związku z tym finansowanie publiczne przyczyniłoby się 
do zminimalizowania tej niedoskonałości, pełniąc rolę katalizatora dla inwestycji 
prywatnych. Współpraca w zakresie badań ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
możliwości dzielenia się skąpą wiedzą i łączenia zasobów w jak najskuteczniejszy sposób w 
celu efektywnego zwalczania w całej UE chorób rzadkich.
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Poprawka 111

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

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 zdrowotnej.

Tymczasem procesy rozwoju leków i 
szczepionek stają się coraz droższe i coraz 
mniej skuteczne, natomiast interwencje w 
zakresie zdrowia publicznego, promocja 
zdrowia, strategie na rzecz profilaktyki i 
obniżania czynników ryzyka na dłuższą 
metę okazały się racjonalne pod względem 
kosztów. Wiarygodność poprzedzających 
testów przeprowadzonych na zwierzętach 
w przypadku ludzi okazuje się coraz 
bardziej wątpliwa. Należy poprawić 
uregulowania dotyczące działalności 
badawczej. Należy podjąć odpowiednie 
kroki w związku z utrzymującymi się 
nierównościami pod względem stanu 
zdrowia oraz zapewnić wszystkim 
Europejczykom dostęp do systemów
skutecznej, zrównoważonej i kompetentnej 
opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie

Badania UE powinny wspierać zmianę paradygmatu w badaniach, polegającą na wycofaniu 
się z testów na zwierzętach i przejściu na nowoczesne metody testowania na miarę XXI wieku. 
Postępy w biologii molekularnej, biotechnologii i innych dziedzinach torują drogę znacznie 
lepszym sposobom oceniania przez naukowców leków i szczepionek. Postępy te mogą 
sprawić, że testowanie stanie się szybsze, tańsze i będzie bardziej bezpośrednio dotyczyć 
ludzi.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.1 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rosnąca liczba badań pokazuje ponadto, 
że niektóre substancje chemiczne 
wywierają szkodliwy wpływ na system 
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hormonalny i zdrowie ludzkie. Uważa się, 
że substancje zaburzające funkcjonowanie 
układu hormonalnego, w szczególności w 
różnych połączeniach, są przyczyną 
deformacji narządów płciowych u 
niemowląt płci męskiej, przedwczesnego 
dojrzewania u dziewcząt, bezpłodności, 
otyłości oraz cukrzycy. W związku z tym 
konieczne są dalsze badania dotyczące 
całej dziedziny.

Poprawka 113

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.
Poszczególnym państwom członkowskim 
często brakuje koniecznych zasobów 
pozwalających na najskuteczniejsze 
reagowanie. Odpowiednia reakcja na 
poziomie europejskim na kwestie badań 
naukowych i innowacji wspierana za 
pomocą odpowiedniego zaangażowania 
finansowego 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.

Poprawka 114

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 

Ta reakcja zależy od najwyższej jakości 
badań naukowych oraz skutecznego 
rozpowszechniania wyników badań w celu 
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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 
zapewniającej długoterminowe i 
skoordynowane wsparcie współpracy 
między wybitnymi, multidyscyplinarnymi i 
wielosektorowymi zespołami.

poprawy 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 działaniach 
zapobiegawczych, produktach, strategiach, 
interwencjach i usługach. W szczególności
potrzebne są szeroko zakrojone badania 
oparte na biologii człowieka w celu 
odkrycia kluczowych zdarzeń na drodze 
przemian biologicznych między wczesnymi 
zakłóceniami procesów genetycznych i 
komórkowych a wystąpieniem 
negatywnych skutków dla zdrowia 
ludzkiego. Ponadto znaczenie tych wyzwań 
w całej Europie, a w wielu przypadkach 
także w skali globalnej, wymaga reakcji 
zapewniającej długoterminowe i 
skoordynowane wsparcie współpracy 
między wybitnymi, multidyscyplinarnymi i 
wielosektorowymi zespołami, nie tylko w 
Unii, lecz także w skali światowej, poprzez 
wspieranie m.in. potencjału badawczego i 
rozwojowego na obszarach endemicznych 
i chorób, zwłaszcza malarii, dengi, 
zapalenia płuc.

Poprawka 115

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 

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 



PE487.915v02-00 70/107 AD\913296PL.doc

PL

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.

najskuteczniej ich wprowadzenie można 
wesprzeć na poziomie Unii. Dotyczy to
wsparcia na rzecz promocji zdrowia i 
badań dotyczących wiedzy o zdrowiu,
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,
opieki dostarczonej w 
wielodyscyplinarnych ośrodkach 
specjalistycznych, leczenia rzadkich 
chorób oraz dostarczania rozwiązań 
umożliwiających wspomagane i 
samodzielne życie.

Poprawka 116

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, 
interoperacyjne, wspierane 
zdefiniowanymi normami i/lub wspólnymi 
wytycznymi. Taki skoordynowany 
europejski wysiłek przyczyni się do 
trwającego rozwoju europejskiej 
przestrzeni badawczej. W stosownych 

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, 
interoperacyjne, wspierane 
zdefiniowanymi normami i/lub wspólnymi 
wytycznymi. Taki skoordynowany 
europejski wysiłek przyczyni się do 
trwającego rozwoju europejskiej 
przestrzeni badawczej. W stosownych
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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.

przypadkach będzie on również uzupełniał 
działania prowadzone w kontekście 
programu „Zdrowie na rzecz wzrostu” 
i Europejskiego partnerstwa na rzecz 
innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu oraz 
przyszłe działania dotyczące chorób 
przewlekłych, a także przyczyniał się do 
tworzenia synergii z tymi działaniami.

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 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
psychiczny i fizyczny i jest racjonalna pod 
względem kosztów. Promocja zdrowia i 
zapobieganie chorobom zależą również od 
zrozumienia czynników warunkujących 
stan zdrowia oraz związków zdrowia 
fizycznego z psychicznym, od danych 
europejskich opartych na wspólnych 
wskaźnikach, od skutecznych narzędzi 
zapobiegania, takich jak szczepionki i 
środki behawioralne służące ograniczeniu 
czynników ryzyka, w tym otyłości, od 
efektywnego nadzoru nad zdrowiem i 
chorobami i gotowości oraz od 
skutecznych programów badań 
przesiewowych i wczesnego 
diagnozowania.

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udane działania w zakresie zapobiegania 
chorobom, niepełnosprawności i 
ograniczonej funkcjonalności, zarządzania 
nimi, leczenia i terapii, bazują na 
fundamentalnym zrozumieniu ich 
przyczyn, procesów i skutków, a także 
czynników sprzyjających zdrowiu i 
dobrostanowi. Skuteczna wymiana danych 
i powiązanie takich danych z 
prowadzonymi na dużą skalę badaniami 
kohortowymi również ma podstawowe 
znaczenie, tak samo jak przełożenie 
wyników badań naukowych na praktykę 
kliniczną, w szczególności poprzez badania 
kliniczne.

Udane działania w zakresie zapobiegania 
chorobom, niepełnosprawności i 
ograniczonej funkcjonalności, zarządzania 
nimi, leczenia i terapii, bazują na
udoskonalonej wiedzy na temat 
molekularnych mechanizmów chorób 
uzyskanej dzięki badaniom 
biomedycznym, fundamentalnym 
zrozumieniu ich przyczyn, procesów i 
skutków, a także czynników sprzyjających 
zdrowiu i dobrostanowi. Wykorzystanie 
wyników badań biomedycznych w pracach 
nad rozwojem leczenia, w tym medycyny 
stratyfikowanej i spersonalizowanej, jest 
potężnym narzędziem zapewniającym 
leczenie chorób dostosowane do profilu 
genetycznego pacjenta i do określonego 
rodzaju choroby, co zwiększa skuteczność 
opieki i jakość życia pacjenta. Skuteczne
gromadzenie i wymiana danych, 
znormalizowane przetwarzanie danych i 
powiązanie takich danych z prowadzonymi 
na dużą skalę badaniami kohortowymi 
również ma podstawowe znaczenie, tak 
samo jak terminowe przełożenie wyników 
badań naukowych na praktykę kliniczną, w 
szczególności przez wieloośrodkowe
badania kliniczne.

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
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dla wszystkich kategorii wiekowych,
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

dla wszystkich osób niezależnie od ich 
wieku, płci i stopnia zamożności,
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania, 
leczenia i diagnozowania, do określenia 
najlepszych praktyk w sektorze opieki 
zdrowotnej i wsparcia ich 
upowszechniania, do upełnomocnienia 
obywateli i pacjentów poprzez 
podniesienie ich świadomości zdrowotnej,
a także do wspomagania zintegrowanej 
opieki (w stosownych przypadkach 
udzielanej w specjalistycznych ośrodkach)
i powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym,
przewlekle chorym, a także 
niepełnosprawnym i pacjentom, 
kontynuację aktywnego trybu życia i 
zachowanie niezależności. Przyczyni się to 
do poprawy ich dobrostanu fizycznego, 
społecznego i psychicznego oraz do 
wydłużenia czasu jego trwania i jakości 
życia.

Uzasadnienie

Choroby przewlekłe należą do największych wyzwań związanych z osiągnięciem przez UE do 
2020 r. celu dotyczącego wydłużenia o dwa lata zdrowego życia europejskich obywateli. 
Należy się konkretnie odnieść do zapewnienia tego, by wszystkie osoby dotknięte chorobami 
przewlekłymi korzystały z usprawnionego procesu decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, upowszechniania wiedzy o najlepszych praktykach i wprowadzania innowacji 
technologicznych i społecznych.

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 1.3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie te działania będą prowadzone w 
sposób zapewniający wsparcie w całym 
cyklu badań naukowych i innowacji, 

Wszystkie te działania będą prowadzone w 
sposób zapewniający wsparcie w całym 
cyklu badań naukowych i innowacji, przy 
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wzmacniając konkurencyjność przemysłu 
Unii i ułatwiając rozwój nowych 
możliwości rynkowych.

jednoczesnym unikaniu niepotrzebnego 
powielania badań, wzmacniając rozwój 
nowych możliwości rynkowych i 
konkurencyjność przemysłu Unii oraz 
wspierając MŚP. Będzie się również 
kładło nacisk na zaangażowanie 
wszystkich zainteresowanych stron, w tym 
pacjentów i organizacji pacjentów, w celu 
rozwijania programu badań i innowacji, 
który czynnie będzie integrował obywateli 
i będzie odzwierciedlać ich potrzeby i 
oczekiwania. Dla osiągnięcia tego celu 
nadrzędne znaczenie na wysoki poziom 
konkurencyjności i przyszła 
innowacyjność w Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Finansowane przez UE badania powinny odzwierciedlać potrzeby i oczekiwania obywateli, 
którym powinny pomagać, a mianowicie pacjentom. Dzięki ich wiedzy fachowej, 
spostrzeżeniom i pomysłom, organizacje pacjentów są najlepiej upoważnione do tego, by 
wspomagać ustanawianie programu badań, zacieśniać więzi ze wszystkimi głównymi 
zainteresowanymi stronami i jednogłośnie reprezentować pacjentów.

Poprawka 121

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

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii:
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników
psychospołecznych, behawioralnych,
środowiskowych i związanych z klimatem, 
ubóstwem i płcią), usprawnienie promocji 
zdrowia i zapobieganie chorobom,
zrozumienie przebiegu ludzkich chorób, 
toksyczności, biomarkerów i sposobów 
postępowania oraz udoskonalenie 
diagnostyki, rozwój skutecznych 
programów badań przesiewowych oraz 
usprawnienie oceny podatności na 
choroby, poprawa sytuacji w zakresie 
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chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, 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 nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

nadzoru i gotowości, opracowanie
skuteczniejszych narzędzi 
profilaktycznych, w tym szczepionek,
stosowanie leków in silico w celu 
usprawnienia zarządzania chorobami i ich 
przewidywania, doskonalenie leczenia
chorób z naciskiem na rozwój medycyny 
stratyfikowanej lub spersonalizowanej 
oraz sierocych produktów leczniczych,
bardziej terminowy i skuteczny transferu
wiedzy uzyskanej w badaniach 
podstawowych w celu wykorzystania w
praktyce klinicznej oraz skalowalne 
działanie w dziedzinie innowacji poprzez 
sprzyjanie wysokiej jakości badaniom 
translacyjnym; lepsze wykorzystanie 
danych medycznych, propagowania 
aktywnego starzenia się, życia 
samodzielnego i wspomaganego,  
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, również 
dzięki opracowaniu i szerszemu 
wdrażaniu rozwiązań w zakresie e-
zdrowia, oraz zmniejszanie nierówności 
poprzez podejmowanie decyzji w oparciu o 
dowody i upowszechnianie najlepszych 
praktyk, a także innowacyjne technologie i 
podejścia.

Poprawka 122

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zmierzyć się z wyzwaniami na 
przyszłość w zakresie zapotrzebowania na 
działania w obszarze wody w Europie, 
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powinno się przeznaczyć odpowiednie 
środki finansowe Unii na badania i 
innowacje dotyczące innowacyjności w 
dziedzinie wody. W tym celu na to 
wyzwanie społeczne powinno się 
przeznaczyć część ogólnego budżetu 
programu „Horyzont 2020” (na lata 
2014–2020 .

Poprawka 123

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 żywności i
żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, 
badania morskie oraz gospodarka 
ekologiczna

Uzasadnienie

Zmodyfikowanie poprawki 31, odzwierciedlające częściowo uwagi Komisji dotyczące zakresu 
badań morskich.

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 2.1 – ustęp wprowadzający

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu 
wystarczających dostaw bezpiecznej i 
wysokiej jakości zdrowej żywności oraz 
innych bioproduktów, przy jednoczesnym 
unikaniu obecnej nadmiernej eksploatacji 
ekosystemów, poprzez opracowanie 
wydajnych, zasobooszczędnych systemów 
produkcji podstawowej oraz systemów 
przetwarzania żywności, które respektują 
różnorodność biologiczną, łącząc 
podejście ilościowe i jakościowe, wraz z 
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konkurencyjnymi i niskoemisyjnymi 
łańcuchami dostaw.

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 2.1 – ustęp 1

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 

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 %. Stan pogotowia żywnościowego 
nie usprawiedliwia obecnej nierównowagi 
pomiędzy często nadmierną produkcją 
krajową a stałym wzrostem importu 
żywności, ani też nie uzasadnia rosnącej 
złożoności światowego łańcucha 
żywnościowego. Dlatego Unia Europejska 
powinna lepiej kontrolować systemy 
zaopatrzenia, biorąc pod uwagę w 
pierwszym rzędzie okresy wegetacji, 
miejsce pochodzenia produktów i 
możliwość identyfikacji żywności; 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 
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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.

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 
szkodliwych i chorób roślin i zwierząt, w 
tym chorób odzwierzęcych oraz patogenów 
odpokarmowych. Niezbędne są skuteczne 
krajowe monitorowanie powierzchni 
ziemi, ochrona terytorialna i 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.

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie dla Unii Europejskiej ma możliwość łatwiejszej identyfikacji żywności, 
aby zapewnić łatwiejsze wykrywanie pochodzenia zatruć pokarmowych i uniknąć opóźnień w 
identyfikacji źródła skażenia. Należy w szczególności odnotować w tym kontekście przykład 
kryzysu sanitarnego wywołanego bakterią Escherichia coli, który miał miejsce w czerwcu 
2011 r. w Niemczech.

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 2.1 – ustęp 2



AD\913296PL.doc 79/107 PE487.915v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Coraz więcej zasobów biologicznych jest 
potrzebnych do zaspokojenia 
zapotrzebowania rynku na bezpieczne i 
zdrowe zaopatrzenie w żywność, 
biomateriały, biopaliwa i bioprodukty, od 
produktów konsumpcyjnych po chemikalia 
luzem. Zdolności ekosystemów lądowych i 
wodnych wymagane do ich produkcji są 
jednak ograniczone i często nie zarządzane 
optymalnie, przy czym konkurują ze sobą 
różne sposoby ich wykorzystania; 
przykładem tego jest znaczne zmniejszenie 
zawartości węgla w glebach i żyzności.
Istnieje niewykorzystany potencjał 
wspierania usług ekosystemowych z 
gruntów uprawnych, lasów, wód morskich 
i słodkich poprzez włączenie celów z 
zakresu agronomii i środowiska do 
zrównoważonej produkcji.

Coraz więcej zasobów biologicznych jest 
potrzebnych do zaspokojenia 
zapotrzebowania rynku na bezpieczne i 
zdrowe zaopatrzenie w żywność, 
biomateriały, biopaliwa i bioprodukty, od 
produktów konsumpcyjnych po chemikalia 
luzem. Zdolności ekosystemów lądowych i 
wodnych wymagane do ich produkcji są 
jednak ograniczone i często nie zarządzane 
optymalnie, przy czym konkurują ze sobą 
różne sposoby ich wykorzystania; 
przykładem tego jest znaczne zmniejszenie 
zawartości węgla w glebach i żyzności.
Istnieje niewykorzystany potencjał 
wspierania odporności ekosystemów i
usług ekosystemowych z gruntów 
uprawnych, lasów, wód morskich i 
słodkich poprzez włączenie celów z 
zakresu agronomii i środowiska do 
zrównoważonej produkcji.

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 2.1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stworzenie łańcucha produkcji 
niskoodpadowej, który byłby w stanie 
również zabezpieczyć zaopatrzenie w 
żywność w kontekście zmiany klimatu i 
rosnącej populacji może obejmować 
udoskonalone systemy zarządzania, które 
minimalizują wkład na poziomie 
gruntu/morza, jak i w obrębie łańcucha 
dostaw. Za podstawę minimalizowania 
zależności od środków zewnętrznych 
można przyjąć zbiorową wiedzę rolników 
o naturalnych zasobach, procesach 
ekologicznych i jakości produktu. Krótsze 
łańcuchy rolno-spożywcze oparte na 
zaufaniu konsumenta i większe zbliżenie z 



PE487.915v02-00 80/107 AD\913296PL.doc

PL

producentami stanowią również podstawę 
niskoodpadowego łańcucha produkcji, 
spełniając przy tym zapotrzebowanie 
konsumentów na wysokiej jakości 
żywność, która uwzględnia dobrostan 
zwierząt.

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 2.1 – ustęp 3

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 rolnictwa, lasów i 
strumieni odpadów pochodzenia 
rolniczego, wodnego, przemysłowego, a 
także komunalnego.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że rolnictwo samo dysponuje ogromnym potencjałem zrównoważonej 
produkcji i wykorzystywania biomasy za pośrednictwem wydzielonych upraw, rozwijania 
roślin z wbudowanymi cechami i kaskadowego wykorzystania zbiorów.

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 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 

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.
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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 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.

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. Równolegle do 
zorientowanych na rynek funkcji, 
gospodarka ekologiczna podtrzymuje 
również szeroki zakres funkcji dóbr 
publicznych, które należy zachować: 
rolnicze i leśne krajobrazy, różnorodność 
biologiczna ziem uprawnych i lasów, 
jakość i dostępność wody, funkcjonalność 
gleby, stabilność klimatu, jakość 
powietrza, odporność na powodzie i 
pożary. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie 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. Przejrzyste podejście opierające się 
na zaangażowaniu wielu podmiotów 
zapewni niezbędne interakcje między 
naukowcami, przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami, 
konsumentami 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.

Poprawka 130

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

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 
odpadów, 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 
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.

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 2.2 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stymulowane wyzwaniami działania 
skupiające się na korzyściach społecznych 
i gospodarczych oraz modernizacji 
sektorów i rynków związanych z 
gospodarką ekologiczną będą wspierane 
poprzez multidyscyplinarne badania 
naukowe, wspomagające innowacje i 
prowadzące do opracowania nowych 
praktyk, produktów i procesów. Przyjęte 
również zostanie szeroko zakrojone 
podejście do innowacji, obejmujące 
innowacje technologiczne, 
nietechnologiczne, organizacyjne, 
gospodarcze i społeczne - dotyczy to np. 
nowych modeli biznesowych, marek i 
usług.

Stymulowane wyzwaniami działania 
skupiające się na korzyściach społecznych, 
środowiskowych i gospodarczych oraz 
modernizacji sektorów, uczestników i 
rynków związanych z gospodarką 
ekologiczną będą wspierane poprzez 
multidyscyplinarne badania naukowe, 
wspomagające innowacje i prowadzące do 
opracowania nowych praktyk,
zrównoważonych produktów i procesów.
Przyjęte również zostanie szeroko 
zakrojone podejście do innowacji, 
obejmujące innowacje technologiczne, 
nietechnologiczne, organizacyjne, 
gospodarcze i społeczne - dotyczy to np. 
nowych modeli biznesowych, marek i 
usług. Trzeba w pełni docenić potencjał 
rolników i MŚP w przyczynianiu się do 
innowacyjności tego obszaru. Podejście do 
ekologicznej gospodarki uwzględnia 
znaczenie wiedzy lokalnej podnoszącej 
lokalne możliwości, przy jednoczesnym 
dostosowywaniu się do różnorodności i 
złożoności.

Poprawka 132

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 

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych na
poziomie globalnym i udoskonaleniu usług 
ekosystemowych, w tym ochrona 
różnorodności biologicznej i naturalnych 
siedlisk oraz ochron gleby i zasobów 
wody, przy jednoczesnym dążeniu do 
łagodzenia zmiany klimatu i dostosowania 
się do niej. Działania skupią się na
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rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

sprzyjaniu przyjmowania podejścia 
systemowego i na bardziej produktywnych, 
zrównoważonych, zasobooszczędnych (w 
tym niskoemisyjnych i o niskim wkładzie) 
i odpornych systemach rolnictwa i 
leśnictwa, z uwzględnieniem rolnictwa 
ekologicznego, a zarazem na rozwoju 
usług, koncepcji i polityki mających na 
celu zapewnienie różnorodności systemów 
produkcji żywności i w zakresie dobrobytu 
obszarów wiejskich.

Poprawka 133

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

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 dobrej jakościowo,
bezpiecznej, zdrowej i niedrogiej żywności 
oraz bardziej zrównoważone przetwarzanie 
i dystrybucja żywności i paszy, jak i 
konsumpcji żywności, a także większa 
konkurencyjność sektora spożywczego, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
europejskiej różnorodności biologicznej.
Działania skupią się na zapewnieniu dobrej
jakości, szerokiej gamy zdrowej, 
autentycznej, bezpiecznej żywności 
wysokiej jakości dla wszystkich, lepszej 
informacji o żywności dla konsumentów
oraz na konkurencyjnych metodach 
przetwarzania żywności wykorzystujących 
mniej zasobów i dodatków oraz 
generujących mniej produktów ubocznych, 
odpadów i gazów cieplarnianych.

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 2.3 – litera c) – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zrównoważone wykorzystanie
wodnych zasobów biologicznych w celu
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy. Działania skupią 
się na optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz
konkurencyjnej europejskiej akwakultury 
w kontekście gospodarki globalnej, a także 
wspomaganiu innowacji morskich za 
pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego 
„niebieskiego” wzrostu.

Celem jest utrzymanie zrównoważonych 
poziomów wykorzystania wodnych 
zasobów biologicznych, przy jednoczesnej
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy, z zapewnieniem 
ochrony różnorodności biologicznej i 
usług ekosystemowych. Działania skupią 
się na optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz europejskiej 
akwakultury w kontekście gospodarki 
globalnej. Obawy dotyczące środowiska 
odnoszące się do wykorzystania
biotechnologii w otwartych ekosystemach 
morskich wymagają uważnego 
uwzględnienia. Trzeba uwzględnić zasadę 
ostrożnościową, jak również obawy 
społeczeństwa obywatelskiego dotyczące 
wykorzystania i upowszechniania 
biotechnologii w otwartych ekosystemach 
morskich.

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 2.3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) Kolejnym celem jest zwalczanie 
homogenizacji gatunków występujących w 
morzach śródlądowych i rzekach, która w 
poważnym stopniu oddziałuje na 
funkcjonowanie ekosystemów, w 
szczególności w wyniku zwiększonej 
odporności na anomalie.

Uzasadnienie

Ważne jest zaradzenie zjawisku ujednolicenia akwenów wodnych i rzek. Tylko w UE w 
ostatnich dziesięcioleciach do rzek wpuszczono ponad 400 gatunków ryb, które nigdy 
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wcześniej w rzekach tych nie występowały.

Poprawka 136

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

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 
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.

Celem jest promowanie opartego na 
energii odnawialnej i energooszczędnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, produkcję i
wykorzystanie biomasy z produkcji 
podstawowej, bioodpadów i produktów 
ubocznych bioprzemysłu, a także otwarcie 
nowych rynków poprzez wspieranie, w 
stosownym przypadku, normalizacji, ale 
także poprzez działania w zakresie 
regulacji i demonstracji i inne, 
uwzględniając środowiskowy i społeczno-
gospodarczy wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania, a także 
poglądy i obawy społeczeństwa 
obywatelskiego.

Uzasadnienie

Rozwoju zintegrowanych biorafinerii nie można ograniczać wyłącznie do ich wykorzystania.

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 3.1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Osiągnięcie tych 
celów będzie wymagać przebudowy 
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu.
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Do 2050 r. powinno 
się osiągnąć ograniczenie o 80-95% emisji 
gazów cieplarnianych. Wszystkie 
scenariusze dotyczące ograniczania emisji 
CO2 ujęte w planie działania w dziedzinie 
energii na rok 2050 pokazują, że do 
połowy obecnego wieku technologie 
oparte na odnawialnych źródłach energii 
będą mieć największy udział w koszyku 
technologii dostarczających energię i że 
efektywność końcowego wykorzystania 
energii będzie odgrywać kluczową rolę w 
osiągnięciu tych celów. W związku tym 
stosowne jest, by 80% budżetu w ramach 
tego wyzwania przeznaczyć na badania i 
innowacje w obszarze odnawialnych 
źródeł energii i efektywności końcowego 
wykorzystania energii. Osiągnięcie tych 
celów będzie wymagać przebudowy 
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu.
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
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europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r. pokazuje, że na terytorium Unii 
konieczne będzie dokonanie dużych 
ukierunkowanych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Oznacza to ograniczenie 
emisji CO2 do 2050 r. o ponad 90 % w 
sektorze energetycznym, ponad 80 % w 
przemyśle, co najmniej 60 % w transporcie 
i ok. 90 % w sektorze budynków 
mieszkalnych i w usługach.

Plan działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r. zgodnie z wnioskiem Komisji 
Europejskiej zakłada, że na terytorium 
Unii konieczne będzie dokonanie dużych 
ukierunkowanych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w świetle braku 
ogólnoświatowego porozumienia w tej 
sprawie. Oznacza to ograniczenie emisji 
CO2 do 2050 r. nawet o ponad 90 % w 
sektorze energetycznym, ponad 80 % w 
przemyśle, 60 % w transporcie i 90 % w 
sektorze budynków mieszkalnych i w 
usługach.

Uzasadnienie

Ostateczny cel ograniczenia do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych nie został wciąż 
ustalony. Dąży się do przyjęcia wskaźników 80-95% redukcji, które niekoniecznie są 
osiągalne.

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 3.3 – litera b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz 

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz 
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cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.
Działania skupią się na badaniach i 
rozwoju technologii składowania energii 
odnawialnej.

Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 3.3 – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Jednolita inteligentna europejska sieć 
elektroenergetyczna

(d) Jednolita inteligentna europejska sieć 
elektroenergetyczna, która umożliwia 
pełne włączenie odnawialnych źródeł 
energii do koszyka energetycznego

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 3.3 – litera e) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na 
multidyscyplinarnych badaniach 
naukowych w zakresie technologii 
energetycznych (w tym na działaniach 
wizjonerskich) i wspólnej realizacji 
ogólnoeuropejskich programów 
badawczych oraz tworzeniu światowej 
klasy obiektów.

Działania skupią się na 
multidyscyplinarnych badaniach 
naukowych w zakresie technologii 
energetycznych (w tym na działaniach 
wizjonerskich) i oddziaływaniu urządzeń, 
infrastruktury i nowych rozwiązań 
technologicznych na środowisko morskie, 
a także na wspólnej realizacji 
ogólnoeuropejskich programów 
badawczych oraz tworzeniu światowej 
klasy obiektów.

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 4.3 – litera a) – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele działań to ograniczenie zużycia 
zasobów i emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawa sprawności pojazdów, 
przyspieszenie rozwoju i wdrożenia nowej 
generacji elektrycznych i innych
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
pojazdów, w tym poprzez przełomowe 
osiągnięcia w zakresie silników, 
akumulatorów i infrastruktury, eksploracja 
i wykorzystanie potencjału paliw 
alternatywnych oraz innowacyjnych i 
sprawniejszych systemów napędu, w tym 
infrastruktury paliwowej, optymalizacja 
wykorzystania infrastruktury przy użyciu 
inteligentnych systemów transportowych i 
inteligentnego wyposażenia, a także 
intensywniejsze zastosowanie zarządzania 
popytem i transportu publicznego, w 
szczególności w obszarach miejskich.

Cele działań to ograniczenie zużycia 
zasobów i emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawa sprawności pojazdów, 
przyspieszenie rozwoju i wdrożenia nowej 
generacji niskoemisyjnych pojazdów po 
przystępnych cenach rynkowych, w tym 
poprzez przełomowe osiągnięcia w 
zakresie silników, akumulatorów i 
infrastruktury, eksploracja i wykorzystanie 
potencjału paliw alternatywnych oraz 
innowacyjnych i sprawniejszych systemów 
napędu, w tym infrastruktury paliwowej,
optymalizacja wykorzystania infrastruktury 
przy użyciu inteligentnych systemów 
transportowych i inteligentnego 
wyposażenia, a także intensywniejsze 
zastosowanie zarządzania popytem i 
transportu publicznego, w szczególności w 
obszarach miejskich.

Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 4.3 – litera c) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na rozwoju nowej 
generacji innowacyjnych środków 
transportu i przygotowaniu gruntu dla 
kolejnej generacji poprzez prace nad 
nowatorskimi koncepcjami i projektami, 
inteligentnych systemach kontroli i 
interoperacyjnych normach, wydajnych 
procesach produkcji, krótszym czasie 
rozwoju i ograniczonych kosztach w cyklu 
życia.

Działania skupią się na rozwoju nowej 
generacji innowacyjnych środków 
transportu i przygotowaniu gruntu dla 
kolejnej generacji poprzez prace nad 
nowatorskimi koncepcjami i projektami w 
konkurencyjnych cenach rynkowych, 
inteligentnych systemach kontroli i 
interoperacyjnych normach, wydajnych 
procesach produkcji, krótszym czasie 
rozwoju i ograniczonych kosztach w cyklu 
życia.

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – Część III – punkt 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka zasobami i 
surowcami

5. Działania w dziedzinie klimatu i wody, 
efektywna gospodarka zasobami i
zrównoważone gospodarowanie
surowcami;

Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 5.1 – ustęp wprowadzający

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
zasobooszczędnej gospodarki odpornej na 
zmianę klimatu i zrównoważonych dostaw
surowców, w celu zaspokojenia potrzeby 
rosnącej globalnej populacji w 
zrównoważonych granicach posiadającej 
ograniczone zasoby planety. Działania 
przyczynią się do zwiększenia europejskiej 
konkurencyjności i poprawy dobrostan, 
jednocześnie zapewniając integralność 
środowiskową i zrównoważenie, 
utrzymując globalne ocieplenie poniżej 
2 °C oraz umożliwiając ekosystemom i 
społeczeństwu dostosowanie się do zmiany 
klimatu.

Celem szczegółowym jest stworzenie 
zasobooszczędnej gospodarki odpornej na 
zmianę klimatu, ochrona i zrównoważona 
gospodarka zasobami naturalnymi i 
ekosystemami, zrównoważone 
wykorzystywanie i dostawy surowców i 
wody w celu zaspokojenia potrzeby 
rosnącej globalnej populacji w 
zrównoważonych granicach lądowych i 
morskich zasobów naturalnych naszej
planety. Działania przyczynią się do 
zwiększenia europejskiej konkurencyjności 
i poprawy dobrostan, jednocześnie 
zapewniając integralność środowiskową i 
zrównoważenie, utrzymując globalne 
ocieplenie poniżej 2 °C oraz umożliwiając 
ekosystemom i społeczeństwu 
dostosowanie się do zmiany klimatu i 
ochronę dziedzictwa kulturowego.

Poprawka 146

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 5.1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wobec poważnych i w dużej mierze 
nieodwracalnych zmian, jakie zaszły w 
dużych elementach systemu 
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klimatycznego Ziemi, konieczne jest 
uwzględnienie wszystkich źródeł 
globalnego ocieplenia i wszystkich 
możliwości łagodzenia jego skutków. 
Oprócz zmniejszenia emisji CO2
najszybszą reakcję klimatu, która 
nastąpiłaby w ciągu najbliższych 
dziesięcioleci lub wcześniej, mogą 
spowodować strategie szybkiego działania 
(np. obniżenie poziomu 
fluorowęglowodorów, sadzy, ozonu w 
troposferze czy sekwestracja biologiczna).

Uzasadnienie

Poprawka zastępująca poprawkę 29 w projekcie opinii.

Poprawka 147

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 5.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrównoważona dostawa surowców oraz 
wydajne gospodarowanie nimi, w tym ich 
eksploracja, wydobycie, przetworzenie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie, są niezbędne dla 
funkcjonowania nowoczesnych 
społeczeństw i ich gospodarek. Sektory 
europejskie, takie jak sektor budowlany, 
chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy i 
maszynowy i sprzętowy, które zapewniają 
całkowitą wartość dodaną w wysokości ok. 
1,3 bln EUR oraz zatrudnienie około 30 
mln osób, w ogromnym stopniu zależne są 
od dostępu do surowców. Jednakże podaż 
surowców w Unii znajduje się pod coraz 
większą presją. Ponadto Unia w wysokim 
stopniu zależy od importu strategicznych 
surowców, na które w alarmującym 
stopniu wpływają zakłócenia rynkowe.
Unia posiada nadal cenne złoża minerałów, 
których poszukiwanie i pozyskiwanie jest 
ograniczone brakiem adekwatnych 
technologii oraz globalną konkurencją.

Zrównoważona dostawa surowców oraz 
wydajne gospodarowanie nimi, w tym ich 
eksploracja, wydobycie, przetworzenie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie, są niezbędne dla 
funkcjonowania nowoczesnych 
społeczeństw i ich gospodarek. Sektory 
europejskie, takie jak sektor budowlany, 
chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy i 
maszynowy i sprzętowy, które zapewniają 
całkowitą wartość dodaną w wysokości ok. 
1,3 bln EUR oraz zatrudnienie około 30 
mln osób, w ogromnym stopniu zależne są 
od dostępu do surowców. Jednakże podaż 
surowców w Unii znajduje się pod coraz 
większą presją, zwłaszcza z uwagi na 
niedostateczne zarządzanie obiegiem 
odpadów. Ponadto Unia w wysokim 
stopniu zależy od importu strategicznych 
surowców, na które w alarmującym 
stopniu wpływają zakłócenia rynkowe.
Unia posiada nadal cenne złoża minerałów, 
których poszukiwanie i pozyskiwanie jest 
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Biorąc pod uwagę znaczenie surowców dla 
europejskiej konkurencyjności, gospodarki 
oraz ich zastosowania w innowacyjnych 
produktach, zrównoważona podaż 
surowców oraz wydajne gospodarowanie 
nimi jest priorytetem w Unii.

ograniczone brakiem adekwatnych 
technologii oraz globalną konkurencją.
Biorąc pod uwagę znaczenie surowców dla 
europejskiej konkurencyjności, gospodarki 
oraz ich zastosowania w innowacyjnych 
produktach, zrównoważona podaż 
surowców oraz wydajne gospodarowanie 
nimi jest priorytetem w Unii.

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 5.1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiany klimatu mogą zagrozić 
europejskiemu dziedzictwu kulturowemu. 
Zrozumienie wyzwań i odpowiednie 
reagowanie będą miały podstawowe 
znaczenie dla zachowania tożsamości, 
spójności społecznej i zmaksymalizowania 
korzyści społecznych związanych z 
turystyką.

Poprawka 149

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 5.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osiągnięcie unijnych i międzynarodowych 
celów w zakresie ograniczenia emisji i
stężenia gazów cieplarnianych oraz walka 
ze skutkami zmiany klimatu wymagają 
rozwoju i wdrożenia technologii 
racjonalnych pod względem kosztów, a 
także środków ograniczających skutki 
zmiany klimatu i umożliwiających 
dostosowanie się do nich. Ramy polityki 
unijnej i globalnej muszą zagwarantować, 
że ekosystemy i różnorodność biologiczna 
będą chronione, cenione i odpowiednio 
przywracane w celu zachowania ich 

Osiągnięcie unijnych i międzynarodowych 
celów w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz walka ze 
skutkami zmiany klimatu wymagają 
rozwoju i wdrożenia zrównoważonych i 
skutecznych nietechnologicznych i 
technologicznych rozwiązań, a także 
środków ograniczających skutki zmiany 
klimatu i umożliwiających dostosowanie 
się do nich. Ramy polityki unijnej i 
globalnej muszą zagwarantować, że 
ekosystemy i różnorodność biologiczna 
będą chronione, cenione i odpowiednio 
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zdolności do dostarczania zasobów i usług 
w przyszłości. Badania naukowe i 
innowacje mogą pomóc w zabezpieczeniu 
niezawodnego i zrównoważonego dostępu 
do surowców oraz zapewnić znaczne 
ograniczenie zużycia zasobów i 
marnotrawstwa.

przywracane w celu zachowania ich 
zdolności do dostarczania zasobów i usług 
w przyszłości. Badania naukowe i 
innowacje mogą pomóc w zabezpieczeniu 
niezawodnego i zrównoważonego dostępu 
do surowców oraz zapewnić znaczne 
ograniczenie zużycia zasobów i 
marnotrawstwa.

Poprawka 150

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 5.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania Unii będą się zatem skupiać na 
wspieraniu osiągania kluczowych celów i 
kierunków polityki Unii, w tym: strategii
„Europa 2020”, „Unii innowacji” 
inicjatywy „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” oraz odnośnego 
planu działania, Planu działania 
prowadzącego do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r. białej księgi Adaptacja do zmian 
klimatu: europejskie ramy działania
inicjatywy na rzecz surowców strategii UE 
na rzecz zrównoważonego rozwoju
zintegrowanej polityki morskiej Unii
dyrektywy ramowej w sprawie strategii 
morskiej. planu działania na rzecz 
ekoinnowacji i Europejskiej Agendy 
Cyfrowej Te działania przyczynią się do 
wzmocnienia zdolności społeczeństwa do 
osiągnięcia większej odporności na zmiany 
środowiskowe i klimatyczne oraz zapewnią 
dostęp surowców.

Działania Unii będą się zatem skupiać na 
wspieraniu osiągania kluczowych celów i 
kierunków polityki Unii, w tym: strategii
„Europa 2020”, „Unii innowacji” 
inicjatywy „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” oraz odnośnego 
planu działania, Planu działania 
prowadzącego do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r. białej księgi Adaptacja do zmian 
klimatu: europejskie ramy działania
inicjatywy na rzecz surowców strategii UE 
na rzecz zrównoważonego rozwoju
zintegrowanej polityki morskiej Unii
dyrektywy ramowej w sprawie strategii 
morskiej. planu działania na rzecz 
ekoinnowacji i 7. programu działania w 
zakresie ochrony środowiska. Te działania 
przyczynią się do wzmocnienia zdolności 
społeczeństwa do osiągnięcia większej 
odporności na zmiany środowiskowe i 
klimatyczne oraz zapewnią dostęp 
surowców.

Poprawka 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 5.2 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze względu na transnarodowy i globalny 
charakter klimatu i środowiska, ich skalę i 
złożoność, oraz międzynarodowy wymiar 
łańcucha dostaw surowców, działania 
muszą być prowadzone na poziomie Unii i 
poza nim. Wielodyscyplinarny charakter 
niezbędnych badań wymaga połączenia 
uzupełniającej się wzajemnie wiedzy i 
zasobów w celu skutecznego sprostania 
temu wyzwaniu. Ograniczenie zużycia 
zasobów i wpływu na środowisko przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności będzie wymagać 
definitywnego przejścia na płaszczyźnie 
społecznej i technologicznej do ekonomii 
opartej na zrównoważonym stosunku 
między przyrodą a ludzkim dobrostanem.
Skoordynowane działania w zakresie 
badań i innowacji poprawią zrozumienie i 
przewidywanie zmian klimatycznych i 
środowiskowych w perspektywie 
systemowej i międzysektorowej, ograniczą 
niepewność, umożliwią identyfikację i 
ocenę przypadków szczególnego 
zagrożenia, ryzyka, kosztów i możliwości, 
a także poszerzenie zakresu i zwiększenie 
skuteczności reakcji i rozwiązań 
społecznych i politycznych. Działania będą 
zmierzać do umożliwienia podmiotom na 
wszystkich poziomach społeczeństwa 
aktywnego udziału w tym procesie.

Ze względu na transnarodowy i globalny 
charakter klimatu i środowiska, ich skalę i 
złożoność, oraz międzynarodowy wymiar 
łańcucha dostaw surowców, działania 
muszą być prowadzone na poziomie Unii i 
poza nim. Wielodyscyplinarny charakter 
niezbędnych badań wymaga połączenia 
uzupełniającej się wzajemnie wiedzy i 
zasobów w celu skutecznego sprostania 
temu wyzwaniu. Ograniczenie zużycia 
zasobów i wpływu na środowisko przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności będzie wymagać 
definitywnego przejścia na płaszczyźnie 
społecznej i technologicznej na 
zrównoważoną ekonomię opartą na 
wzajemnie korzystnym stosunku 
różnorodności biologicznej do populacji 
ludzkiej. Skoordynowane działania w 
zakresie badań i innowacji poprawią 
zrozumienie i przewidywanie zmian 
klimatycznych i środowiskowych w 
perspektywie systemowej i 
międzysektorowej, ograniczą niepewność, 
umożliwią identyfikację i ocenę 
przypadków szczególnego zagrożenia, 
ryzyka, kosztów i możliwości, a także 
poszerzenie zakresu i zwiększenie 
skuteczności reakcji i rozwiązań 
społecznych i politycznych. Działania będą 
zmierzać do umożliwienia podmiotom na 
wszystkich poziomach społeczeństwa 
aktywnego udziału w tym procesie.

Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 5.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwestia dostępności surowców wymaga 
koordynacji działań w zakresie badań i 
innowacji między dyscyplinami i 

Kwestia zrównoważonego wykorzystania i
dostępności surowców wymaga 
koordynacji działań w zakresie badań i 
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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 
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.

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, projektowanie,
przetwarzanie, ponowne wykorzystanie, 
recykling i zastępowanie). 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 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 5.3 – litera a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Walka ze zmianą klimatu i adaptacja do 
niej

(a) Walka ze zmianą klimatu i adaptacja do 
niej

Celem jest rozwój i ocena innowacyjnych, 
racjonalnych pod względem kosztów i 
zrównoważonych środków 
ograniczających skutki zmiany klimatu i 
umożliwiających dostosowanie się do nich, 
obejmujących emisje gazów cieplarnianych 
zawierające CO2 i niezawierające go, 
uwzględniających ekologiczne rozwiązania 
technologiczne i nietechnologiczne, 
poprzez gromadzenie danych na potrzeby 
celowych, wczesnych i skutecznych 
działań oraz tworzenia sieci podmiotów 
dysponujących odpowiednimi 
kompetencjami. Działania będą się 
koncentrowały na: poprawie zrozumienia 
zmiany klimatu i przygotowaniu 
wiarygodnych prognoz w tym zakresie 

Celem jest rozwój i ocena innowacyjnych, 
racjonalnych pod względem kosztów i 
zrównoważonych środków i strategii
ograniczających skutki zmiany klimatu i 
umożliwiających dostosowanie się do nich, 
obejmujących emisje gazów cieplarnianych 
zawierające CO2 i niezawierające go oraz 
pyły, uwzględniających ekologiczne 
rozwiązania technologiczne i 
nietechnologiczne, poprzez gromadzenie 
danych na potrzeby celowych, wczesnych i 
skutecznych działań oraz tworzenia sieci 
podmiotów dysponujących odpowiednimi 
kompetencjami. Działania będą się 
koncentrowały na: poprawie zrozumienia 
zmiany klimatu i zagrożeń związanych ze 
zdarzeniami ekstremalnymi i nagłymi 
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ocenie skutków, zagrożeń i rozwoju 
innowacyjnych, racjonalnych pod 
względem kosztów środków 
umożliwiających dostosowanie się do 
skutków zmiany klimatu i środków 
zapobiegania ryzyku, a także wsparciu 
polityki ograniczania takich skutków.

zmianami oraz na przygotowaniu 
wiarygodnych prognoz w tym zakresie, 
zrozumieniu wzajemnego oddziaływania 
klimatu i ozonu oraz obiegu wody w 
atmosferze,  ocenie skutków na szczeblu 
globalnym, regionalnym i lokalnym,
zagrożeń i rozwoju innowacyjnych, 
racjonalnych pod względem kosztów 
środków umożliwiających dostosowanie 
się do skutków zmiany klimatu i środków 
zapobiegania ryzyku, z uwzględnieniem 
zagrożeń dziedzictwa kulturowego, a także 
wsparciu polityki ograniczania takich 
skutków i określeniu strategii szybkiego 
działania, które spowodują reakcję 
klimatu w ciągu zaledwie kilku 
dziesięcioleci.

Poprawka 154

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 5.3 – litera b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest dostarczenie wiedzy na 
potrzeby zarządzania zasobami 
naturalnymi zapewniającego równowagę 
między ograniczonymi zasobami a 
potrzebami społeczeństwa i gospodarki.
Działania będą się koncentrowały na:
pogłębieniu naszego zrozumienia 
funkcjonowania ekosystemów, ich 
interakcji z systemami społecznymi oraz 
roli w podtrzymywaniu gospodarki i
ludzkiego dobrostanu, a także zapewnieniu 
wiedzy i narzędzi na potrzeby skutecznego 
procesu decyzyjnego i udziału 
społeczeństwa.

Celem jest dostarczenie wiedzy na 
potrzeby zarządzania zasobami 
naturalnymi zapewniającego równowagę 
między ograniczonymi zasobami a 
potrzebami społeczeństwa i gospodarki.
Działania będą się koncentrowały na:
zapewnieniu działań na rzecz 
zrównoważonego przejścia w zakresie 
zasobów wodnych i usług wodnych oraz 
zarządzania nimi i wykorzystywania ich, 
pogłębianiu naszego zrozumienia 
funkcjonowania ekosystemów – w tym 
regulacyjnej roli oceanów i lasów w 
zapobieganiu globalnemu ociepleniu – ich 
interakcji z systemami społecznymi oraz 
roli w podtrzymywaniu gospodarki i 
dobrostanu człowieka, a także zapewnieniu 
wiedzy i narzędzi na potrzeby skutecznego 
procesu decyzyjnego i udziału 
społeczeństwa.
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Poprawka 155

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 5.3 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Zapewnienie zrównoważonych dostaw 
surowców nieenergetycznych i 
nierolniczych

(c) Zapewnienie zrównoważonego 
wykorzystywania, gospodarowania i
zrównoważonych dostaw surowców 
nieenergetycznych i nierolniczych

Poprawka 156

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 5.3 – litera c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest poprawa bazy wiedzy na temat 
surowców oraz rozwój innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie racjonalnych pod 
względem kosztów i przyjaznych dla 
środowiska poszukiwań, pozyskiwania, 
przetwarzania, recyklingu i odzysku 
surowców oraz ich zastępowania 
gospodarczo atrakcyjnymi alternatywami o 
mniejszym wpływie na środowisko.
Działania będą się koncentrowały na:
poprawie zrozumienia dostępności 
surowców, promowaniu zrównoważonych 
dostaw i wykorzystania surowców,
znalezieniu alternatyw dla surowców 
krytycznych oraz poprawie świadomości 
społecznej i umiejętności związanych z 
surowcami.

Celem jest poprawa bazy wiedzy na temat 
surowców oraz rozwój innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie racjonalnych pod 
względem kosztów, zasobooszczędnych i 
przyjaznych dla środowiska
wykorzystywania, recyklingu i odzysku 
surowców oraz ich zastępowania 
gospodarczo atrakcyjnymi alternatywami o 
mniejszym wpływie na środowisko.
Działania będą się koncentrowały na:
poprawie zrozumienia dostępności 
surowców, promowaniu zrównoważonych 
dostaw i wykorzystania surowców,
propagowaniu ekologicznego 
projektowania, znalezieniu alternatyw dla 
surowców krytycznych, opracowaniu 
procesów i systemów działających na 
zasadzie obiegu zamkniętego, wspieraniu 
strategii i technologii recyklingu i 
ponownego wykorzystania, przyjęciu po 
stronie popytu środka umożliwiającego 
obywatelom i konsumentom zmniejszenie 
zużycia surowców i ich marnotrawstwa, a 
także poprawie świadomości społecznej i 
umiejętności związanych z surowcami.
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Poprawka 157

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 5.3 – litera d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie ekoinnowacji w 
każdej postaci umożliwiających przejście 
na gospodarkę ekologiczną. Działania będą 
się koncentrowały na: wzmocnieniu 
ekoinnowacyjnych technologii, procesów, 
usług i produktów oraz zwiększeniu ich 
absorpcji przez rynek i powielania, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP, 
wsparciu innowacyjnych kierunków 
polityki i zmian społecznych, pomiarze i 
ocenie postępów na drodze do gospodarki 
ekologicznej, także wspomaganiu 
zasobooszczędności poprzez systemy 
cyfrowe.

Celem jest promowanie ekoinnowacji w 
każdej postaci umożliwiających przejście 
na gospodarkę ekologiczną. Działania będą 
się koncentrowały na: wzmocnieniu 
ekoinnowacyjnych technologii
(z uwzględnieniem technologii i nowych 
materiałów służących ochronie i 
renowacji dziedzictwa kulturowego), 
procesów, usług i produktów oraz 
zwiększeniu ich absorpcji przez rynek i 
powielania, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, wsparciu 
innowacyjnych kierunków polityki i zmian 
społecznych, pomiarze i ocenie postępów 
na drodze do gospodarki ekologicznej, 
także wspomaganiu zasobooszczędności 
poprzez systemy cyfrowe.

Poprawka 158

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 5.3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) Rozwój kompleksowych i trwałych 
globalnych systemów obserwacji i 
informacji środowiskowej

(e) Rozwój kompleksowych i trwałych 
globalnych systemów obserwacji i 
informacji środowiskowej

Celem jest zapewnienie przygotowania 
długoterminowych danych i informacji 
potrzebnych do sprostania temu wyzwaniu.
Działania będą skupiać się na 
zdolnościach, technologiach i 
infrastrukturze danych do celów 
obserwacji i monitorowania Ziemi, które 
mogą dostarczać w odpowiednim terminie 
dokładne informacje, prognozy i 
przewidywania. Promowany będzie 
bezpłatny, otwarty i nieograniczony dostęp 

Celem jest zapewnienie przygotowania 
długoterminowych danych i informacji 
potrzebnych do sprostania temu wyzwaniu.
Działania będą skupiać się na 
zdolnościach, technologiach i 
infrastrukturze danych do celów 
obserwacji i monitorowania Ziemi
zarówno przy wykorzystaniu teledetekcji,
jak i pomiarów in situ, które mogą bez 
przerwy dostarczać w odpowiednim 
terminie dokładne informacje i umożliwiać
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do interoperacyjnych danych i informacji. prognozy i przewidywania. Promowany 
będzie bezpłatny, otwarty i nieograniczony 
dostęp do interoperacyjnych danych i 
informacji.

Poprawka 159

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,
w tym osób niepełnosprawnych,
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.

Poprawka 160

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje;

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje, również zasięganiu opinii 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
w szczególności organizacji osób 
niepełnosprawnych;

Uzasadnienie

Aby tworzyć badania, które są użyteczne i konstruktywne dla społeczeństwa, ogromne 
znaczenie ma to, by osoby niepełnosprawne oraz reprezentujące je organizacje, były w pełni 
angażowane w projekty badawcze finansowane w ramach programu „Horyzont 2020”. Jest 
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to kluczem do zapewnienia tego, by europejskie badania dostarczały wyników dostosowanych 
do potrzeb społeczeństwa i obywateli, zwłaszcza osób niepełnosprawnych. Na tym etapie nie 
wspomina się jeszcze o angażowaniu osób niepełnosprawnych w badania prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020”, a wniosek w tej sprawie powinien być odpowiednio 
zmieniony.

Poprawka 161

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje;

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje; podniesieniu prestiżu 
społecznego nauki;

Uzasadnienie

Postrzeganie znaczenia nauki to ważny czynnik dla społeczeństwa.

Poprawka 162

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część III – punkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zwiększaniu odporności Europy na 
kryzysy i klęski;

(d) zwiększaniu prewencji, reagowania i
odporności Europy na kryzysy i klęski, w 
tym na klęski żywiołowe i katastrofy 
spowodowane przez człowieka;

Poprawka 163

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część V – punkt 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pod kątem potencjału w zakresie 
innowacyjności i możliwości dostarczania 
nowych usług, produktów i procesów 
Europa cechuje się szeregiem słabości 

Pod kątem potencjału w zakresie 
innowacyjności i możliwości dostarczania 
nowych usług, produktów i procesów 
Europa cechuje się szeregiem słabości 
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strukturalnych. Należą do nich stosunkowo 
słabe wyniki Europy w zakresie 
przyciągania i zatrzymania talentów;
niewystarczający stopień wykorzystania 
mocnych stron badań naukowych przy 
tworzeniu wartości gospodarczych lub 
społecznych; niski poziom 
przedsiębiorczości; niewystarczający dla 
konkurowania w skali globalnej zakres 
zasobów w ośrodkach doskonałości; oraz 
zbyt wiele barier utrudniających 
współpracę w ramach trójkąta wiedzy 
badań naukowych, szkolnictwa wyższego i 
biznesu na szczeblu europejskim.

strukturalnych. Należą do nich stosunkowo 
słabe wyniki Europy w zakresie 
przyciągania i zatrzymania talentów;
zubożenie w zakresie umiejętności 
technicznych i naukowych historycznie 
charakterystycznych dla różnych 
regionów; niewystarczający stopień 
wykorzystania mocnych stron badań 
naukowych przy tworzeniu wartości 
gospodarczych lub społecznych; niski 
poziom przedsiębiorczości;
niewystarczający dla konkurowania w skali 
globalnej zakres zasobów w ośrodkach 
doskonałości; oraz zbyt wiele barier 
utrudniających współpracę w ramach 
trójkąta wiedzy badań naukowych, 
szkolnictwa wyższego i biznesu na 
szczeblu europejskim.

Poprawka 164

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część V – punkt 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT zajmie się tymi kwestiami poprzez 
promowanie zmian strukturalnych w 
europejskim krajobrazie innowacji. Będzie 
on promował integrację szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych i innowacji 
najwyższej jakości, tworząc tym samym 
nowe otoczenie sprzyjające innowacjom, a 
także promując i wspierając nowe 
pokolenie przedsiębiorczych osób. Tym 
samym EIT przyczyni się w pełni do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, 
a w szczególności celów inicjatyw 
przewodnich „Unia innowacji” i „Mobilna 
młodzież”.

EIT zajmie się tymi kwestiami poprzez 
promowanie zmian strukturalnych w 
europejskim krajobrazie innowacji. Będzie 
on promował integrację szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych i innowacji 
najwyższej jakości, tym samym
rozprzestrzeniając ośrodki kolokacji WWiI 
na regiony Europy i tworząc w ten sposób
nowe otoczenie sprzyjające innowacjom, a 
także promując i wspierając nowe 
pokolenie przedsiębiorczych osób. Tym 
samym EIT przyczyni się w pełni do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, 
a w szczególności celów inicjatyw 
przewodnich „Unia innowacji” i „Mobilna 
młodzież”.

Poprawka 165
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część V – punkt 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT, za pośrednictwem wspólnot wiedzy i 
innowacji, działa zgodnie z logiką 
biznesową. Warunkiem wstępnym jest 
silne przywództwo: każdą wspólnotą 
kieruje dyrektor wykonawczy. Partnerów 
wspólnot reprezentują pojedyncze 
podmioty prawne, co usprawnia proces 
decyzyjny. Wspólnoty muszą tworzyć 
coroczne plany operacyjne, obejmujące 
ambitny portfel działań, od edukacji po 
zakładanie przedsiębiorstw, z jasnymi 
celami i założeniami, zmierzające do 
wywarcia wpływu zarówno rynkowego, 
jak i społecznego. Obecne zasady 
dotyczące uczestnictwa, oceny i 
monitorowania wspólnot umożliwiają 
podejmowanie decyzji w przyspieszonym, 
biznesowym trybie.

EIT, za pośrednictwem wspólnot wiedzy i 
innowacji, działa zgodnie z logiką 
biznesową. Warunkiem wstępnym jest 
silne przywództwo: każdą wspólnotą 
kieruje dyrektor wykonawczy. Partnerów 
wspólnot reprezentują pojedyncze 
podmioty prawne, co usprawnia proces
decyzyjny. Wspólnoty te muszą tworzyć 
coroczne plany operacyjne, obejmujące 
ambitny portfel działań, od edukacji po 
zakładanie przedsiębiorstw, z jasnymi 
celami i założeniami, zmierzające do 
wywarcia wpływu zarówno rynkowego, 
jak i społecznego, a także wyraźnej 
wartości dodanej, którą determinuje 
podejście oparte na wynikach. Obecne 
zasady dotyczące uczestnictwa, oceny i 
monitorowania wspólnot umożliwiają 
podejmowanie decyzji w przyspieszonym, 
biznesowym trybie.

Uzasadnienie

Odniesienie do podejścia opartego ma wynikach, o którym mowa w tytule, nie znajduje 
odzwierciedlenia w tekście ustępu. Należy jednak wyraźnie wspomnieć o wartości dodanej, o 
której decyduje takie podejście.

Poprawka 166

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część V – punkt 3 – litera f) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT wniesie duży wkład w osiąganie celów 
określonych w programie „Horyzont 
2020”, w szczególności podejmując 
wyzwania społeczne, w sposób 
uzupełniający w stosunku do innych 
inicjatyw w tych obszarach. Zbada nowe, 
uproszczone podejścia do finansowania i 
zarządzania, odgrywając pionierską rolę w 

EIT wniesie duży wkład w osiąganie celów 
określonych w programie „Horyzont 
2020”, w szczególności podejmując 
wyzwania społeczne, w sposób 
uzupełniający w stosunku do innych 
inicjatyw w tych obszarach. Zbada nowe, 
uproszczone podejścia do finansowania i 
zarządzania, odgrywając pionierską rolę w 
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europejskim krajobrazie innowacyjnym.
Podejście do finansowania będzie ściśle 
powiązane z mocnym efektem dźwigni, co 
pomoże w uzyskaniu funduszy 
publicznych, jak i prywatnych. Ponadto w 
ramach Fundacji EIT wykorzysta on 
nowe instrumenty ukierunkowanego 
wsparcia indywidualnych działań.

europejskim krajobrazie innowacyjnym.
Podejście do finansowania będzie ściśle 
powiązane z mocnym efektem dźwigni, co 
pomoże w uzyskaniu funduszy 
publicznych, jak i prywatnych. Ponadto 
wykorzysta on nowe instrumenty 
ukierunkowanego wsparcia 
indywidualnych działań.

Poprawka 167

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część V – punkt 3 – litera g) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie również podejmował działania 
w ramach polityki regionalnej poprzez 
WWiI oraz ośrodki kolokacji – węzły 
doskonałości łączące partnerów z 
dziedziny szkolnictwa wyższego, badań 
naukowych i biznesu z danego regionu. W 
szczególności EIT zapewni lepsze 
powiązanie między instytucjami 
szkolnictwa wyższego a regionalną 
innowacyjnością i wzrostem, w kontekście 
regionalnych i krajowych strategii 
inteligentnej specjalizacji. W ten sposób 
przyczyni się do osiągnięcia celów unijnej 
polityki spójności.

EIT będzie również podejmował działania 
w ramach polityki regionalnej poprzez 
WWiI oraz ośrodki kolokacji – węzły 
doskonałości łączące partnerów z 
dziedziny szkolnictwa wyższego, badań 
naukowych i biznesu z danego regionu. W 
szczególności EIT zapewni lepsze 
powiązanie między instytucjami 
szkolnictwa wyższego, rynkiem pracy a 
regionalną i lokalną innowacyjnością i 
wzrostem, w kontekście regionalnych, 
lokalnych i krajowych strategii 
inteligentnej specjalizacji. W ten sposób 
przyczyni się do osiągnięcia celów unijnej 
polityki spójności.

Uzasadnienie

Jeżeli szkolnictwo wyższe nie jest powiązane z rynkiem pracy, zwłaszcza na poziomie 
regionalnym i lokalnym, Europa nie będzie mogła wypełnić jednej z bardziej widocznych luk 
w obszarze wzrostu gospodarczego.

Poprawka 168

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Tabela
Tekst proponowany przez Komisję

I Doskonała baza naukowa, z czego: 27818
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1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 15008
2. Przyszłe i powstające technologie 3505
3. Działania Marie Curie w zakresie umiejętności, 

szkoleń i rozwoju kariery
6503

4. Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-
infrastruktura)

2802

II Wiodąca pozycja w przemyśle, z czego: 20280
1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii 

wspomagających i przemysłowych*
15580 z czego 500 dla 
EIT

2. Dostęp do finansowania ryzyka** 4000
3. Innowacje w MŚP 700

III Wyzwania społeczne, z czego: 35888
1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 9077 z czego 292 dla 

EIT
2. bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone 

rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka 
ekologiczna;

4694 z czego 150 dla 
EIT

3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 6537 z czego 210 dla 
EIT

4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 7690 z czego 247 dla 
EIT

5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna 
gospodarka zasobami i surowcami 

3573 z czego 115 dla 
EIT

6. Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa

4317 z czego 138 dla 
EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 1542 + 1652***
Niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum 
Badawczego

2212

OGÓŁEM 87740

*włączając 8975 mln EUR na technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) z czego 1795 
mln EUR na technologie fotoniczne oraz mikro- i nanoelektroniczne, 4293 mln EUR na 
nanotechnologię, materiały zaawansowane, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, 
575 mln EUR na biotechnologię i 1737 mln EUR na przestrzeń kosmiczną. W rezultacie 6663 
mln EUR zostaną przeznaczone na wsparcie kluczowych technologii wspomagających.
** Około 1131 mln EUR z tej kwoty może zostać wykorzystane na wdrożenie projektów w 
ramach strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (planu EPSTE). Z tego 
około jednej trzeciej może być przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw.
*** Łączna kwota będzie udostępniona za pośrednictwem przydziałów jak przewidziano w 
art. 6 ust. 3. Drugi przydział w wysokości 1652 mln EUR zostanie udostępniony 
proporcjonalnie z budżetów priorytetów „Wyzwania społeczne” oraz „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i przemysłowych”, w przybliżeniu oraz w zależności od 
przeglądu określonego w art. 26 ust. 1.

Poprawka
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I Doskonała baza naukowa, z czego: 29,00%
1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 14,2%
2. Przyszłe i powstające technologie 3,9%
3. Działania Marie Curie w zakresie umiejętności, 

szkoleń i rozwoju kariery
7,4%

4. Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-
infrastruktura)

3,5%

II Wiodąca pozycja w przemyśle, z czego: 25,2%
1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii 

wspomagających i przemysłowych*
17,7%

2. Dostęp do finansowania ryzyka** 4,5%
3. Innowacje w MŚP 3%

III Wyzwania społeczne, z czego: 40,3%
1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 12% 
2. bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone 

rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka 
ekologiczna;

5,3%

3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 7,5%
4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 8,7%
5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna 

gospodarka zasobami i surowcami 
4,3%

6. Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa

2,5%

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 3%
Niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum 
Badawczego

2,5%

OGÓŁEM 100%

* włączając 57,6% na technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) z czego 11,5% na 
technologie fotoniczne oraz mikro- i nanoelektroniczne, 27,6% na nanotechnologię, 
materiały zaawansowane, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, 3,7% na 
biotechnologię i 11,1% na przestrzeń kosmiczną. W rezultacie 42,9% zostaną przeznaczone 
na wsparcie kluczowych technologii wspomagających.
** Około 28,3% z tej kwoty może zostać wykorzystane na wdrożenie projektów w ramach 
strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (planu EPSTE). Z tego około 
jednej trzeciej może być przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw.
skreślony
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