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Poprawka 53
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Podczas gdy program „Horyzont 2020” 
ustanawia ogólny cel tego programu 
ramowego, cele priorytetowe oraz ogólne 
kierunki celów szczegółowych i działania, 
jakie należy wykonać, program 
szczegółowy powinien określić cele 
szczegółowe i ogólne kierunki działań dla 
poszczególnych części. Określone w 
programie „Horyzont 2020” przepisy 
dotyczące realizacji w pełni stosują się do 
tego programu szczegółowego, w tym do 
przepisów dotyczących zasad etycznych.

(3) Podczas gdy program „Horyzont 2020” 
ustanawia ogólny cel tego programu 
ramowego, cele priorytetowe oraz ogólne 
kierunki celów szczegółowych i działania, 
jakie należy wykonać, program 
szczegółowy powinien określić cele 
szczegółowe i ogólne kierunki działań dla 
poszczególnych części. Określone w 
programie „Horyzont 2020” przepisy 
dotyczące realizacji w pełni stosują się do 
tego programu szczegółowego, w tym do 
przepisów dotyczących zasad etycznych.
Dostępność informacji i działania w 
zakresie komunikacji dotyczące programu 
„Horyzont 2020”, w tym komunikacja 
dotycząca wspieranych projektów i 
wyników, wymaga zapewnienia formatów 
dostępnych dla wszystkich. Dostępne 
formaty obejmują m.in. duży druk, alfabet 
Braille’a, tekst łatwy w czytaniu oraz 
formaty: audio, wideo i elektroniczny.

Or. en

Poprawka 54
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Utrzymanie i wzmocnienie wiodącej 
pozycji Unii w przemyśle pilnie wymaga 
stymulowania w sektorze prywatnym 
inwestycji w działalność badawczo-
rozwojową i innowacje, propagowania 

(Nie dotyczy wersji polskiej.)
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badań naukowych i innowacji 
ukierunkowanych na potrzeby 
przedsiębiorstw oraz przyspieszenia 
rozwoju nowych technologii, które będą 
miały decydujące znaczenie dla przyszłych 
przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego. 
Część II zatytułowana „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” powinna wspierać inwestycje 
w wysokiej jakości badania naukowe i 
innowacje w kluczowych technologiach 
wspomagających oraz w innych 
technologiach przemysłowych, ułatwiać 
innowacyjnym przedsiębiorstwom i 
projektom dostęp do finansowania ryzyka 
oraz zapewnić małym i średnim 
przedsiębiorstwom szerokie wsparcie ze 
strony Unii w zakresie innowacji.

Or. en

Poprawka 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Utrzymanie i wzmocnienie wiodącej 
pozycji Unii w przemyśle pilnie wymaga 
stymulowania w sektorze prywatnym 
inwestycji w działalność badawczo-
rozwojową i innowacje, propagowania 
badań naukowych i innowacji 
ukierunkowanych na potrzeby 
przedsiębiorstw oraz przyspieszenia 
rozwoju nowych technologii, które będą 
miały decydujące znaczenie dla przyszłych 
przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego.
Część II zatytułowana „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” powinna wspierać inwestycje 
w wysokiej jakości badania naukowe i 
innowacje w kluczowych technologiach 
wspomagających oraz w innych 
technologiach przemysłowych, ułatwiać 
innowacyjnym przedsiębiorstwom i 

(8) Utrzymanie i wzmocnienie wiodącej 
pozycji Unii w przemyśle, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o przemysł przyjazny dla 
środowiska, pilnie wymaga stymulowania 
w sektorze prywatnym inwestycji w 
działalność badawczo-rozwojową i 
innowacje, propagowania badań 
naukowych i innowacji ukierunkowanych 
na potrzeby przedsiębiorstw oraz 
przyspieszenia rozwoju nowych 
technologii, które będą miały decydujące 
znaczenie dla przyszłych przedsiębiorstw i 
wzrostu gospodarczego. Część II 
zatytułowana „Wiodąca pozycja w 
przemyśle” powinna wspierać inwestycje 
w wysokiej jakości badania naukowe i 
innowacje w kluczowych technologiach 
wspomagających oraz w innych 
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projektom dostęp do finansowania ryzyka 
oraz zapewnić małym i średnim 
przedsiębiorstwom szerokie wsparcie ze 
strony Unii w zakresie innowacji.

technologiach przemysłowych, zwłaszcza 
przyjaznych dla środowiska, ułatwiać 
innowacyjnym przedsiębiorstwom i 
projektom dostęp do finansowania ryzyka 
oraz zapewnić małym i średnim 
przedsiębiorstwom szerokie wsparcie ze 
strony Unii w zakresie innowacji.

Or. lt

Poprawka 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Część III zatytułowana „Wyzwania 
społeczne” powinna przyczynić się do 
podniesienia skuteczności badań i 
innowacji w odpowiedzi na kluczowe 
wyzwania społeczne, poprzez wspieranie 
działań w zakresie wysokiej jakości badań 
i innowacji. Realizacja tych działań 
powinna opierać się na wyzwaniu, jakim 
jest łączenie zasobów i wiedzy 
reprezentujących różne obszary, 
technologie i dziedziny. W skupieniu 
uwagi na wszystkich wyzwaniach ważną 
rolę odgrywają badania w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych. Działania 
powinny obejmować pełny zakres badań i 
innowacji, z położeniem nacisku na 
działania związane z innowacjami, takie 
jak pilotaż, demonstracje, stanowiska 
badawcze, oraz wspierać zamówienia 
publiczne, badanie przednormatywne i 
stanowienie norm oraz wprowadzanie 
innowacji na rynek. Działania te powinny 
bezpośrednio wspierać odpowiednie 
kompetencje w zakresie polityki 
sektorowej na poziomie Unii. Wszystkie te 
wyzwania powinny przyczynić się do 
osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest 
zrównoważony rozwój.

(11) Część III zatytułowana „Wyzwania 
społeczne” powinna przyczynić się do 
podniesienia skuteczności badań i 
innowacji w odpowiedzi na kluczowe 
wyzwania społeczne, poprzez wspieranie 
działań w zakresie wysokiej jakości badań 
i innowacji. Realizacja tych działań 
powinna opierać się na wyzwaniu, jakim 
jest łączenie zasobów i wiedzy 
reprezentujących różne obszary, 
technologie i dziedziny. W skupieniu 
uwagi na wszystkich wyzwaniach ważną 
rolę odgrywają badania w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych. Działania 
powinny obejmować pełny zakres badań i 
innowacji, z położeniem nacisku na 
działania związane z innowacjami, takie 
jak pilotaż, demonstracje, stanowiska 
badawcze, oraz wspierać zamówienia 
publiczne, badanie przednormatywne i 
stanowienie norm oraz wprowadzanie 
innowacji na rynek. Działania te powinny 
bezpośrednio wspierać odpowiednie 
kompetencje w zakresie polityki 
sektorowej na poziomie Unii. Wszystkie te 
wyzwania powinny przyczynić się do 
osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest 
zrównoważony rozwój, oraz do rozwoju 
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bezpiecznych i innowacyjnych 
społeczeństw.

Or. lt

Poprawka 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Program szczegółowy powinien 
uzupełniać działania prowadzone w 
państwach członkowskich oraz inne 
działania Unii, które są konieczne w 
ramach ogólnego strategicznego wysiłku 
na rzecz realizacji celów strategii „Europa 
2020”, w szczególności działania 
prowadzone w takich obszarach polityki 
jak spójność, rolnictwo i rozwój obszarów 
wiejskich, edukacja i szkolenie zawodowe, 
przemysł, zdrowie publiczne, ochrona 
konsumentów, zatrudnienie, energetyka, 
transport, środowisko, ochrona klimatu, 
bezpieczeństwo, biologia morska i 
rybołówstwo, współpraca w zakresie 
rozwoju i rozszerzenie oraz polityka 
sąsiedztwa.

(15) Program szczegółowy powinien 
uzupełniać działania prowadzone w 
państwach członkowskich oraz inne 
działania Unii, które są konieczne w 
ramach ogólnego strategicznego wysiłku 
na rzecz realizacji celów strategii „Europa 
2020”, w szczególności działania 
prowadzone w takich obszarach polityki 
jak spójność, rolnictwo i rozwój obszarów 
wiejskich, edukacja i szkolenie zawodowe, 
przemysł, zdrowie publiczne, ochrona 
konsumentów, zatrudnienie, energetyka, 
transport, środowisko, ochrona klimatu, 
bezpieczeństwo, biologia morska i 
rybołówstwo, współpraca w zakresie 
rozwoju i rozszerzenie oraz polityka 
sąsiedztwa. Wspierając innowacje i 
badania naukowe, należy zachęcać do 
synergii między tymi dwiema dziedzinami 
polityki, ponieważ doświadczenie 
pokazuje, że w niektórych przypadkach 
receptą na problemy społeczne są tylko 
kompleksowe i zintegrowane rozwiązania.

Or. lt

Poprawka 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) Nauka o wiedzy i technologia wiedzy. 
Nauki przyrodnicze, zdrowie, ziemia, 
środowisko, zasoby naturalne i 
bezpieczeństwo żywności;

Or. en

Poprawka 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt(ii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) Nauki społeczne, gospodarcze i 
humanistyczne. Wyzwania demograficzne, 
edukacja, kwestie terytorialne, 
zarządzanie, kultura, treści cyfrowe, 
humanistyka, dziedzictwo kulturowe i 
obszary wiedzy nieuprzedmiotowionej;

Or. en

Poprawka 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wzmocnienie transferu wiedzy z 
obszaru badań naukowych i innowacji na 
wszystkie poziomy edukacji;

Or. en
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Poprawka 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część III „Wyzwania społeczne” 
przyczynia się do realizacji priorytetu
„Wyzwania społeczne” określonego w art. 
5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
XX/2012 [program „Horyzont 2020”] 
poprzez prowadzenie działań w zakresie 
badań naukowych, rozwoju 
technologicznego, demonstracji i 
innowacji, które przyczyniają się do 
realizacji następujących celów 
szczegółowych:

Część III „Wyzwania społeczne” 
przyczynia się do realizacji priorytetu
„Wyzwania społeczne” określonego w art. 
5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
XX/2012 [program „Horyzont 2020”] 
poprzez prowadzenie działań w zakresie 
badań naukowych, rozwoju 
technologicznego, demonstracji i innowacji
i powiązanych kwestii społeczno-
gospodarczych, które przyczyniają się do 
realizacji następujących celów 
szczegółowych:

Or. en

Poprawka 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa zdrowia i dobrostanu w całym 
okresie życia;

a) poprawa zdrowia i dobrostanu w całym 
okresie życia i udoskonalenie rozwiązań w 
celu zachowania autonomii osób 
starszych;

Or. en

Poprawka 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przekształcenie gospodarki w 
gospodarkę efektywną pod względem 
wykorzystania zasobów i zdolną do 
adaptacji do zmian klimatu oraz 
osiągnięcie zrównoważonych dostaw 
surowców w celu zaspokajenia potrzeb 
wzrastającej światowej populacji w ramach 
zrównoważonych ograniczeń zasobów 
naturalnych planety;

e) przekształcenie gospodarki w 
gospodarkę efektywną pod względem 
wykorzystania zasobów i zdolną do 
adaptacji do zmian klimatu i 
uwzględnienie wpływu zmian klimatu na 
zmianę struktury ekosystemów oraz 
osiągnięcie zrównoważonych dostaw 
surowców w celu zaspokajania potrzeb 
wzrastającej światowej populacji w ramach 
zrównoważonych ograniczeń zasobów 
naturalnych planety;

Or. en

Poprawka 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) dostosowanie do wyzwań związanych z 
negatywnymi skutkami zmian klimatu w 
zakresie cyklu hydrologicznego, 
ograniczenia różnorodności biologicznej i 
zarządzania zasobami naturalnymi;

Or. en

Poprawka 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wspieranie spójnych wewnętrznych 
powiązań między obszarami miejskimi i 
wiejskimi w celu bardziej 
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zrównoważonego podejścia do środowiska 
naturalnego;

Or. en

Poprawka 66
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wskazanie potrzeb i priorytetów 
badawczych mających znaczenie 
społeczne poprzez utworzenie platform 
dialogu między społeczeństwem 
obywatelskim i naukowcami, a także 
zapewnienie udziału społeczeństwa 
obywatelskiego w określaniu, wdrażaniu i 
ocenie programów badawczych w 
kontekście wyzwań społecznych;

Or. en

Poprawka 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) wspieranie dostosowania się 
społeczeństwa i instytucji do wyników 
naukowych i innowacji, zmian 
demograficznych i klimatu oraz innych 
istotnych kwestii społecznych.

Or. en
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Poprawka 68
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) korzystanie z różnorodności wiedzy w 
społeczeństwie i przyczynienie się do 
społecznych innowacji poprzez 
partycypacyjne podejścia do badań 
naukowych;

Or. en

Poprawka 69
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia
(UE) nr XX/2012 program „Horyzont 
2020”] koperta finansowa przeznaczona 
na realizację programu szczegółowego 
wynosi 86198 mln EUR.

1. Koperta finansowa przeznaczona na 
realizację programu szczegółowego jest 
zgodna z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr XX/2012 [program „Horyzont 2020”].

Or. it

Poprawka 70
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na wydatki administracyjne Komisji 
można przeznaczyć nie więcej niż 6%
kwot, o których mowa w art. 6 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [program

3. Na wydatki administracyjne Komisji 
można przeznaczyć nie więcej niż 3%
kwot, o których mowa w art. 6 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr XX/2012 [program



PE492.557v01-00 12/51 AM\905948PL.doc

PL

„Horyzont 2020”], przydzielonych na 
części I, II i III programu szczegółowego.

„Horyzont 2020”], przydzielonych na 
części I, II i III programu szczegółowego.

Or. it

Uzasadnienie

Ograniczenie kosztów administracji i zarządzania w celu przeznaczenia większych zasobów 
na realizację celów wyszczególnionych w programie ramowym.

Poprawka 71
Chris Davies

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy prac dotyczące realizacji części 
I, II i III, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. 
a), b) i c), określają realizowane cele, 
oczekiwane wyniki, sposób realizacji oraz 
całkowitą przydzieloną kwotę, w tym, w 
stosownym przypadku, informację 
orientacyjną o kwocie związanej z 
wydatkami na działania związane z 
klimatem. Zawierają też opis działań, które 
mają uzyskać dofinansowanie, orientacyjną 
wysokość kwoty przyznanej na każde 
działanie, orientacyjny harmonogram 
realizacji oraz podejście wieloletnie i 
strategię na kolejne lata realizacji.
Zawierają też informacje dotyczące dotacji 
na priorytety, zasadnicze kryteria oceny 
oraz maksymalną stawkę 
współfinansowania. Umożliwiają podejście 
oddolne zapewniające innowacyjne 
sposoby służące realizacji celów.

Programy prac dotyczące realizacji części 
I, II i III, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. 
a), b) i c), określają realizowane cele, 
oczekiwane wyniki, sposób realizacji oraz 
całkowitą przydzieloną kwotę, w tym, w 
stosownym przypadku, informację 
orientacyjną o kwocie związanej z 
wydatkami na działania związane z 
klimatem. Zawierają też opis działań, które 
mają uzyskać dofinansowanie, orientacyjną 
wysokość kwoty przyznanej na każde 
działanie, orientacyjny harmonogram 
realizacji oraz podejście wieloletnie i 
strategię na kolejne lata realizacji.
Zawierają też informacje dotyczące dotacji 
na priorytety, zasadnicze kryteria oceny 
oraz maksymalną stawkę 
współfinansowania. Umożliwiają
strategiczne podejście odgórne, a także –
stosownie do przypadku – podejście
oddolne zapewniające innowacyjne 
sposoby służące realizacji celów.

Or. en

Uzasadnienie

O ile luźno koordynowane podejście oddolne jest odpowiednie w niektórych obszarach badań, 
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inne wymagają strategicznego myślenia obejmującego ogólny obraz oraz ścisłej odgórnej 
koordynacji. Jako że program „Horyzont 2020” kładzie szczególny nacisk na biologię 
systemów i podobne podejścia badawcze, należy wprowadzić przepis obejmujący ramy 
odgórne.

Poprawka 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Instrumenty tworzące związek między 
badaniami naukowymi, innowacjami i 
funduszami strukturalnymi należy 
wdrażać za pomocą programów „Regiony 
wiedzy” i „Inteligenta specjalizacja”; 
obydwa instrumenty należy umiejscowić w 
europejskiej przestrzeni badawczej, aby 
utworzyć obiektywne wskaźniki poziomów 
doskonałości.

Or. en

Poprawka 73
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący mianowany jest przez 
Komisję w wyniku procesu rekrutacyjnego, 
z udziałem specjalnej komisji 
rekrutacyjnej, na okres kadencji 
ograniczony do 4 lat, z możliwością 
jednokrotnego odnowienia. Proces
rekrutacji oraz wybrany kandydat 
podlegają zatwierdzeniu przez radę 
naukową.

Przewodniczący mianowany jest przez 
Komisję w wyniku procesu rekrutacyjnego, 
z udziałem specjalnej komisji 
rekrutacyjnej, na okres kadencji 
ograniczony do 4 lat, z możliwością 
jednokrotnego odnowienia. Procedura
rekrutacji oraz wybrany kandydat 
podlegają zatwierdzeniu przez radę 
naukową. Przed zakończeniem tej 
procedury Komisja przekazuje 
sprawozdanie Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie, które zastrzegają
sobie prawo wydania opinii dotyczącej 
wybranego kandydata. 

Or. it

Uzasadnienie

Gwarancja przejrzystości procedury mianowania przewodniczącego ERBN.

Poprawka 74
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący przewodniczy radzie 
naukowej, przejmuje jej kierownictwo i 
zapewnia kontakty ze specjalną jednostką 
ds. realizacji w zakresie strategii i spraw 
operacyjnych oraz reprezentuje ją w 
świecie nauki.

Przewodniczący przewodniczy radzie 
naukowej, przejmuje jej kierownictwo i 
zapewnia kontakty ze specjalną jednostką 
ds. realizacji w zakresie strategii i spraw 
operacyjnych, odpowiada za działalność 
rady naukowej przed Komisją oraz 
reprezentuje ją w świecie nauki.

Or. it

Poprawka 75
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 76
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członków rady naukowej mianuje Komisja 
po przeprowadzeniu niezależnej i 
przejrzystej procedury ich wyznaczenia 
uzgodnionej z radą naukową, włączając w 
to konsultacje ze środowiskiem naukowym 
oraz sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Członków rady naukowej mianuje Komisja 
po przeprowadzeniu niezależnej i 
przejrzystej procedury ich wyznaczenia 
uzgodnionej z komisją rekrutacyjną, o 
której mowa w art. 6 ust. 3, włączając w to 
konsultacje ze środowiskiem naukowym 
oraz z Parlamentem Europejskim i Radą.

Or. it

Uzasadnienie

Gwarancja większej przejrzystości procedury mianowania członków rady naukowej.

Poprawka 77
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Uchyla się decyzję nr 2007/134/WE.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z art. 6 ust. 1.
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Poprawka 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najważniejsze wyzwania społeczne nie są 
abstrakcyjne, lecz mają wymiar 
terytorialny. Ponadto ze względu na wagę 
problematyki miejskiej w aspekcie 
kreatywności, innowacji oraz wpływu 
społecznego i gospodarczego należy 
rozważyć w szczególności wymiar miejski i 
terytorialny.

Or. en

Poprawka 79
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 18 programu „Horyzont 
2020” specjalne środki określone w celu 
szczegółowym „Innowacje w MŚP”
(specjalny instrument preznaczony dla 
MŚP) mają zastosowanie w celu 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III
„Wyzwania społeczne”. Oczekuje się, że
zintegrowane podejście sprawi, iż około
15% ich połączonych budżetów zostanie 
przeznaczone na rzecz MŚP.

Zgodnie z art. 18 programu „Horyzont 
2020” specjalne środki określone w celu 
szczegółowym „Innowacje w MŚP”
(specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP) mają zastosowanie w celu 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III
„Wyzwania społeczne”. Zintegrowane 
podejście sprawi, iż około 30% ich 
połączonych budżetów zostanie 
przeznaczone na rzecz MŚP.

Or. it

Uzasadnienie

Dla realizacji celu szczegółowego „Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających 
i przemysłowych” strategiczne znaczenie ma jeszcze większe zachęcanie do udziału MŚP w 
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programie ramowym, aniżeli proponuje Komisja.

Poprawka 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczową wartość dodaną badań 
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość 
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania (w 
tym poprzez zapewnienie otwartego 
dostępu do wyników badań), komunikacji i 
dialogu, ze szczególnym podkreśleniem 
kwestii komunikowania wyników 
użytkownikom końcowym, obywatelom, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej 
świadomości na temat znaczenia badań 
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych.

Kluczową wartość dodaną badań 
naukowych i innowacji finansowanych na 
poziomie Unii stanowi możliwość 
upowszechniania i komunikowania 
wyników w skali całego kontynentu w celu 
wzmocnienia ich oddziaływania. Z tego 
względu we wszystkich celach 
szczegółowych programu „Horyzont 2020” 
uwzględniono specjalne wsparcie dla 
działań w zakresie upowszechniania (w 
tym poprzez zapewnienie otwartego 
dostępu do wyników badań), komunikacji i 
dialogu, ze szczególnym podkreśleniem 
kwestii komunikowania wyników 
użytkownikom końcowym, obywatelom, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, przedstawicielom 
przemysłu i decydentom. W tym celu w 
ramach programu „Horyzont 2020” można 
korzystać z sieci przekazywania 
informacji. Podejmowane w związku z 
programem „Horyzont 2020” działania w 
zakresie komunikacji mają również na celu 
dążenie do podniesienia publicznej 
świadomości na temat znaczenia badań 
naukowych i innowacji poprzez publikacje, 
wydarzenia, bazy danych, witryny 
internetowe lub ukierunkowane 
korzystanie z mediów społecznych. Aby 
ułatwić dostęp do informacji i opracować 
instrument zawierający wszystkie 
informacje, o które zwraca się środowisko 
badawcze, oraz mając na uwadze potrzebę 
przejrzystości, należy dokonać 
jaśniejszego i bardziej elastycznego 
przeglądu i reformy instrumentu 
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cyfrowego Cordis.

Or. en

Poprawka 81
Chris Davies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto realizowane będą liczne 
ukierunkowane działania charakteryzujące 
się strategicznym podejściem do kwestii 
współpracy międzynarodowej, oparte na 
wspólnym interesie i wzajemnych 
korzyściach oraz zachęcające do 
koordynacji i synergii z działaniami państw 
członkowskich. W ich zakres wchodzi 
mechanizm wspierania wspólnych 
zaproszeń oraz możliwość 
współfinansowania programów z 
państwami trzecimi lub organizacjami 
międzynarodowymi.

Ponadto realizowane będą liczne 
ukierunkowane działania charakteryzujące 
się strategicznym, odgórnym podejściem 
do kwestii współpracy międzynarodowej, 
oparte na wspólnym interesie i 
wzajemnych korzyściach oraz zachęcające 
do koordynacji i synergii z działaniami 
państw członkowskich. W ich zakres 
wchodzi mechanizm wspierania wspólnych 
zaproszeń oraz możliwość 
współfinansowania programów z 
państwami trzecimi lub organizacjami 
międzynarodowymi.

Or. en

Uzasadnienie

O ile luźno koordynowane podejście oddolne jest odpowiednie w niektórych obszarach badań, 
inne wymagają strategicznego myślenia obejmującego ogólny obraz oraz ścisłej odgórnej 
koordynacji. Jako że program „Horyzont 2020” kładzie szczególny nacisk na biologię 
systemów i podobne podejścia badawcze, należy wprowadzić przepis obejmujący ramy 
odgórne.

Poprawka 82
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 3 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań 
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, 
nowoczesne materiały dla lekkich 
pojazdów lub opracowanie procesów i 
produktów przemysłowych opartych na 
biologii. Zostanie więc udzielone wsparcie 
na rzecz osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających 
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą 
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań 
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, bardziej 
przewidywalne i zorientowane na 
człowieka narzędzia testowania 
bezpieczeństwa, oceny ryzyka i badań 
zdrowotnych, nowoczesne materiały dla 
lekkich pojazdów lub opracowanie 
procesów i produktów przemysłowych 
opartych na biologii. Zostanie więc 
udzielone wsparcie na rzecz osiągnięcia 
silnej synergii między wyzwaniami 
społecznymi a rozwojem rodzajowych 
technologii wspomagających i 
przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą 
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

Or. en

Poprawka 83
Julie Girling
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań 
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, 
nowoczesne materiały dla lekkich 
pojazdów lub opracowanie procesów i 
produktów przemysłowych opartych na 
biologii. Zostanie więc udzielone wsparcie 
na rzecz osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających 
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą 
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań 
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna,
inżynieria genetyczna roślin, nowoczesne 
materiały dla lekkich pojazdów lub 
opracowanie procesów i produktów 
przemysłowych opartych na biologii.
Zostanie więc udzielone wsparcie na rzecz 
osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą 
wykazać pełne zaangażowanie w ich 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

Or. en

Amendment 84
Theodoros Skylakakis
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Proposal for a decision
Annex 1 – point 3 – paragraph 4

Text proposed by the Commission Amendment

Cross-cutting action will also be vital in 
stimulating the interactions between the 
societal challenges and the enabling and 
industrial technologies needed to generate 
major technological breakthroughs. 
Examples of where such interactions may 
be developed are: the domain of eHealth, 
smart grids, intelligent transport systems, 
mainstreaming of climate actions, 
nanomedicine, advanced materials for 
lightweight vehicles or the development of 
bio-based industrial processes and 
products. Strong synergies will therefore 
be fostered between the societal challenges 
and the development of generic enabling 
and industrial technologies. This will be 
explicitly taken into account in developing 
the multi-annual strategies and the priority 
setting for each of these specific objectives. 
It will require that stakeholders 
representing the different perspectives are 
fully involved in the implementation and in 
many cases, it will also require actions 
which bring together funding from the 
enabling and industrial technologies and 
the societal challenges concerned.

Cross-cutting action will also be vital in 
stimulating the interactions between the 
societal challenges and the enabling and 
industrial technologies needed to generate 
major technological breakthroughs. 
Examples of where such interactions may 
be developed are: the domain of eHealth, 
smart grids, energy storage, intelligent 
transport systems, mainstreaming of 
climate actions, nanomedicine, advanced 
materials for lightweight vehicles or the 
development of bio-based industrial 
processes and products. Strong synergies 
will therefore be fostered between the 
societal challenges and the development of 
generic enabling and industrial 
technologies. This will be explicitly taken 
into account in developing the multi-annual 
strategies and the priority setting for each 
of these specific objectives. It will require 
that stakeholders representing the different 
perspectives are fully involved in the 
implementation and in many cases, it will 
also require actions which bring together 
funding from the enabling and industrial 
technologies and the societal challenges 
concerned.

Or. xm

Poprawka 85
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 

Działanie przekrojowe ma też istotne 
znaczenie dla stymulowania wzajemnych 
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oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań 
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, 
nowoczesne materiały dla lekkich 
pojazdów lub opracowanie procesów i 
produktów przemysłowych opartych na 
biologii. Zostanie więc udzielone wsparcie 
na rzecz osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających 
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia muszą 
wykazać pełne zaangażowanie w ich
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

oddziaływań między wyzwaniami 
społecznymi a technologiami 
wspomagającymi i przemysłowymi, które 
są konieczne dla uzyskania znaczących 
przełomowych rozwiązań 
technologicznych. Do przykładowych 
obszarów, w których można rozwijać tego 
rodzaju oddziaływania wzajemne, należą:
dziedzina e-zdrowia, inteligentne sieci, 
inteligentne systemy transportu, włączenie 
ochrony klimatu, nanomedycyna, 
nowoczesne materiały dla lekkich 
pojazdów lub opracowanie procesów i 
produktów przemysłowych opartych na 
biologii. Zostanie więc udzielone wsparcie 
na rzecz osiągnięcia silnej synergii między 
wyzwaniami społecznymi a rozwojem 
rodzajowych technologii wspomagających
i przemysłowych. Będą one zdecydowanie 
wzięte pod uwagę podczas opracowywania 
wieloletnich strategii i wyznaczania 
priorytetów w ramach każdego z wyżej 
wymienionych celów szczegółowych. W 
tym celu zainteresowane strony 
reprezentujące różne spojrzenia, w tym 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, muszą wykazać pełne 
zaangażowanie w formułowanie 
odnośnych kwestii badawczych oraz w 
realizację, a w wielu przypadkach 
konieczne będą działania na rzecz 
połączenia środków finansowych 
przeznaczonych na dane technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz 
wyzwania społeczne.

Or. en

Poprawka 86
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 4 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach programu „Horyzont 2020” 
można zainicjować kolejne partnerstwa 
publiczno-publiczne i publiczno-prywatne 
pod warunkiem spełnienia przez nie 
określonych kryteriów. Do tej grupy należą 
partnerstwa w zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w 
dziedzinie fotoniki i robotyki, 
zrównoważonych przemysłów 
przetwórczych, sektorów przemysłu 
opartych na biologii oraz technologii 
bezpieczeństwa w zakresie nadzoru granic 
morskich.

W ramach programu „Horyzont 2020” 
można zainicjować kolejne partnerstwa 
publiczno-publiczne i publiczno-prywatne 
pod warunkiem spełnienia przez nie 
określonych kryteriów. Do tej grupy należą 
partnerstwa w zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w 
dziedzinie fotoniki i robotyki, 
zrównoważonych przemysłów 
przetwórczych, sektorów przemysłu 
opartych na biologii, telemedycyny i 
urządzeń do leczenia w domu oraz 
technologii bezpieczeństwa w zakresie 
nadzoru granic morskich.

Or. sl

Poprawka 87
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część I – podpunkt 1.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie rady naukowej otrzymują 
wynagrodzenie za wykonywanie 
powierzonych im zadań w formie 
honorariów oraz, w stosownych 
przypadkach, zwrotu kosztów podróży i 
kosztów utrzymania.

Członkowie rady naukowej otrzymują 
wynagrodzenie za wykonywanie 
powierzonych im zadań w formie 
honorariów oraz, w stosownych 
przypadkach, zwrotu 50% należycie 
udokumentowanych kosztów podróży i 
kosztów utrzymania.

Or. it

Uzasadnienie

Należy określić maksymalny pułap zwrotu kosztów podróży i utrzymania, aby uniknąć 
nadużyć i marnotrawienia zasobów.
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Poprawka 88
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część I – podpunkt 1.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący ERBN na okres 
mianowania zamieszka w Brukseli i 
przeznaczy większą część swojego czasu 
na sprawy ERBN. Jego wynagrodzenie 
będzie ustalone na poziomie 
odpowiadającym ścisłemu kierownictwu 
Komisji.

Przewodniczący ERBN na okres 
mianowania zamieszka w Brukseli. Jego 
wynagrodzenie będzie ustalone na 
poziomie odpowiadającym ścisłemu 
kierownictwu Komisji.

Or. it

Poprawka 89
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część I – podpunkt 1.1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada naukowa wybiera spośród swych 
członków trzech wiceprzewodniczących, 
którzy wspomagają przewodniczącego w 
jego funkcjach reprezentacyjnych i 
organizacyjnych. Mogą oni również
posiadać tytuł wiceprzewodniczącego 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Rada naukowa wybiera spośród swych 
członków jednego wiceprzewodniczącego, 
który wspomaga przewodniczącego w jego 
funkcjach reprezentacyjnych i 
organizacyjnych. Posiada on również tytuł 
wiceprzewodniczącego Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych.

Or. it

Poprawka 90
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część I – podpunkt 1.1 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trzech wiceprzewodniczących rady 
naukowej otrzyma wsparcie w celu 
zapewnienia odpowiedniej lokalnej 
pomocy administracyjnej w ich 
macierzystych instytutach.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Aby nie marnotrawić zasobów, należy uniknąć mnożenia biurokratycznych struktur.

Poprawka 91
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część I – podpunkt 1.1 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący ERBN i członkowie rady 
naukowej sprawują swoje funkcje na 
podstawie wyłącznego mandatu i w 
pełnym wymiarze godzin.

Or. it

Uzasadnienie

Aby zagwarantować przejrzystość i niezależność ERBN, należy określić wymogi dotyczące 
wykonywania przez nią obowiązków zawodowych.

Poprawka 92
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część I – podpunkt 1.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ERBN będzie zarządzana przez
pracowników zatrudnionych specjalnie w 

ERBN będzie zarządzana przez już
zatrudnionych urzędników instytucji 
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tym celu, w tym w miarę potrzeb przez
urzędników instytucji unijnych; zakres 
zarządzania obejmie wyłącznie rzeczywiste 
potrzeby administracyjne w celu 
zapewnienia stabilności i ciągłości 
niezbędnych do skutecznego zarządzania.

unijnych; zakres zarządzania obejmie 
wyłącznie rzeczywiste potrzeby 
administracyjne w celu zapewnienia 
stabilności i ciągłości niezbędnych do 
skutecznego zarządzania.

Or. it

Uzasadnienie

Dla uniknięcia marnotrawienia zasobów jest istotne, aby zarządzanie administracyjne 
zapewniono poprzez wykorzystanie – w drodze racjonalizacji – pracowników już 
zatrudnionych w instytucjach UE.

Poprawka 93
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część I – podpunkt 1.3 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- regularnie informuje komitet 
programowy o realizacji programu.

- regularnie informuje komitet 
programowy, Parlament Europejski i 
Radę o realizacji działań ERBN.

Or. it

Uzasadnienie

Zapewnienie większej przejrzystości i lepszego monitorowania działań ERBN.

Poprawka 94
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część I – podpunkt 2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inicjatywy badawcze wchodzące w zakres 
tego wyzwania są ukierunkowane na 
postęp naukowy, charakteryzują się wielką 
skalą, są wielodyscyplinarne i 

Inicjatywy badawcze wchodzące w zakres 
tego wyzwania są ukierunkowane na 
postęp naukowy, charakteryzują się wielką 
skalą, są wielodyscyplinarne i 
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zorganizowane wokół wspólnej, 
stanowiącej cel wizji. Stawiają czoła 
wielkim wyzwaniom nauki i technologii, 
które wymagają współpracy w ramach 
wielu dyscyplin, społeczności i 
programów. Postęp naukowy powinien 
zapewnić mocne i szerokie podstawy dla 
przyszłych innowacji technologicznych i 
ich wykorzystania w gospodarce, a także 
nowe korzyści dla społeczeństwa.
Dominujący charakter i skala sugerują, że 
ich realizacja jest możliwa jedynie w 
wyniku wspólnego długotrwałego wysiłku
(o okresie trwania rzędu 10 lat).

zorganizowane wokół wspólnej, 
stanowiącej cel wizji. Stawiają czoła 
wielkim wyzwaniom nauki i technologii, 
które wymagają współpracy w ramach 
wielu dyscyplin, społeczności i 
programów, a niekiedy zmiany 
paradygmatu w podejściach badawczych.
Postęp naukowy powinien zapewnić 
mocne i szerokie podstawy dla przyszłych 
innowacji technologicznych i ich 
wykorzystania w gospodarce, a także nowe 
korzyści dla społeczeństwa. Dominujący 
charakter i skala sugerują, że ich realizacja 
jest możliwa jedynie w wyniku wspólnego 
długotrwałego wysiłku (o okresie trwania 
rzędu 10 lat).

Or. en

Poprawka 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Głównym elementem celu szczegółowego
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” są 
kluczowe technologie wspomagające, 
określonych jako mikro- i nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologia, biotechnologia, 
nowoczesne materiały i nowoczesne 
systemy produkcji. Wiele innowacyjnych 
produktów zawiera jednocześnie produkty 
kilku spośród tych technologii, które 
stanowią pojedyncze lub zintegrowane 
części. Każda technologia zapewnia 
innowacje technologiczne, ale 
skumulowane korzyści uzyskane w wyniku 
połączenia wielu technologii 
wspomagających również mogą przyczynić 
się do skoku technologicznego.
Korzystanie z głównych przekrojowych 
technologii wspomagających przyczynia 

Głównym elementem celu szczegółowego
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” są 
kluczowe technologie wspomagające, 
określonych jako mikro- i nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologia, biotechnologia, 
nowoczesne materiały, nowoczesne 
systemy produkcji i innowacje 
ekologiczne. Wiele innowacyjnych 
produktów zawiera jednocześnie produkty 
kilku spośród tych technologii, które 
stanowią pojedyncze lub zintegrowane 
części. Każda technologia zapewnia 
innowacje technologiczne, ale 
skumulowane korzyści uzyskane w wyniku 
połączenia wielu technologii 
wspomagających również mogą przyczynić 
się do skoku technologicznego.
Korzystanie z głównych przekrojowych 
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się do zwiększenia konkurencyjności i 
oddziaływania produktów. Wykorzystuje 
się więc liczne oddziaływania wzajemne 
między tymi technologiami. Udzielać 
będzie się ukierunkowanego wsparcia z 
przeznaczeniem na linię pilotażową w 
większej skali oraz projekty pokazowe.

technologii wspomagających przyczynia 
się do zwiększenia konkurencyjności i 
oddziaływania produktów. Wykorzystuje 
się więc liczne oddziaływania wzajemne 
między tymi technologiami. Udzielać 
będzie się ukierunkowanego wsparcia z 
przeznaczeniem na linię pilotażową w 
większej skali oraz projekty pokazowe.

Or. en

Poprawka 96
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – ustęp 9 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- dalszy rozwój i stosowanie bardziej 
przewidywalnych i zorientowanych na 
człowieka narzędzi testowania 
bezpieczeństwa, oceny ryzyka i badań 
zdrowotnych;

Or. en

Poprawka 97
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest utrzymanie i wzmocnienie 
wiodącej pozycji Europy w zakresie 
technologii elementów i systemów 
wbudowanych. W ich zakres wchodzą 
również mikro-, nano- i biosystemy, 
elektronika organiczna, integracja dużych 
obszarów, technologie stanowiące 
podstawę Internetu przedmiotów (IoT) , w 
tym platformy wspierające świadczenie 

Celem jest utrzymanie i wzmocnienie 
wiodącej pozycji Europy w zakresie 
technologii elementów i systemów 
wbudowanych. W ich zakres wchodzą 
również mikro-, nano- i biosystemy,
narzędzia in vitro o wysokiej wydajności, 
modele „human-on-a-chip”, wirtualne 
narządy i inne zastosowania 
informatycznej biologii systemów,
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nowoczesnych usług, inteligentne systemy 
zintegrowane, systemy systemów oraz 
inżynieria systemów złożonych.

elektronika organiczna, integracja dużych 
obszarów, technologie stanowiące 
podstawę Internetu przedmiotów (IoT) , w 
tym platformy wspierające świadczenie 
nowoczesnych usług, inteligentne systemy 
zintegrowane, systemy systemów oraz 
inżynieria systemów złożonych.

Or. en

Poprawka 98
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 99
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 100
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie ma dwojaki cel: z jednej strony 
ułatwienie w opracowywaniu nowych 
produktów i procesów przez przemysł 
europejski (np. chemiczny, medyczny, 
górniczy, energetyczny, celulozowy i 

Działanie ma dwojaki cel: z jednej strony 
ułatwienie w opracowywaniu nowych 
produktów i procesów przez przemysł 
europejski (np. chemiczny, medyczny,
inżynierię genetyczną roślin, górniczy, 
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papierniczy, tekstylny, skrobiowy, 
spożywczy), zaspokajających popyt ze 
strony przemysłu i społeczeństwa, oraz 
konkurencyjne i udoskonalone rozwiązania 
alternatywne oparte na biotechnologii, 
które zastąpią istniejące rozwiązania; z 
drugiej strony wykorzystanie potencjału 
biotechnologii do celów wykrywania, 
monitorowania i usuwania zanieczyszczeń 
oraz zapobiegania im. Procesy te obejmują 
działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące dróg przemian 
enzymatycznych i metabolicznych, 
projektowania procesów biologicznych, 
zaawansowanej fermentacji, wytwarzania 
oraz wydzielania i oczyszczania 
produktów, uzyskania wglądu w dynamikę 
społeczności drobnoustrojów. Ponadto 
obejmą prace nad prototypami w celu 
oceny wykonalności opracowanych 
produktów i procesów pod względem 
technicznym i gospodarczym.

energetyczny, celulozowy i papierniczy, 
tekstylny, skrobiowy, spożywczy), 
zaspokajających popyt ze strony przemysłu 
i społeczeństwa, oraz konkurencyjne i 
udoskonalone rozwiązania alternatywne 
oparte na biotechnologii, które zastąpią 
istniejące rozwiązania; z drugiej strony 
wykorzystanie potencjału biotechnologii 
do celów wykrywania, monitorowania i 
usuwania zanieczyszczeń oraz 
zapobiegania im. Procesy te obejmują 
działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące dróg przemian 
enzymatycznych i metabolicznych, 
projektowania procesów biologicznych, 
zaawansowanej fermentacji, wytwarzania 
oraz wydzielania i oczyszczania 
produktów, uzyskania wglądu w dynamikę 
społeczności drobnoustrojów. Ponadto 
obejmą prace nad prototypami w celu 
oceny wykonalności opracowanych 
produktów i procesów pod względem 
technicznym i gospodarczym.

Or. en

Poprawka 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie ma dwojaki cel: z jednej strony
ułatwienie w opracowywaniu nowych 
produktów i procesów przez przemysł 
europejski (np. chemiczny, medyczny, 
górniczy, energetyczny, celulozowy i 
papierniczy, tekstylny, skrobiowy, 
spożywczy), zaspokajających popyt ze 
strony przemysłu i społeczeństwa, oraz 
konkurencyjne i udoskonalone rozwiązania 
alternatywne oparte na biotechnologii, 
które zastąpią istniejące rozwiązania; z 
drugiej strony wykorzystanie potencjału 

Działanie ma dwojaki cel: ułatwienie w 
opracowywaniu nowych produktów i 
procesów przez przemysł europejski (np. 
chemiczny, medyczny, górniczy, 
energetyczny, celulozowy i papierniczy, 
tekstylny, skrobiowy, produkcji roślinnej i
spożywczy), zaspokajających popyt ze 
strony rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu i 
społeczeństwa, oraz konkurencyjne i 
udoskonalone rozwiązania alternatywne 
oparte na biotechnologii, które zastąpią 
istniejące rozwiązania; ponadto
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biotechnologii do celów wykrywania, 
monitorowania i usuwania zanieczyszczeń 
oraz zapobiegania im. Procesy te obejmują 
działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące dróg przemian 
enzymatycznych i metabolicznych, 
projektowania procesów biologicznych, 
zaawansowanej fermentacji, wytwarzania 
oraz wydzielania i oczyszczania 
produktów, uzyskania wglądu w dynamikę 
społeczności drobnoustrojów. Ponadto 
obejmą prace nad prototypami w celu 
oceny wykonalności opracowanych 
produktów i procesów pod względem 
technicznym i gospodarczym.

wykorzystanie potencjału biotechnologii 
do celów wykrywania, monitorowania i 
usuwania zanieczyszczeń oraz 
zapobiegania im. Procesy te obejmują 
działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące dróg przemian 
enzymatycznych i metabolicznych, 
projektowania procesów biologicznych, 
zaawansowanej fermentacji, wytwarzania 
oraz wydzielania i oczyszczania 
produktów, uzyskania wglądu w dynamikę 
społeczności drobnoustrojów. Ponadto 
obejmą prace nad prototypami w celu 
oceny wykonalności opracowanych 
produktów i procesów pod względem 
technicznym i gospodarczym.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest dodanie biotechnologii w produkcji roślinnej oraz w rolnictwie i akwakulturze.

Poprawka 102
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest rozwój technologii 
wielopłaszczyznowych (np. genomika, 
metagenomika, proteomika, narzędzia 
molekularne), które przyczyniają się do 
osiągnięcia wiodącej pozycji i przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
gospodarki. Cel ten obejmuje takie aspekty 
jak stworzenie podstaw dla rozwoju 
biozasobów o optymalnych 
właściwościach i zastosowaniach 
wykraczających poza typowe alternatywy;
umożliwienie zbadania, poznania i 
zrównoważonego wykorzystania 
bioróżnorodności środowiska ziemskiego i 
morskiego dla potrzeb nowych 

Celem jest rozwój technologii 
wielopłaszczyznowych (np. genomika, 
metagenomika, technologie dotyczące 
roślin i rolnictwa, proteomika, narzędzia 
molekularne), które przyczyniają się do 
osiągnięcia wiodącej pozycji i przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
gospodarki. Cel ten obejmuje takie aspekty 
jak stworzenie podstaw dla rozwoju 
biozasobów o optymalnych 
właściwościach i zastosowaniach 
wykraczających poza typowe alternatywy;
umożliwienie zbadania, poznania i 
zrównoważonego wykorzystania 
bioróżnorodności środowiska ziemskiego i 
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zastosowań; oraz kontynuowanie prac nad 
opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka, produkty biologiczne, 
urządzenia biomedyczne).

morskiego dla potrzeb nowych 
zastosowań; oraz kontynuowanie prac nad 
opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka, produkty biologiczne, 
urządzenia biomedyczne).

Or. en

Poprawka 103
Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest rozwój technologii 
wielopłaszczyznowych (np. genomika, 
metagenomika, proteomika, narzędzia 
molekularne), które przyczyniają się do 
osiągnięcia wiodącej pozycji i przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
gospodarki. Cel ten obejmuje takie aspekty 
jak stworzenie podstaw dla rozwoju 
biozasobów o optymalnych 
właściwościach i zastosowaniach 
wykraczających poza typowe alternatywy; 
umożliwienie zbadania, poznania i 
zrównoważonego wykorzystania 
bioróżnorodności środowiska ziemskiego i 
morskiego dla potrzeb nowych 
zastosowań; oraz kontynuowanie prac nad 
opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka, produkty biologiczne, 
urządzenia biomedyczne).

Celem jest rozwój technologii 
wielopłaszczyznowych (np. genomika, 
metagenomika, proteomika, narzędzia 
molekularne), które przyczyniają się do 
osiągnięcia wiodącej pozycji i przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
gospodarki. Cel ten obejmuje takie aspekty 
jak stworzenie podstaw dla rozwoju 
biozasobów o optymalnych 
właściwościach i zastosowaniach 
wykraczających poza typowe alternatywy; 
umożliwienie zbadania, poznania i 
zrównoważonego wykorzystania 
bioróżnorodności środowiska ziemskiego i 
morskiego dla potrzeb nowych 
zastosowań; oraz kontynuowanie prac nad 
opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka, produkty biologiczne, 
urządzenia biomedyczne). Nowe metody 
diagnostyczne są wspierane priorytetowo 
wtedy, gdy istnieją lub 
najprawdopodobniej zostaną opracowane 
działania profilaktyczne lub diagnostyczne 
dla danego pacjenta. 

Or. de
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Poprawka 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest rozwój technologii 
wielopłaszczyznowych (np. genomika, 
metagenomika, proteomika, narzędzia 
molekularne), które przyczyniają się do 
osiągnięcia wiodącej pozycji i przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
gospodarki. Cel ten obejmuje takie aspekty 
jak stworzenie podstaw dla rozwoju 
biozasobów o optymalnych 
właściwościach i zastosowaniach 
wykraczających poza typowe alternatywy;
umożliwienie zbadania, poznania i 
zrównoważonego wykorzystania 
bioróżnorodności środowiska ziemskiego i 
morskiego dla potrzeb nowych 
zastosowań; oraz kontynuowanie prac nad 
opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka, produkty biologiczne, 
urządzenia biomedyczne).

Celem jest rozwój technologii 
wielopłaszczyznowych (np. biologia 
systemów, genomika, metagenomika, 
proteomika, fenomika, narzędzia 
molekularne), które przyczyniają się do 
osiągnięcia wiodącej pozycji i przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
gospodarki. Cel ten obejmuje takie aspekty 
jak stworzenie podstaw dla rozwoju 
biozasobów o optymalnych 
właściwościach i zastosowaniach 
wykraczających poza typowe alternatywy;
umożliwienie zbadania, poznania i 
zrównoważonego wykorzystania 
bioróżnorodności środowiska ziemskiego i 
morskiego dla potrzeb nowych 
zastosowań; oraz kontynuowanie prac nad 
opartymi na biotechnologii rozwiązaniami 
w zakresie opieki zdrowotnej (np. 
diagnostyka farmaceutyków, produkty 
biologiczne, urządzenia biomedyczne, 
zdrowsze rośliny i zwierzęta dla zdrowego 
żywienia).

Or. en

Poprawka 105
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obniżenie zużycia energii i emisji CO2 
poprzez rozwijanie i stosowanie 
zrównoważonych technologii 
budowlanych, wdrażanie i powielanie 

Zwiększenie efektywności energetycznej i
obniżenie zużycia energii i emisji CO2 
poprzez rozwijanie i stosowanie 
zrównoważonych technologii 
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środków sprzyjających wprowadzaniu 
efektywnych energetycznie systemów i 
materiałów w nowych, odnawianych i 
przebudowywanych budynkach. Względy 
związane z cyklem życia oraz wzrastające 
znaczenie koncepcji projekt-budowa-
eksploatacja są kluczowym czynnikiem w
stawianiu czoła wyzwaniu, jakie stanowi w 
Europie wymóg wznoszenia do 2020 r. 
budynków o niemal zerowym zużyciu 
energii oraz wprowadzenie efektywnych 
energetycznie okręgów dzięki szerokiemu 
zaangażowaniu zainteresowanej 
społeczności.

budowlanych, wdrażanie i powielanie 
środków sprzyjających wprowadzaniu 
efektywnych energetycznie systemów i 
materiałów w nowych, odnawianych i 
przebudowywanych budynkach. Względy 
związane z cyklem życia oraz wzrastające 
znaczenie koncepcji projekt-budowa-
eksploatacja są kluczowym czynnikiem w 
stawianiu czoła wyzwaniu, jakie stanowi w 
Europie wymóg wznoszenia do 2020 r. 
budynków o niemal zerowym zużyciu 
energii oraz wprowadzenie efektywnych 
energetycznie okręgów dzięki szerokiemu 
zaangażowaniu zainteresowanej 
społeczności.

Or. it

Poprawka 106
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 107
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 108
Richard Seeber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – podpunkt 1.5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.5 a. Innowacje ekologiczne
1.5.1 Cel szczegółowy innowacji 
ekologicznych
Celem szczegółowym innowacji 
ekologicznych jest promowanie 
innowacyjnego przemysłu europejskiego i 
wspólnoty innowacji, która tworzy 
ukierunkowane nowe produkty, procesy i 
usługi generujące ekologiczny wzrost i 
korzyści dla środowiska, a także którą 
uznaje się za światowego lidera. Celem 
jest zwiększenie efektywności 
gospodarowania zasobami, ograniczenie 
oddziaływania na środowisko, 
zapobieganie zanieczyszczeniu (wody) lub 
doprowadzenie do bardziej skutecznego, 
efektywnego i odpowiedzialnego 
wykorzystywania zasobów naturalnych.
1.5.2 Uzasadnienie i wartość dodana Unii
Przodująca pozycja przemysłowa w 
zakresie innowacji ekologicznych 
doprowadzi do większej wydajności i 
odporności środowiskowej w gospodarce, 
zapewniając jednocześnie opłacalność i 
korzyści dla biznesu i całego 
społeczeństwa, tak dla mieszkańców wsi, 
jak i miast. Rynek globalny (2020) 
przemysłu ekologicznego szybko się 
rozszerza, a w UE ten sektor biznesu już 
teraz szybko się rozwija: przemysł 
ekologiczny w UE często wiedzie prym w 
skali światowej. Program „Horyzont 
2020” powinien to wykorzystać. 
Innowacje ekologiczne powinny 
przeniknąć do wszystkich sektorów 
gospodarki i społeczeństwa, tworząc zręby 
znacznej przewagi konkurencyjnej Europy 
w podjęciu wyzwania, jakim jest 
zrównoważony rozwój. Innowacje 
ekologiczne są zatem kluczową 
technologią wspomagającą.
Przemysł ekologiczny cechuje się 
występowaniem znacznej liczby małych i 
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średnich przedsiębiorstw. Firmy te 
reprezentują w przybliżeniu połowę całego 
zatrudnienia. Z tego względu MŚP, we 
współpracy z większymi partnerami 
przemysłowymi, muszą odgrywać 
aktywniejszą rolę w opracowywaniu 
nowych technologii i rozwiązań oraz w ich 
wdrażaniu.
Główne źródła innowacji znajdują się na 
granicy między innowacjami 
ekologicznymi a innymi technologiami 
wspomagającymi, poczynając od TIK 
(monitorowanie i wykrywanie) i 
nanotechnologii.
1.5.3 Ogólne kierunki działań
Innowacją ekologiczną jest każda forma 
innowacji, której wynikiem lub celem jest 
znaczny i dający się wykazać postęp na 
drodze ku zrównoważonemu rozwojowi 
poprzez ograniczenie wpływu na 
środowisko, wzmocnienie odporności na 
presje środowiskowe lub doprowadzenie 
do bardziej efektywnego i 
odpowiedzialnego wykorzystywania 
zasobów naturalnych.
Działania w zakresie innowacji 
ekologicznych skupiają się na 
zrównoważonych innowacjach w 
następujących dziedzinach:
a) zaopatrzenie w ekologiczną energię
b) efektywność energetyczna
c) efektywne wykorzystanie materiałów
d) ekologiczna mobilność
e) woda
f) odpady

Or. en

Poprawka 109
Oreste Rossi
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – podpunkt 2.2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2. Instrument kapitałowy (Nie dotyczy wersji polskiej.)

Or. it

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Poprawka 110
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część II – podpunkt 2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument ten będzie umożliwiał również 
inwestycje w fazie ekspansji i wzrostu, w 
połączeniu z instrumentem kapitałowym na 
rzecz wzrostu w ramach programu 
dotyczącego konkurencyjności 
przedsiębiorstw i MŚP, (w tym inwestycji 
w fundusze funduszy, dysponując szeroką 
bazą inwestorów, w skład której wchodzą 
prywatni inwestorzy instytucjonalni i 
strategiczni oraz krajowe publiczne i 
półpubliczne instytucje finansowe).  W 
tym ostatnim przypadku inwestycje z 
tytułu instrumentu kapitałowego programu
„Horyzont 2020” nie przekroczą 20%
całkowitych inwestycji UE, z wyjątkiem 
funduszy wieloetapowych, w których 
finansowanie z instrumentu kapitałowego 
dla inwestycji na etapie wzrostu i 
instrumentu kapitałowego na rzecz badań 
naukowych i inwestycji będzie dostarczane 
pro rata, zgodnie z polityką funduszy 
inwestycyjnych. Podobnie jak instrument 
kapitałowy dla inwestycji na etapie 
wzrostu instrument kapitałowy będzie 

Instrument ten będzie umożliwiał również 
inwestycje w fazie ekspansji i wzrostu, w 
połączeniu z instrumentem kapitałowym na 
rzecz wzrostu w ramach programu 
dotyczącego konkurencyjności 
przedsiębiorstw i MŚP, (w tym inwestycji 
w fundusze funduszy, dysponując szeroką 
bazą inwestorów, w skład której wchodzą 
prywatni inwestorzy instytucjonalni i 
strategiczni oraz krajowe publiczne i 
półpubliczne instytucje finansowe). W tym 
ostatnim przypadku inwestycje z tytułu 
instrumentu kapitałowego programu
„Horyzont 2020” nie przekroczą 30%
całkowitych inwestycji UE, z wyjątkiem 
funduszy wieloetapowych, w których 
finansowanie z instrumentu kapitałowego 
dla inwestycji na etapie wzrostu i 
instrumentu kapitałowego na rzecz badań 
naukowych i inwestycji będzie dostarczane 
pro rata, zgodnie z polityką funduszy 
inwestycyjnych. Podobnie jak instrument 
kapitałowy dla inwestycji na etapie 
wzrostu instrument kapitałowy będzie 
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unikał kapitału typu „buy-out” lub kapitału 
zastępczego przeznaczonych na 
podzielenie nabytego przedsiębiorstwa.
Komisja może zdecydować o zmianie 20%
pułapu w świetle zmieniających się 
warunków rynkowych.

unikał kapitału typu „buy-out” lub kapitału 
zastępczego przeznaczonych na 
podzielenie nabytego przedsiębiorstwa.
Komisja może zdecydować o zmianie 30%
pułapu w świetle zmieniających się 
warunków rynkowych.

Or. it

Poprawka 111
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skuteczne propagowanie zdrowia, poparte 
solidną bazą dowodową, przyczynia się do 
zapobiegania chorobom i poprawy 
dobrostanu oraz jest efektywne kosztowo.
Propagowanie zdrowia i zapobieganie 
chorobom jest przy tym uzależnione od 
poznania czynników wpływających na 
zdrowie, od skutecznych narzędzi 
zapobiegawczych takich jak szczepienia, 
skutecznej kontroli zdrowia i chorób oraz 
stanu gotowości, a także od skutecznych 
programów badań przesiewowych.

Skuteczne propagowanie zdrowia, poparte 
solidną bazą dowodową, przyczynia się do 
zapobiegania chorobom i poprawy 
dobrostanu, ogranicza niepełnosprawność, 
zależność i wykluczenie społeczne oraz jest 
efektywne kosztowo. Propagowanie 
zdrowia i zapobieganie chorobom jest przy 
tym uzależnione od poznania czynników 
wpływających na zdrowie, od skutecznych 
narzędzi zapobiegawczych takich jak 
szczepienia, skutecznej kontroli zdrowia i 
chorób oraz stanu gotowości, a także od 
skutecznych programów badań 
przesiewowych.

Or. en

Poprawka 112
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skuteczne propagowanie zdrowia, poparte 
solidną bazą dowodową, przyczynia się do 

Skuteczne propagowanie zdrowia, poparte 
solidną bazą dowodową, przyczynia się do 
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zapobiegania chorobom i poprawy 
dobrostanu oraz jest efektywne kosztowo.
Propagowanie zdrowia i zapobieganie 
chorobom jest przy tym uzależnione od 
poznania czynników wpływających na 
zdrowie, od skutecznych narzędzi 
zapobiegawczych takich jak szczepienia, 
skutecznej kontroli zdrowia i chorób oraz 
stanu gotowości, a także od skutecznych 
programów badań przesiewowych.

zapobiegania chorobom i poprawy 
dobrostanu oraz jest efektywne kosztowo.
Propagowanie zdrowia i zapobieganie 
chorobom jest przy tym uzależnione od 
poznania czynników wpływających na 
zdrowie na poziomie molekularnym, od 
skutecznych narzędzi zapobiegawczych 
takich jak szczepienia, skutecznej kontroli 
zdrowia i chorób oraz stanu gotowości, a 
także od skutecznych programów badań 
przesiewowych.

Or. en

Poprawka 113
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skuteczne propagowanie zdrowia, poparte 
solidną bazą dowodową, przyczynia się do 
zapobiegania chorobom i poprawy 
dobrostanu oraz jest efektywne kosztowo.
Propagowanie zdrowia i zapobieganie 
chorobom jest przy tym uzależnione od 
poznania czynników wpływających na 
zdrowie, od skutecznych narzędzi 
zapobiegawczych takich jak szczepienia, 
skutecznej kontroli zdrowia i chorób oraz 
stanu gotowości, a także od skutecznych 
programów badań przesiewowych.

Skuteczne propagowanie zdrowia, poparte 
solidną bazą dowodową, przyczynia się do 
zapobiegania chorobom i poprawy 
dobrostanu oraz jest efektywne kosztowo.
Propagowanie zdrowia i zapobieganie 
chorobom jest przy tym uzależnione od 
poznania czynników wpływających na 
zdrowie, od badań nad pierwotną i wtórną 
profilaktyką, od skutecznych narzędzi 
zapobiegawczych takich jak szczepienia, 
skutecznej kontroli zdrowia i chorób oraz 
stanu gotowości, a także od skutecznych 
programów badań przesiewowych.

Or. en

Poprawka 114
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – ustęp 1



PE492.557v01-00 42/51 AM\905948PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skuteczne propagowanie zdrowia, poparte 
solidną bazą dowodową, przyczynia się do 
zapobiegania chorobom i poprawy 
dobrostanu oraz jest efektywne kosztowo. 
Propagowanie zdrowia i zapobieganie 
chorobom jest przy tym uzależnione od 
poznania czynników wpływających na 
zdrowie, od skutecznych narzędzi 
zapobiegawczych takich jak szczepienia, 
skutecznej kontroli zdrowia i chorób oraz 
stanu gotowości, a także od skutecznych 
programów badań przesiewowych.

Skuteczne propagowanie zdrowia, poparte 
solidną bazą dowodową, przyczynia się do 
zapobiegania chorobom i poprawy 
dobrostanu oraz jest efektywne kosztowo. 
Propagowanie zdrowia i zapobieganie 
chorobom jest przy tym uzależnione od 
poznania czynników wpływających na 
zdrowie, w tym otyłości, która jest jedną z 
najważniejszych przyczyn wielu 
przewlekłych chorób, od skutecznych 
narzędzi zapobiegawczych takich jak 
szczepienia, skutecznej kontroli zdrowia i 
chorób oraz stanu gotowości, a także od 
skutecznych programów badań 
przesiewowych.

Or. da

Poprawka 115
Alda Sousa

Wniosek dotyczący decyzji
Załacznik 1 – część III – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

U podstaw skuteczności wysiłków na rzecz 
zapobiegania chorobom, niesprawności i 
ograniczeniom w funkcjonowaniu, 
zarządzania nimi i ich leczenia, leży 
zrozumienie ich przyczyn, procesów i 
skutków, a także czynników wpływających 
na dobre zdrowie i dobrostan. Zasadnicze 
znaczenie ma też skuteczna wymiana 
danych i ich powiązanie z wynikami 
rzeczywistych badań kohortowych w 
wielkiej skali, podobnie jak przełożenie 
wyników badań na działania kliniczne, w 
szczególności poprzez przeprowadzenie 
prób klinicznych.

U podstaw skuteczności wysiłków na rzecz 
zapobiegania chorobom, niesprawności i 
ograniczeniom w funkcjonowaniu, ich 
diagnozowania, zarządzania nimi i ich 
leczenia, leży zrozumienie ich przyczyn, 
procesów i skutków, a także czynników 
wpływających na dobre zdrowie i 
dobrostan. Zasadnicze znaczenie ma też 
skuteczne zbieranie i wymiana danych i 
ich powiązanie z wynikami rzeczywistych 
badań kohortowych w wielkiej skali, 
podobnie jak przełożenie w odpowiednim 
czasie wyników badań na działania 
kliniczne, w szczególności poprzez 
przeprowadzenie prób klinicznych i 
wsparcie badań medycznych 
poświęconych m.in. fazie działań 
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postdiagnostycznych w leczeniu choroby 
oraz badań mających praktyczne 
przełożenie.

Or. pt

Poprawka 116
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

U podstaw skuteczności wysiłków na rzecz 
zapobiegania chorobom, niesprawności i 
ograniczeniom w funkcjonowaniu, 
zarządzania nimi i ich leczenia, leży 
zrozumienie ich przyczyn, procesów i 
skutków, a także czynników wpływających 
na dobre zdrowie i dobrostan. Zasadnicze 
znaczenie ma też skuteczna wymiana 
danych i ich powiązanie z wynikami 
rzeczywistych badań kohortowych w 
wielkiej skali, podobnie jak przełożenie 
wyników badań na działania kliniczne, w 
szczególności poprzez przeprowadzenie 
prób klinicznych.

U podstaw skuteczności wysiłków na rzecz 
zapobiegania chorobom, niesprawności i 
ograniczeniom w funkcjonowaniu, 
zarządzania nimi i ich leczenia, leży 
zrozumienie ich przyczyn, procesów (np. 
szlaków molekularnych) i skutków, a 
także czynników wpływających na dobre 
zdrowie i dobrostan. Zasadnicze znaczenie 
ma też skuteczna wymiana danych i ich 
powiązanie z wynikami rzeczywistych 
badań kohortowych w wielkiej skali, 
podobnie jak przełożenie wyników badań 
na działania kliniczne, w szczególności 
poprzez przeprowadzenie prób 
klinicznych.

Or. en

Poprawka 117
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

U podstaw skuteczności wysiłków na rzecz 
zapobiegania chorobom, niesprawności i 
ograniczeniom w funkcjonowaniu, 
zarządzania nimi i ich leczenia, leży 

U podstaw skuteczności wysiłków na rzecz 
zapobiegania chorobom, niesprawności i 
ograniczeniom w funkcjonowaniu, 
zarządzania nimi i ich leczenia, leży 
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zrozumienie ich przyczyn, procesów i 
skutków, a także czynników wpływających 
na dobre zdrowie i dobrostan. Zasadnicze 
znaczenie ma też skuteczna wymiana 
danych i ich powiązanie z wynikami 
rzeczywistych badań kohortowych w 
wielkiej skali, podobnie jak przełożenie 
wyników badań na działania kliniczne, w 
szczególności poprzez przeprowadzenie 
prób klinicznych.

zrozumienie ich przyczyn, procesów i 
skutków, a także czynników wpływających 
na dobre zdrowie i dobrostan. Zasadnicze 
znaczenie ma też skuteczna wymiana 
danych, ujednolicone ich przetwarzanie i 
ich powiązanie z wynikami rzeczywistych 
badań kohortowych w wielkiej skali, 
podobnie jak przełożenie wyników badań 
na działania kliniczne, w szczególności 
poprzez przeprowadzenie prób 
klinicznych.

Or. da

Poprawka 118
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poprzez badania i innowacje należy zająć 
się lukami badawczymi w dziedzinach 
chorób zakaźnych, związanych z 
ubóstwem, rzadkich i zaniedbanych.

Or. en

Poprawka 119
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Luki badawcze w dziedzinie chorób 
zakaźnych, chorób związanych z 
ubóstwem i chorób zaniedbanych należy 
wypełnić za pomocą działań w zakresie 
badań i innowacji, u których podstaw leżą 
potrzeby pacjentów. Dzięki wspieraniu 
innowacyjnych globalnych partnerstw na 
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rzecz rozwijania narzędzi 
profilaktycznych, diagnostycznych, 
terapeutycznych i telemedycznych będzie 
można przyspieszyć tworzenie doskonałej 
bazy naukowej, a Unia będzie mogła 
wywiązać się ze swoich globalnych 
zobowiązań.

Or. sl

Poprawka 120
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Dla skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących 
zapobiegania i leczenia, określenie i 
wspieranie upowszechnienia najlepszych 
praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz 
wspieranie opieki zintegrowanej i 
wdrażania innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności.
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrostanu 
fizycznego, społecznego i umysłowego.

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Dla skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących 
zapobiegania i leczenia, określenie i 
wspieranie upowszechnienia najlepszych 
praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz 
wspieranie opieki zintegrowanej i 
wdrażania innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności.
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrostanu 
fizycznego, społecznego, gospodarczego i 
umysłowego

Or. en

Poprawka 121
Zofija Mazej Kukovič
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Dla skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz poprawy procesu 
podejmowania decyzji dotyczących
zapobiegania i leczenia, określenie i 
wspieranie upowszechnienia najlepszych 
praktyk w sektorze ochrony zdrowia oraz 
wspieranie opieki zintegrowanej i 
wdrażania innowacji technologicznych, 
organizacyjnych i społecznych, które 
zwłaszcza starszym osobom umożliwią 
zachowanie aktywności i niezależności.
Działania te przyczynią się do poprawy i 
wydłużenia okresu ich dobrostanu 
fizycznego, społecznego i umysłowego.

W związku ze starzeniem się populacji 
wzrost obciążeń powodowanych przez 
choroby i niepełnosprawność narzuca 
kolejne wymagania na sektory zdrowia i 
opieki. Dla skutecznego utrzymania 
odpowiedniego stanu zdrowia i opieki we 
wszystkich grupach wiekowych konieczne 
są działania na rzecz przyspieszenia
procesu podejmowania decyzji oraz
zwiększania świadomości w zakresie
zapobiegania chorobom i leczenia ich, 
określenie i wspieranie upowszechnienia 
najlepszych praktyk w sektorze ochrony 
zdrowia oraz wspieranie opieki 
zintegrowanej i wdrażania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, które zwłaszcza starszym 
osobom umożliwią zachowanie aktywności 
i niezależności. Działania te przyczynią się 
do poprawy i wydłużenia okresu ich 
dobrostanu fizycznego, społecznego i 
umysłowego.

Or. sl

Poprawka 122
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lepsze poznanie czynników wpływających 
na zdrowie jest konieczne w celu 
uzyskania dowodów świadczących o 
skutecznym propagowaniu zdrowia i 
zapobieganiu chorobom; ponadto umożliwi 
opracowanie kompletnych wskaźników 
stanu zdrowia i dobrostanu w Unii.

Lepsze poznanie czynników wpływających 
na zdrowie jest konieczne w celu 
uzyskania dowodów świadczących o 
skutecznym propagowaniu zdrowia i 
zapobieganiu chorobom; ponadto umożliwi 
opracowanie kompletnych wskaźników 
stanu zdrowia i dobrostanu w Unii.
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Badania obejmą czynniki środowiskowe, 
behawioralne (w tym styl życia), 
społeczno-ekonomiczne i genetyczne w ich 
najszerszym ujęciu. W ramach podejść 
uwzględnione będą długoterminowe 
badania kohort i ich powiązanie z danymi 
uzyskanymi w wyniku innych badań i 
innymi metodami.

Badania obejmą czynniki środowiskowe, 
behawioralne (w tym styl życia), 
społeczno-ekonomiczne (w tym elementy 
ryzyka zawodowego) i genetyczne w ich 
najszerszym ujęciu. W ramach podejść 
uwzględnione będą długoterminowe 
badania kohort i ich powiązanie z danymi 
uzyskanymi w wyniku innych badań i 
innymi metodami.

Or. en

Poprawka 123
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lepsze poznanie czynników wpływających 
na zdrowie jest konieczne w celu 
uzyskania dowodów świadczących o 
skutecznym propagowaniu zdrowia i 
zapobieganiu chorobom; ponadto umożliwi 
opracowanie kompletnych wskaźników 
stanu zdrowia i dobrostanu w Unii.
Badania obejmą czynniki środowiskowe, 
behawioralne (w tym styl życia), 
społeczno-ekonomiczne i genetyczne w ich 
najszerszym ujęciu. W ramach podejść 
uwzględnione będą długoterminowe 
badania kohort i ich powiązanie z danymi 
uzyskanymi w wyniku innych badań i 
innymi metodami.

Lepsze poznanie czynników wpływających 
na zdrowie jest konieczne w celu 
uzyskania dowodów świadczących o 
skutecznym propagowaniu zdrowia i 
zapobieganiu chorobom; ponadto umożliwi 
opracowanie kompletnych wskaźników 
stanu zdrowia i dobrostanu w Unii.
Badania obejmą czynniki środowiskowe, 
behawioralne (w tym styl życia), 
społeczno-ekonomiczne i genetyczne w ich 
najszerszym ujęciu, wraz z krótko- i 
długoterminowym wpływem i korzyściami 
płynącymi z powiązanych interwencji w 
zakresie zdrowia publicznego. W ramach 
podejść uwzględnione będą 
długoterminowe badania kohort i ich 
powiązanie z danymi uzyskanymi w 
wyniku innych badań i innymi metodami.

Or. en

Poprawka 124
Vittorio Prodi
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności lepsze zrozumienie roli 
środowiska jako czynnika wpływającego 
na zdrowie będzie wymagało
zintegrowania podejść w dziedzinie 
biologii molekularnej, epidemiologii i 
toksykologiii w celu zbadania zależności 
między zdrowiem a środowiskiem, w tym 
zbadania trybu działania substancji 
chemicznych, połączonego narażenia na 
działanie zanieczyszczeń i innych 
powodujących stres czynników 
związanych ze środowiskiem i klimatem, 
zintegrowanych prób toksykologicznych 
oraz rozwiązań alternatywnych do 
prowadzenia badań na zwierzętach.
Potrzebne są innowacyjne podejścia do 
kwestii oceny narażenia, wykorzystujące 
biomarkery nowej generacji oparte na tych 
dziedzinach nauki, których nazwa kończy 
się na „-omika”, oraz na epigenetyce, 
biomonitoringu człowieka, ocenach i 
modelowaniu indywidualnego narażenia w 
celu poznania połączonych, 
skumulowanych i powstających narażeń, 
łączące czynniki społeczno-ekonomiczne i 
behawioralne. Wsparcie zostanie 
przyznane na poprawę powiązań z danymi 
środowiskowymi przy użyciu 
nowoczesnych systemów informacyjnych.

W szczególności lepsze zrozumienie roli 
środowiska jako czynnika wpływającego 
na zdrowie będzie wymagało
zintegrowanych i zorientowanych na 
człowieka badań w zakresie zdrowia, 
testowania bezpieczeństwa i oceny ryzyka 
(ostatecznie zastępujących 
wykorzystywanie zwierząt), podejść w 
dziedzinie biologii molekularnej, 
epidemiologii i toksykologii w celu 
zbadania zależności między zdrowiem a 
środowiskiem i objaśnienia dróg 
rozprzestrzeniania się chorób oraz 
działania toksycznego dla ludzi, w tym 
zbadania trybu działania substancji 
chemicznych, połączonego narażenia na 
działanie zanieczyszczeń i innych 
powodujących stres czynników 
związanych ze środowiskiem i klimatem, 
zintegrowanych prób toksykologicznych 
oraz rozwiązań alternatywnych do 
prowadzenia badań na zwierzętach.
Potrzebne są innowacyjne podejścia do 
kwestii oceny narażenia, wykorzystujące
właściwe dla człowieka biomarkery nowej 
generacji oparte na tych dziedzinach nauki, 
których nazwa kończy się na „-omika”, 
oraz na epigenetyce, biomonitoringu 
człowieka, ocenach i modelowaniu 
indywidualnego narażenia w celu poznania 
połączonych, skumulowanych i 
powstających narażeń, łączące czynniki 
społeczno-ekonomiczne i behawioralne.
Wsparcie zostanie przyznane na poprawę 
powiązań z danymi środowiskowymi przy 
użyciu nowoczesnych systemów 
informacyjnych.

Or. en
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Poprawka 125
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności lepsze zrozumienie roli 
środowiska jako czynnika wpływającego 
na zdrowie będzie wymagało 
zintegrowania podejść w dziedzinie 
biologii molekularnej, epidemiologii i 
toksykologiii w celu zbadania zależności 
między zdrowiem a środowiskiem, w tym 
zbadania trybu działania substancji 
chemicznych, połączonego narażenia na 
działanie zanieczyszczeń i innych 
powodujących stres czynników 
związanych ze środowiskiem i klimatem, 
zintegrowanych prób toksykologicznych 
oraz rozwiązań alternatywnych do 
prowadzenia badań na zwierzętach. 
Potrzebne są innowacyjne podejścia do 
kwestii oceny narażenia, wykorzystujące 
biomarkery nowej generacji oparte na tych 
dziedzinach nauki, których nazwa kończy 
się na „-omika”, oraz na epigenetyce, 
biomonitoringu człowieka, ocenach i 
modelowaniu indywidualnego narażenia w 
celu poznania połączonych, 
skumulowanych i powstających narażeń, 
łączące czynniki społeczno-ekonomiczne i 
behawioralne. Wsparcie zostanie 
przyznane na poprawę powiązań z danymi 
środowiskowymi przy użyciu 
nowoczesnych systemów informacyjnych.

W szczególności lepsze zrozumienie roli 
środowiska jako czynnika wpływającego 
na zdrowie będzie wymagało 
zintegrowania podejść w dziedzinie 
biologii molekularnej, epidemiologii i 
toksykologii w celu zbadania zależności 
między zdrowiem a środowiskiem, w tym 
zbadania trybu działania substancji 
chemicznych oraz substancji 
zaburzających gospodarkę hormonalną 
stosowanych w produktach 
konsumpcyjnych oraz produktach 
żywnościowych, połączonego narażenia na 
działanie zanieczyszczeń i innych 
powodujących stres czynników 
związanych ze środowiskiem i klimatem, 
zintegrowanych prób toksykologicznych 
oraz rozwiązań alternatywnych do 
prowadzenia badań na zwierzętach. 
Potrzebne są innowacyjne podejścia do 
kwestii oceny narażenia, wykorzystujące 
biomarkery nowej generacji oparte na tych 
dziedzinach nauki, których nazwa kończy 
się na „-omika”, oraz na epigenetyce, 
biomonitoringu człowieka, ocenach i 
modelowaniu indywidualnego narażenia w 
celu poznania połączonych, 
skumulowanych i powstających narażeń, 
łączące czynniki społeczno-ekonomiczne i 
behawioralne. Wsparcie zostanie 
przyznane na poprawę powiązań z danymi 
środowiskowymi przy użyciu 
nowoczesnych systemów informacyjnych.

Or. da

Poprawka 126
Edite Estrela
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umożliwi to ocenę istniejących i 
planowanych działań politycznych i 
programów oraz zapewnienie im wsparcia 
politycznego. Można też opracować 
udoskonalone metody interwencji 
behawioralnej oraz programy 
zapobiegawcze i edukacyjne z 
uwzględnieniem interwencji i programów 
dotyczących wiedzy o zdrowiu w 
odniesieniu do odżywiania, szczepień i 
innych działań w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Umożliwi to ocenę istniejących i 
planowanych działań politycznych i 
programów oraz zapewnienie im wsparcia 
politycznego. Można też opracować 
udoskonalone metody interwencji 
behawioralnej oraz programy 
zapobiegawcze i edukacyjne z 
uwzględnieniem interwencji i programów 
dotyczących wiedzy o zdrowiu w 
odniesieniu do odżywiania, szczepień i 
innych działań w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej. Analogicznie, aby 
zminimalizować czynniki ryzyka, można 
umacniać uwzględnianie kwestii zdrowia 
we wszystkich sektorach polityki (np. 
dotyczących środowiska i miejsca pracy).

Or. en

Poprawka 127
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umożliwi to ocenę istniejących i 
planowanych działań politycznych i 
programów oraz zapewnienie im wsparcia 
politycznego. Można też opracować 
udoskonalone metody interwencji 
behawioralnej oraz programy 
zapobiegawcze i edukacyjne z 
uwzględnieniem interwencji i programów 
dotyczących wiedzy o zdrowiu w 
odniesieniu do odżywiania, szczepień i 
innych działań w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Umożliwi to ocenę istniejących i 
planowanych działań politycznych i 
programów oraz zapewnienie im wsparcia 
politycznego. Można też opracować 
udoskonalone metody interwencji 
behawioralnej oraz programy 
zapobiegawcze i edukacyjne z 
uwzględnieniem interwencji i programów 
dotyczących wiedzy o zdrowiu, zwłaszcza
w odniesieniu do odżywiania, szczepień i 
innych działań w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej.
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