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Poprawka 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – nagłówek 1 – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

nauka na rzecz społeczeństwa oraz wraz z 
nim zapewnia współdziałanie wszystkich 
podmiotów społecznych w cyklu 
innowacji, podnosi jakość, znaczenie, 
akceptację i trwałość wyników procesu 
innowacji dzięki połączeniu interesów i 
wartości społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II „Wiodąca pozycja w przemyśle” – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 158
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II. Priorytet „Wiodąca pozycja w przemyśle” – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” przyjmuje zintegrowane 
podejście do udziału MŚP, dzięki czemu 
ok. 15 % połączonych budżetów 
wszystkich celów szczegółowych 
dotyczących wyzwań społecznych oraz 
celu szczegółowego „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” mogłoby zostać 
przeznaczone na MŚP.

„Horyzont 2020” przyjmuje zintegrowane 
podejście do udziału MŚP, dzięki czemu 
ok. 30 % połączonych budżetów 
wszystkich celów szczegółowych 
dotyczących wyzwań społecznych oraz 
celu szczegółowego „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” mogłoby zostać 
przeznaczone na MŚP.

Or. it

Uzasadnienie

Zachęcanie MŚP do udziału w programie ramowym w znacznie większym stopniu niż 
proponuje Komisja, ma strategiczne znaczenie.

Poprawka 159
Yves Cochet, Jill Evans
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III „Wyzwania społeczne” – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 160
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III „Wyzwania społeczne” – ustęp 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) działania w dziedzinie klimatu,
środowiska, efektywna gospodarka 
zasobami i ich ochrona oraz 
zrównoważone gospodarowanie
surowcami;

Or. en

Poprawka 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III „Wyzwania społeczne” – ustęp 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



PE492.608v01-00 6/72 AM\906315PL.doc

PL

Poprawka 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III „Wyzwania społeczne” – ustęp 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III „Wyzwania społeczne” – ustęp 1 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f a) Kultura i niematerialne obszary 
wiedzy

Or. en

Poprawka 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III „Wyzwania społeczne” – ustęp 1 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f b) Inteligentne miasta i dziedzictwo 
kulturowe

Or. en
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Poprawka 165
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III „Wyzwania społeczne” – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 166
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III „Wyzwania społeczne” – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 
humanistyczne. Ponadto rozwój tych 
dyscyplin zostanie uwzględniony w celu 
szczegółowym „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”. Wsparcie 
będzie również ukierunkowane na 
zapewnienie solidnej podstawy 

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 
humanistyczne oraz integracja 
społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto 
rozwój tych dyscyplin zostanie 
uwzględniony w celu szczegółowym
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa”. Wsparcie będzie również 
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faktograficznej dla kształtowania polityki 
na poziomie międzynarodowym, Unii, 
krajowym i regionalnym. Ze względu na 
globalny charakter wielu z tych wyzwań, 
integralną część działań podejmowanych w 
związku z każdym z nich stanowić będzie 
współpraca międzynarodowa. Ponadto w 
ramach celu szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
zapewnione zostanie przekrojowe wsparcie 
dla współpracy międzynarodowej.

ukierunkowane na zapewnienie solidnej 
podstawy faktograficznej dla kształtowania 
polityki na poziomie międzynarodowym, 
Unii, krajowym i regionalnym. Ze względu 
na globalny charakter wielu z tych 
wyzwań, integralną część działań 
podejmowanych w związku z każdym z 
nich stanowić będzie współpraca 
międzynarodowa. Ponadto w ramach celu 
szczegółowego „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa” zapewnione 
zostanie przekrojowe wsparcie dla 
współpracy międzynarodowej.

Or. en

Poprawka 167
Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1.3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada Naukowa ERBN będzie stale 
monitorować działalność ERBN i 
analizować możliwości optymalnego 
osiągnięcia swoich celów za pomocą 
systemów dotacji kładących nacisk na 
przejrzystość, stabilność i prostotę dla 
wnioskodawców oraz pod względem 
realizacji i zarządzania, a także, w razie 
potrzeby, najlepsze sposoby reagowania na 
zarysowujące się potrzeby. Będzie dążyć 
do utrzymania i dalszego doskonalenia 
światowej klasy systemu wzajemnej oceny 
ERBN, opartego na przejrzystości, 
uczciwości i bezstronności w 
rozpatrywaniu wniosków, dzięki czemu 
będzie w stanie wyróżnić najwyższą 
naukową jakość i talent o przełomowym 
potencjale, bez względu na płeć, 
narodowość czy wiek naukowca. Ponadto 
ERBN będzie nadal prowadzić badania 
strategiczne w celu przygotowania i 
wsparcia swoich działań, utrzymywać 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej



AM\906315PL.doc 9/72 PE492.608v01-00

PL

bliskie kontakty ze społecznością naukową 
i innymi zainteresowanymi stronami oraz 
starać się uzupełniać swoimi działaniami 
inicjatywy badawcze na innych poziomach.

Or. en

Poprawka 168
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 169
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2.3 – ustęp 2 – litera (a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 170
Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3.1 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli Europa ma dorównać swoim 
konkurentom w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, musi zachęcić 
większą liczbę młodych kobiet i mężczyzn 
do podjęcia karier naukowych oraz 
zapewnić wysoce atrakcyjne możliwości i 
środowiska badań i innowacji. Najbardziej 
utalentowane osoby, z Europy i spoza niej, 
powinny postrzegać Europę jako 
szczególnie korzystne miejsce pracy.
Równouprawnienie płci, atrakcyjne stałe 
zatrudnienie i warunki pracy, a także 
uznanie to podstawowe aspekty, w 
odniesieniu do których w całej Europie 
należy zapewnić spójne podejście.

Jeśli Europa ma dorównać swoim 
konkurentom w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, musi zachęcić 
większą liczbę młodych kobiet i mężczyzn 
do podjęcia karier naukowych oraz 
zapewnić wysoce atrakcyjne możliwości i 
środowiska badań i innowacji. Najbardziej 
utalentowane osoby, z Europy i spoza niej, 
powinny postrzegać Europę jako 
szczególnie korzystne miejsce pracy.
Równe szanse dla mężczyzn i kobiet w 
badaniach, atrakcyjne stałe zatrudnienie i 
warunki pracy, a także uznanie to 
podstawowe aspekty, w odniesieniu do 
których w całej Europie należy zapewnić 
spójne podejście.

Or. en

Poprawka 171
Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ani samo finansowanie Unii, ani działające 
indywidualnie państwa członkowskie nie 
będą w stanie sprostać temu wyzwaniu.
Państwa członkowskie wprowadziły 
wprawdzie reformy zmierzające do 
udoskonalenia swoich instytucji 
szkolnictwa wyższego oraz do 
modernizacji systemu szkolenia, jednak w 
skali Europy postępy są nierówne i między 
poszczególnymi krajami występują duże 
różnice. Ogólnie rzecz biorąc, współpraca 
naukowa i technologiczna między 
sektorem publicznym a prywatnym w 
Europie pozostaje słaba. To samo dotyczy
równouprawnienia płci oraz wysiłków 
zmierzających do przyciągania studentów i 

Ani samo finansowanie Unii, ani działające 
indywidualnie państwa członkowskie nie 
będą w stanie sprostać temu wyzwaniu.
Państwa członkowskie wprowadziły 
wprawdzie reformy zmierzające do 
udoskonalenia swoich instytucji 
szkolnictwa wyższego oraz do 
modernizacji systemu szkolenia, jednak w 
skali Europy postępy są nierówne i między 
poszczególnymi krajami występują duże 
różnice. Ogólnie rzecz biorąc, współpraca 
naukowa i technologiczna między 
sektorem publicznym a prywatnym w 
Europie pozostaje słaba. To samo dotyczy
równych szans mężczyzn i kobiet w 
badaniach oraz wysiłków zmierzających 
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naukowców spoza EPB. Obecnie ok. 20 % 
doktorantów w Unii to obywatele państw 
trzecich, podczas gdy w USA ich liczba 
wynosi ok. 35 %. Aby zmiana nastąpiła 
szybciej, na szczeblu Unii wymagane jest 
podejście strategiczne wykraczające poza 
granice państw. Finansowanie Unii jest 
niezbędne dla zachęcenia do 
przeprowadzenia niezbędnych reform 
strukturalnych.

do przyciągania studentów i naukowców
obu płci spoza EPB. Obecnie ok. 20 % 
doktorantów w Unii to obywatele państw 
trzecich, podczas gdy w USA ich liczba 
wynosi ok. 35 %. Aby zmiana nastąpiła 
szybciej, na szczeblu Unii wymagane jest 
podejście strategiczne wykraczające poza 
granice państw. Finansowanie Unii jest 
niezbędne dla zachęcenia do 
przeprowadzenia niezbędnych reform 
strukturalnych.

Or. en

Poprawka 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 174
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 175
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 176
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania związane z celem „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” będą 
opierać się przede wszystkim na agendach 

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

badań naukowych i innowacji 
zdefiniowanych wraz z przemysłem i
biznesem oraz społecznością naukową i 
innymi organizacjami zrzeszającymi 
zainteresowane podmioty, takimi jak 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego; działania będą miały na 
celu nie tylko zaspokojenie wspólnych 
potrzeb i rozwianie obaw konkretnych 
sektorów, ale również wsparcie wdrażania 
celów politycznych w tych konkretnych 
sektorach; działania będą silnie 
ukierunkowane na wykorzystanie 
inwestycji sektora prywatnego.

Or. en

Poprawka 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 8 „Zintegrowane podejście do kluczowych 
technologii wspomagających”

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istotnym aspektem celu „Wiodąca pozycja 
w zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” są kluczowe technologie 
wspomagające (KET), definiowane jako 
mikro- i nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologia, biotechnologia, materiały 
zaawansowane i zaawansowane systemy
produkcyjne22. Takie multidyscyplinarne, 
wymagające rozległej wiedzy i dużego 
kapitału technologie obejmują wiele 
zróżnicowanych sektorów, tworząc 
podstawę dla osiągnięcia istotnej przewagi 
konkurencyjnej przez przemysł europejski.
Zintegrowane podejście, wspierające 
oddziaływanie kluczowych technologii 
wspomagających, przejawiające się 
łączeniem, konwergencją i wzajemnym 
inspirowaniem się różnych cykli innowacji 
i łańcuchów wartości, może zapewnić 
obiecujące wyniki badań naukowych i 

Istotnym aspektem celu „Wiodąca pozycja 
w zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” są kluczowe technologie 
wspomagające (KET), definiowane jako 
mikro- i nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologia, biotechnologia, materiały 
zaawansowane, zaawansowane systemy
produkcyjne i innowacje ekologiczne22.
Takie multidyscyplinarne, wymagające 
rozległej wiedzy i dużego kapitału 
technologie obejmują wiele 
zróżnicowanych sektorów, tworząc 
podstawę dla osiągnięcia istotnej przewagi 
konkurencyjnej przez przemysł europejski.
Zintegrowane podejście, wspierające 
oddziaływanie kluczowych technologii 
wspomagających, przejawiające się 
łączeniem, konwergencją i wzajemnym 
inspirowaniem się różnych cykli innowacji 
i łańcuchów wartości, może zapewnić 
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otworzyć drogę dla nowych technologii 
przemysłowych, produktów, usług i 
nowatorskich zastosowań (np. w 
przestrzeni kosmicznej, transporcie, 
środowisku, zdrowiu itd.). Liczne 
interakcje technologii wspomagających i 
kluczowych technologii wspomagających 
będą zatem wykorzystywane w elastyczny 
sposób jako ważne źródło innowacji.
Podejście to uzupełni wsparcie dla badań i 
innowacji w zakresie KET świadczone 
przez organy krajowe lub regionalne z 
funduszy polityki spójności w ramach 
strategii inteligentnej specjalizacji.

obiecujące wyniki badań naukowych i 
otworzyć drogę dla nowych technologii 
przemysłowych, produktów, usług i 
nowatorskich zastosowań (np. w 
przestrzeni kosmicznej, transporcie, 
środowisku, zdrowiu itd.). Liczne 
interakcje technologii wspomagających i 
kluczowych technologii wspomagających 
będą zatem wykorzystywane w elastyczny 
sposób jako ważne źródło innowacji.
Podejście to uzupełni wsparcie dla badań i 
innowacji w zakresie KET świadczone 
przez organy krajowe lub regionalne z 
funduszy polityki spójności w ramach 
strategii inteligentnej specjalizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Industrial leadership in eco-innovation will lead to improved environmental performance and 
resilience across the economy being at the same time cost-effective and good for business and 
society, from rural to urban citizens, as a whole. The global market (2020) for eco-industries 
is rapidly expanding and this EU business sector is already growing rapidly: Horizon 2020 
needs to build on this. Eco-innovation needs to permeate all sectors of the economy and 
society, providing the basis for a significant competitive advantage for Europe to face up to 
the challenge of sustainability. Therefore eco-innovation is a key enabling technology.

Poprawka 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 8 „Zintegrowane podejście do kluczowych 
technologii wspomagających”

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istotnym aspektem celu „Wiodąca pozycja 
w zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” są kluczowe technologie 
wspomagające (KET), definiowane jako 
mikro- i nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologia, biotechnologia, materiały 
zaawansowane i zaawansowane systemy 
produkcyjne22. Takie multidyscyplinarne, 
wymagające rozległej wiedzy i dużego 

Istotnym aspektem celu „Wiodąca pozycja 
w zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” są kluczowe technologie 
wspomagające (KET), definiowane jako 
mikro- i nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologia, biotechnologia, materiały 
zaawansowane i zaawansowane systemy 
produkcyjne22. Takie multidyscyplinarne, 
wymagające rozległej wiedzy i dużego 
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kapitału technologie obejmują wiele 
zróżnicowanych sektorów, tworząc 
podstawę dla osiągnięcia istotnej przewagi 
konkurencyjnej przez przemysł europejski.
Zintegrowane podejście, wspierające 
oddziaływanie kluczowych technologii 
wspomagających, przejawiające się
łączeniem, konwergencją i wzajemnym 
inspirowaniem się różnych cykli innowacji 
i łańcuchów wartości, może zapewnić 
obiecujące wyniki badań naukowych i 
otworzyć drogę dla nowych technologii 
przemysłowych, produktów, usług i 
nowatorskich zastosowań (np. w 
przestrzeni kosmicznej, transporcie, 
środowisku, zdrowiu itd.). Liczne 
interakcje technologii wspomagających i 
kluczowych technologii wspomagających 
będą zatem wykorzystywane w elastyczny 
sposób jako ważne źródło innowacji.
Podejście to uzupełni wsparcie dla badań i 
innowacji w zakresie KET świadczone 
przez organy krajowe lub regionalne z 
funduszy polityki spójności w ramach 
strategii inteligentnej specjalizacji.

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

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje ogromny potencjał w stosowaniu w rolnictwie technologii wspomagających i 
przekrojowych, zwłaszcza poprzez branże działające na rzecz rolnictwa, które odgrywają 
ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności europejskiego rolnictwa.

Poprawka 179
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku technologii wspomagających 
i przemysłowych, w tym kluczowych 
technologii wspomagających, ważnym 

W przypadku technologii wspomagających 
i przemysłowych, w tym kluczowych 
technologii wspomagających, ważnym 
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celem będzie wspieranie interakcji między 
technologiami oraz z zastosowaniami 
związanymi z wyzwaniami społecznymi.
Zostanie to w pełni uwzględnione w 
pracach nad przygotowaniem i 
wdrożeniem agend i priorytetów. Wymaga 
to pełnego zaangażowania 
zainteresowanych stron reprezentujących 
różne punkty widzenia w ustalanie i 
wdrażanie priorytetów. W niektórych 
przypadkach konieczne będą również 
działania wspólnie finansowane ze
środków przeznaczonych na technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz na 
odnośne wyzwania społeczne. Dotyczy to 
m.in. wspólnego finansowania partnerstw 
publiczno-prywatnych mających na celu 
rozwój technologii i zastosowanie ich w 
odniesieniu do wyzwań społecznych.

celem będzie wspieranie interakcji między 
technologiami oraz z zastosowaniami 
związanymi z wyzwaniami społecznymi.
Zostanie to w pełni uwzględnione w 
pracach nad przygotowaniem i 
wdrożeniem agend i priorytetów. Wymaga 
to pełnego zaangażowania 
zainteresowanych stron reprezentujących 
różne punkty widzenia, takich jak 
społeczeństwo obywateslkie, w ustalanie 
i wdrażanie priorytetów. W niektórych
przypadkach konieczne będą również 
działania wspólnie finansowane ze 
środków przeznaczonych na technologie 
wspomagające i przemysłowe oraz na 
odnośne wyzwania społeczne. Dotyczy to 
m.in. wspólnego finansowania partnerstw 
publiczno-prywatnych i partnerstw z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego mających na celu rozwój 
technologii i innowacji oraz zastosowanie 
ich w odniesieniu do wyzwań społecznych.

Or. en

Poprawka 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e a) zaawansowane roboty i technologie 
stosowane w sektorze zdrowia i 
niepełnosprawności

Or. en

Uzasadnienie

Advanced technology as robots are a key factor in health.
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Poprawka 181
Daciana Octavia Sârbu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) poprawa wydajności energetycznej TIK.

Or. en

Poprawka 182
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.2.1 – introductory paragraph

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 183
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.2.1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 184
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.2.1 – paragraph 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 185
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nanotechnologie to grupa rozwijających 
się technologii o dowiedzionym potencjale, 
które, po przełożeniu efektów badań na
przełomowe produkty i procesy 
produkcyjne, będą mieć rewolucyjne 
oddziaływanie w dziedzinie np. 
materiałów, ICT, nauk biologicznych, 
opieki zdrowotnej i towarów 
konsumpcyjnych.

Nanotechnologie to grupa rozwijających 
się technologii o dowiedzionym potencjale, 
które, po przełożeniu efektów badań na
trwałe i konkurencyjne produkty oraz
procesy produkcyjne, może potencjalnie
mieć rewolucyjne oddziaływanie w 
dziedzinie np. materiałów, ICT, nauk 
biologicznych, opieki zdrowotnej i 
towarów konsumpcyjnych.

Or. en

Poprawka 186
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nanotechnologie mają do odegrania
zasadniczą rolę w zakresie sprostania 
wyzwaniom określonym w strategii

Nanotechnologie moga odegrać zasadniczą 
rolę w zakresie sprostania wyzwaniom 
określonym w strategii „Europa 2020” na 
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„Europa 2020” na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Udane wdrożenie tych kluczowych 
technologii wspomagających wzmocni
konkurencyjność przemysłu Unii, 
umożliwiając wprowadzenie nowatorskich 
i udoskonalonych produktów lub bardziej 
efektywnych procesów, a także reagowanie 
na przyszłe wyzwania.

rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Udane wdrożenie tych 
kluczowych technologii wspomagających
może wzmocnić konkurencyjność 
przemysłu Unii, umożliwiając 
wprowadzenie nowatorskich i 
udoskonalonych produktów lub bardziej 
efektywnych procesów, a także reagowanie 
na przyszłe wyzwania.

Or. en

Poprawka 187
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.2.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa musi teraz zabezpieczyć i umocnić 
swoją pozycję na rynku światowym 
poprzez promowanie prowadzonej na 
szeroką skalę współpracy w obrębie 
różnych łańcuchów wartości i pomiędzy 
nimi, a także między różnymi sektorami 
przemysłu, aby procesy bazujące na tych 
technologiach mogły dostarczyć 
produktów nadających się do 
wykorzystania handlowego. Kwestie oceny 
ryzyka i zarządzania nim, a także 
odpowiedzialność w zarządzaniu okazują 
się być czynnikami decydującymi o 
przyszłym wpływie nanotechnologii na 
społeczeństwo i gospodarkę.

Europa musi teraz zabezpieczyć i umocnić 
swoją pozycję na rynku światowym 
poprzez promowanie prowadzonej na 
szeroką skalę współpracy w obrębie 
różnych łańcuchów wartości i pomiędzy 
nimi, a także między różnymi sektorami 
przemysłu, aby procesy bazujące na tych 
technologiach mogły dostarczyć 
produktów bezpiecznych, trwałych i
nadających się do wykorzystania 
handlowego. Kwestie oceny ryzyka i 
zarządzania nim, a także odpowiedzialność 
w zarządzaniu są czynnikami 
decydującymi o przyszłym wpływie 
nanotechnologii na społeczeństwo i 
gospodarkę, dlatego też głównie działania 
w tych obszarach będą wspierane w 
ramach Horyzontu 2020.

Or. en

Poprawka 188
Yves Cochet, Jill Evans
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.2.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania będą zatem ukierunkowane na
powszechne i odpowiedzialne
zastosowanie nanotechnologii w 
gospodarce, w celu osiągnięcia korzyści o 
dużym znaczeniu społecznym i 
przemysłowym. W celu zapewnienia 
potencjalnych możliwości, w tym 
zakładania nowych przedsiębiorstw i 
tworzenia nowych miejsc pracy, badania 
powinny dostarczyć niezbędnych narzędzi 
umożliwiających wprowadzenie 
odpowiedniej normalizacji i regulacji.

Działania będą zatem ukierunkowane na
odpowiedzialne i trwałe zastosowanie 
nanotechnologii w gospodarce, w celu 
osiągnięcia korzyści o dużym znaczeniu
środowiskowym, społecznym i 
przemysłowym. W celu zapewnienia 
potencjalnych możliwości, w tym 
zakładania nowych przedsiębiorstw i 
tworzenia nowych miejsc pracy, badania 
powinny dostarczyć niezbędnych narzędzi 
umożliwiających wprowadzenie 
odpowiedniej normalizacji i regulacji.

Or. en

Poprawka 189
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.2.3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Rozwój nowej generacji 
nanomateriałów, nanourządzeń i 
nanosystemów

a) Rozwój nowej generacji 
nanomateriałów, nanourządzeń i 
nanosystemów z uwzględnieniem zasady 
ostrożnościowej

Or. en

Poprawka 190
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.2.3 – litera (a) – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 191
Frédérique Ries

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Zapewnienie bezpiecznego rozwoju i 
zastosowania nanotechnologii

(b) Zapewnienie bezpiecznego rozwoju i 
zastosowania nanotechnologii, szczególnie 
gdy stosuje się je do wytwarzania 
produktów przeznaczonych do 
bezpośredniego kontaktu z ciałem 
człowieka

Or. fr

Uzasadnienie

Nawiązuje do poprawki na ten sam temat do załącznika I – część 2 – punkt 1 – punkt 1.2 –
punkt 1.2.3 – litera (a) –  ustęp 1.
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Poprawka 192
Daciana Octavia Sârbu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Zapewnienie bezpiecznego rozwoju i 
zastosowania nanotechnologii

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

Or. en

Poprawka 193
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.2.3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój wiedzy naukowej dotyczącej 
potencjalnego wpływu nanotechnologii i 
nanosystemów na zdrowie lub środowisko 
oraz opracowanie narzędzi oceny ryzyka i 
zarządzania w całym cyklu życia.

Rozwój wiedzy naukowej dotyczącej 
potencjalnego wpływu nanotechnologii i 
nanosystemów na zdrowie lub środowisko 
oraz opracowanie dostosowanych do celu i 
niewykorzystujących zwierząt narzędzi 
oceny ryzyka i zarządzania w całym cyklu 
życia.

Or. en

Uzasadnienie

Nanomateriały są w coraz większym stopniu rozwijane i wykorzystywane w różnych 
produktach. Jednakże wiele obecnych metod sprawdzania toksyczności jest nieodpowiednich 
do oceny nanomateriałów, co stwarza pilną potrzebę opracowania nowego, odnoszącego się 
do ludzi i niewykorzystującego zwierząt podejścia do nanomateriałów.
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Poprawka 194
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nacisk na zarządzanie w zakresie 
nanotechnologii z korzyścią dla 
społeczeństwa.

Nacisk na zarządzanie w zakresie 
nanotechnologii z korzyścią dla 
społeczeństwa, przy uwzględnieniu zasady 
ostrożnościowej, a także ocena społecznej 
akceptowalności konkretnych zastosowań 
oraz ich istotność.

Or. en

Poprawka 195
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.2.3 – litera (d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ukierunkowanie na nowe działania, 
inteligentną integrację nowych i 
istniejących procesów, a także zwiększenie 
skali z myślą o masowym wytwarzaniu 
produktów i wielofunkcyjnych zakładach, 
zapewniające skuteczne przekształcenie 
wiedzy w innowacje przemysłowe.

Ukierunkowanie na nowe działania, 
inteligentną integrację nowych i 
istniejących procesów.

Or. en

Poprawka 196
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 197
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.3.3 – litera (g) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.3.3 – litera (g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga). nowe materiały dotyczące ochrony i 
renowacji dziedzictwa kulturowego 

Or. en
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Poprawka 199
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.4.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, żywność, chemia i zdrowie.

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, żywność, chemia i zdrowie, co 
zapewni bezpieczną drogę do ich 
zastosowania.

Or. en

Poprawka 200
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Silna baza naukowa, technologiczna i 
innowacyjna w dziedzinie biotechnologii 
ułatwi zrozumienie skutków i 
oddziaływania tej technologii. Ta pozycja 
zostanie wzmocniona poprzez integrację
zdrowia i oceny bezpieczeństwa, 
gospodarczych i środowiskowych skutków 
zastosowania technologii oraz aspektów 
zarządzania całościowym i konkretnym
ryzykiem związanym z zastosowaniem 
biotechnologii.

Or. en
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Poprawka 201
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Przedsiębiorstwa w Unii
mogą skorzystać z ograniczenia emisji 
CO2 poprzez wykorzystanie potencjału 
procesów biotechnologicznych i 
bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia może 
otworzyć możliwości wykorzystania 
zasobów morskich w innowacyjnych 
zastosowaniach w przemyśle, opiece 
zdrowotnej i ochronie środowiska.
Przewiduje się, że powstający sektor 
biotechnologii morskiej (niebieskiej) 
będzie rósł w tempie 10 % rocznie.

Or. en

Poprawka 202
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe i rolne, w tym
produkcja żywności i paszy,
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Możliwe obciążenia 
gospodarcze dla przedsiębiorstw w Unii 
można ograniczyć poprzez wykorzystanie 
potencjału procesów biotechnologicznych i 
bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia otwiera 
również nowe możliwości wykorzystania 
ogromnego potencjału zasobów morskich 
w innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie 
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor biotechnologii morskiej (niebieskiej) 
będzie rósł w tempie 10 % rocznie.

Or. en

Uzasadnienie

Biotechnologia znajduje również ważne zastosowania w rolnictwie.
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Poprawka 203
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.4.3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Wspieranie najnowocześniejszych 
biotechnologii jako przyszłych czynników 
stymulujących innowację

a) Wspieranie najnowocześniejszych 
biotechnologii, bez ryzyka zakłóceń w 
środowisku naturalnym oraz przy 
uwzględnieniu zasady ostrożnościowej,
jako przyszłych czynników stymulujących 
innowację

Or. en

Poprawka 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 205
Julie Girling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.4.3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 206
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.4.3 – litera (c) – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 208
Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rozwój technologii platformowych (np. 
genomiki, metagenomiki, proteomiki, 
narzędzi molekularnych) w celu 
wzmacniania wiodącej pozycji i 
zwiększania przewagi konkurencyjnej w 
wielu sektorach gospodarki. Narzędzia 
diagnostyczne będą wspierane, jeżeli mają 
związek z terapią.

Or. en

Poprawka 209
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.4.3 – litera (c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c a) Dylematy środowiskowe, społeczne i 
etyczne
Celem jest badanie dylematów 
środowiskowych, społecznych i etycznych 
odnoszących się do niektórych rodzajów 
technologii poprzez rozwój procesów 
oceny obejmujących szerokie konsultacje 
z zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 210
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.4.3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c a) Dylematy społeczne i etyczne
Uwzględnienie w opracowywaniu 
procesów politycznych dylematów 
społecznych i etycznych odnoszących się 
do niektórych rodzajów technologii 
poprzez rozwój procesów oceny 
obejmujących szerokie konsultacje z 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 211
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.5.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie zaawansowanych 

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

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

Or. en

Poprawka 212
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 213
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie zrównoważonego rozwoju
przemysłowego poprzez ułatwienie 
strategicznego przejścia w Europie od 
produkcji opartej na kosztach do podejścia
nastawionego na tworzenie wysokiej
wartości dodanej.

Propagowanie zrównoważonego wzrostu
przemysłowego poprzez ułatwienie
dokonania w Europie strategicznego 
przejścia od produkcji opartej na kosztach 
do podejścia opartego na tworzeniu
wartości dodanej, wydajności materiałów 
oraz obiegach zamkniętych.

Or. en

Poprawka 214
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1.5.3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie zużycia energii i emisji CO2
poprzez opracowanie i wdrożenie 
zrównoważonych technologii 
budowlanych.

Zwiększenie efektywności energetycznej i
ograniczenie emisji CO2 poprzez 
opracowanie i wdrożenie zrównoważonych 
technologii budowlanych.

Or. it

Poprawka 215
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększanie konkurencyjności gałęzi 
przemysłu przetwórczego poprzez 
radykalną poprawę oszczędności zasobów i 

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

energii oraz ograniczenie oddziaływania 
środowiskowego takiej działalności 
przemysłowej w całym łańcuchu wartości, 
a także wspieranie wprowadzania
zasobooszczędnych i energooszczędnych
technologii, procesów i materiałów.

Or. en

Poprawka 216
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie przeznaczone na badania i 
rozwój zastosowań związanych z 
przestrzenią kosmiczną będzie skierowane 
w szczególności na ułatwienie 
opanowania wyzwań społecznych, takich 
jak zmiany klimatu, środowisko, 
zrównoważony system transportu oraz 
rolnictwo. U podstaw wsparcia 
udzielanego w tych obszarach leży cel 
dzielenia się wiedzą oraz rozwoju 
interoperacyjnego.

Or. en

Poprawka 217
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony 
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania, walidacji i 

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

normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 
zakresie przetwarzania, upowszechniania i
interoperacyjności danych, w 
szczególności wspieranie darmowego 
dostępu do naukowych danych i 
metadanych dotyczących Ziemi oraz ich 
wymiana, mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi, europejski program nawigacji 
satelitarnej Galileo lub IPCC w odniesieniu 
do kwestii dotyczących zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 218
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 219
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 220
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 221
Frédérique Ries

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Mimo swojego dużego udziału w 
gospodarce i zatrudnieniu oraz poważnego 
potencjału innowacyjnego, dążąc do 
zwiększenia swojej innowacyjności i 
konkurencyjności MŚP borykają się jednak 
z problemami związanymi z ich 
wielkością. Chociaż w Europie powstaje 
podobna liczba przedsiębiorstw, co w 
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USA, europejskim MŚP znacznie trudniej 
jest rozwinąć się w duże przedsiębiorstwa, 
niż ich amerykańskim odpowiednikom.
Dodatkową presję wywiera na nie 
umiędzynarodowione otoczenie biznesowe, 
charakteryzujące się coraz bardziej 
powiązanymi wzajemnie łańcuchami 
wartości. MŚP muszą zwiększać swoją 
zdolność do innowacji. Muszą generować, 
wdrażać i wykorzystywać handlowo nową 
wiedzę i pomysły biznesowe szybciej i w 
większym zakresie, aby z powodzeniem 
konkurować na szybko zmieniających się 
rynkach globalnych. Wyzwanie polega na 
stymulowaniu większej innowacyjności w 
MŚP, a przez to podniesieniu ich 
konkurencyjności i przyspieszeniu 
wzrostu.

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

Or. fr

Poprawka 222
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 3.3 – litera (d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wsparcie innowacji rynkowych w celu 
poprawy warunków innowacji i eliminacji 
konkretnych barier powstrzymujących w 
szczególności wzrost innowacyjnych MŚP,
w tym braku spójności między 
innowacjami technologicznymi a 
prawodawstwem UE.

Or. en

Poprawka 223
Petru Constantin Luhan



AM\906315PL.doc 43/72 PE492.608v01-00

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wspierając badania naukowe i innowacje 
w reakcji na to wyzwanie oraz wnosząc 
poważny wkład w realizację strategii 
„Europa 2020” można zapewnić zdrowie i 
dobrostan wszystkim obywatelom przez 
cały czas ich życia, gospodarczo 
zrównoważone systemy opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości oraz możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego. W szczególności osoby 
niepełnosprawne są narażone na dwu-
trzykrotnie większe ryzyko bezrobocia niż 
osoby bez niepełnosprawności.

Or. en

Poprawka 224
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

W bliskiej przyszłości zwiększy się znaczenie aspektów społecznych.

Poprawka 227
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 230
Petru Constantin Luhan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Załącznik I, cel 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan – „niepełnosprawność” jest 
stale kojarzona z „chorobą”. Jeżeli planowane są badania dotyczące profilaktyki i 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, słowo upośledzenie lepiej odzwierciedla społeczny 
model niepełnosprawności lub oparte na prawach podejście do niepełnosprawności.

Poprawka 231
Alda Sousa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Koszty systemów opieki zdrowotnej i 
społecznej w Unii rosną wraz ze wzrostem 
kosztów środków w zakresie opieki i 
zapobiegania dla wszystkich kategorii 
wiekowych, przy czym oczekuje się, że 
liczba Europejczyków w wieku ponad 65 
lat niemal podwoi się z 85 mln w 2008 r. 
do 151 mln do 2060 r., a mających ponad 
80 lat wzrośnie w tym samym okresie z 22 
do 61 mln. Obniżenie tych kosztów lub 
utrzymanie ich na poziomie możliwym do 
opanowania zależy częściowo od 
zapewnienia wszystkim obywatelom 
zdrowia i dobrostanu przez całe życie, a co 
za tym idzie od skutecznego zapobiegania 
chorobom i niepełnosprawności, ich 
leczenia i zarządzania nimi. Brakuje 
polityki zdrowotnej i polityki w innych 
obszarach ukierunkowanych na 
promowanie jakości życia. Ponadto 
brakuje inwestycji w badania nad 
kolejnymi etapami choroby po jej 
zdiagnozowaniu.

Or. pt

Poprawka 232
Karin Kadenbach
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\906315PL.doc 49/72 PE492.608v01-00

PL

utrzymanie ich na poziomie możliwym do 
opanowania zależy częściowo od 
zapewnienia wszystkim obywatelom 
zdrowia i dobrostanu przez całe życie, a co 
za tym idzie od skutecznego zapobiegania 
chorobom i niepełnosprawności, ich 
leczenia i zarządzania nimi.

utrzymanie ich na poziomie możliwym do 
opanowania zależy częściowo od 
zapewnienia wszystkim obywatelom 
zdrowia fizycznego i psychicznego i 
dobrostanu przez całe życie, a co za tym 
idzie od skutecznego zapobiegania 
chorobom i niepełnosprawności, ich 
leczenia i zarządzania nimi.

Or. en

Poprawka 234
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 235
Frédérique Ries
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 236
Kartika Tamara Liotard

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

szczególności starzenie się społeczeństwa, 
mają istotny wymiar płci –  większość osób 
starszych oraz opiekunów to kobiety. 
Przyjęcie bardziej holistycznego podejścia, 
uwzględniającego między innymi różnice 
płci społeczno-kulturowej i płci, do
skutecznego zapobiegania chorobom i 
niepełnosprawności, ich leczenia i 
zarządzania nimi, zagwarantowałoby 
zdrowie i dobrostan przez całe życie 
wszystkich obywateli, a zatem 
zredukowałoby te koszty, aby nie były one 
niezrównoważone.

Or. en

Poprawka 237
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Koszty systemów opieki zdrowotnej i 
społecznej w Unii rosną wraz ze wzrostem 
kosztów środków w zakresie opieki i 
zapobiegania dla wszystkich kategorii 
wiekowych, przy czym oczekuje się, że 
liczba Europejczyków w wieku ponad 65 
lat niemal podwoi się z 85 mln w 2008 r. 
do 151 mln do 2060 r., a mających ponad 
80 lat wzrośnie w tym samym okresie z 22 
do 61 mln. Obniżenie tych kosztów lub 
utrzymanie ich na poziomie możliwym do 
opanowania zależy częściowo od
zapewnienia wszystkim obywatelom 
zdrowia i dobrostanu przez całe życie, a co 
za tym idzie od wzmocnienia profilaktyki i
zwiększenia uwrażliwienia na czynniki 
warunkujące zdrowie, a także od 
umożliwienia skutecznego leczenia chorób 
i niepełnosprawności i zarządzania nimi.

Or. fr
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Poprawka 238
Edite Estrela

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 239
Glenis Willmott

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 240
Petru Constantin Luhan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 241
Karin Kadenbach

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 242
Theodoros Skylakakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przewlekłe choroby, takie jak choroby 
układu krążenia, rak, cukrzyca, choroby 
reumatyczne i schorzenia układu 
mięśniowo-szkieletowego, alergie, choroby 
układu oddechowego, zaburzenia 
neurologiczne i psychiczne, nadwaga i 
otyłość oraz różne ograniczenia 
funkcjonalne to główne przyczyny 
niepełnosprawności, złego stanu zdrowia i 
przedwczesnej śmierci, wiążące się z 
dużymi kosztami społecznymi i 
gospodarczymi.

Or. 

Poprawka 243
Peter Liese, Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 244
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przewlekłe choroby to główne przyczyny 
niepełnosprawności, złego stanu zdrowia i 
przedwczesnej śmierci, wiążące się z 
dużymi kosztami społecznymi i 
gospodarczymi.

Or. en

Uzasadnienie

Niemożliwe jest sporządzenie wyczerpującej listy chorób, które powinny być finansowane, 
zatem lepiej nie wymieniać żadnych chorób, co zostawia możliwość finansowania wszystkich 
chorób przewlekłych.

Poprawka 245
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 246
Edite Estrela

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 120 
mln obywateli Unii cierpi na choroby 
reumatyczne i schorzenia  układu 
mięśniowo-szkieletowego, przy czym 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR, a 
całkowity koszt chorób reumatycznych i 
schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
szacuje się na 240 mld EUR. W przypadku 
wielu spośród wymienionych dolegliwości 
istotną rolę odgrywają czynniki 
środowiskowe, związane ze stylem życia i 
społeczno-gospodarcze; szacuje się, że ma 
z nimi związek do jednej trzeciej 
globalnego obciążenia chorobami.

Or. en

Poprawka 247
Glenis Willmott

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 

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

osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR. 
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.
Połączenie czterech czynników ryzyka 
powoduje większość przewlekłych chorób 
niezakaźnych: palenie tytoniu, 
nieprawidłowo zbilansowana dieta, 
spożycie alkoholu oraz brak aktywności 
fizycznej.

Or. en

Poprawka 248
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR. Rak
odpowiada za jedną czwartą zgonów i jest 
główną przyczyną śmierci osób w wieku 
od 45 do 64 lat, natomiast ponad 27 mln 
osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR.  
Te liczby będą drastycznie rosły, w 
głównej mierze z powodu starzejącego się 
społeczeństwa Europy i związanego z tym 
wzrostu zachorowań na choroby 
neurodegeneracyjne, takie jak choroba 
Parkinsona i Alzheimera. W przypadku 
wielu spośród wymienionych dolegliwości 
istotną rolę odgrywają czynniki 
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środowiskowe, związane ze stylem życia i 
społeczno-gospodarcze; szacuje się, że ma 
z nimi związek do jednej trzeciej 
globalnego obciążenia chorobami. Jednak 
w przypadku innych schorzeń, w 
szczególności chorób 
neurodegeneracyjnych, skuteczne 
strategie profilaktyczne wymagają przede 
wszystkim znacznego postępu badań nad 
przyczynami tych chorób oraz rozwoju 
lepszych metod wczesnej diagnostyki i 
możliwości leczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją poważne czynniki społeczno-gospodarcze związane ze schorzeniami mózgu oraz 
związaną z nimi pilną potrzebą przeznaczenia znacznych środków finansowych na badania w 
celu odkrycia przyczyn, poprawy wczesnej diagnostyki oraz rozwoju lepszych opcji leczenia. 
Ma to szczególne znaczenie w przypadku chorób neurodegeneracyjnych, które staną się coraz 
częstsze i kosztowniejsze dla systemu opieki zdrowotnej ze względu na starzejące się 
społeczeństwo.

Poprawka 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.
Jednak w przypadku innych schorzeń, w 
szczególności chorób 
neurodegeneracyjnych, skuteczne 
strategie profilaktyczne wymagają przede 
wszystkim znacznego postępu badań nad 
przyczynami tych chorób oraz rozwoju 
lepszych metod wczesnej diagnostyki i 
możliwości leczenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją poważne koszty społeczno-gospodarcze związane ze schorzeniami mózgu oraz 
związaną z nimi pilną potrzebą przeznaczenia znacznych środków finansowych na badania w 
celu odkrycia przyczyn, poprawy wczesnej diagnostyki oraz rozwoju lepszych opcji leczenia. 
Ma to szczególne znaczenie w przypadku chorób neurodegeneracyjnych, które staną się coraz 
częstsze i kosztowniejsze dla systemu opieki zdrowotnej ze względu na starzejące się 
społeczeństwo.

Poprawka 250
Christa Klaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR. 
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.
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Jednak w przypadku innych schorzeń, w 
szczególności chorób 
neurodegeneracyjnych, skuteczne 
strategie profilaktyczne wymagają przede 
wszystkim znacznego postępu badań nad 
przyczynami tych chorób oraz rozwoju 
lepszych metod wczesnej diagnostyki i 
możliwości leczenia.

Or. en

Poprawka 251
Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR. 
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami. 
Jednak w przypadku innych schorzeń, w 
szczególności chorób 
neurodegeneracyjnych, skuteczne 
strategie profilaktyczne wymagają przede 
wszystkim znacznego postępu badań nad 
przyczynami tych chorób oraz rozwoju 
lepszych metod wczesnej diagnostyki i 
możliwości leczenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Istnieją poważne obciążenia dla pojedynczych osób i społeczne koszty związane ze 
schorzeniami mózgu oraz związaną z nimi pilną potrzebą przeznaczenia znacznych środków 
finansowych na badania w celu odkrycia przyczyn, poprawy wczesnej diagnostyki oraz 
rozwoju lepszych możliwości leczenia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku chorób 
neurodegeneracyjnych, które staną się coraz częstsze i kosztowniejsze dla systemu opieki 
zdrowotnej ze względu na starzejące się społeczeństwo.

Poprawka 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku innych schorzeń, w 
szczególności chorób 
neurodegeneracyjnych, skuteczne 
strategie profilaktyczne wymagają przede 
wszystkim znacznego postępu badań nad 
przyczynami tych chorób oraz rozwoju 
lepszych metod diagnostyki i możliwości 
leczenia.

Or. en

Poprawka 253
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby rzadkie pozostają głównym 
wyzwaniem dla UE i państw 
członkowskich. Istnieje 6–8 tys. chorób 
rzadkich, na które w całej Europie cierpi 
w przybliżeniu 30 mln ludzi. Skuteczne 
leczenie można opracować tylko jeżeli 
państwa członkowskie współpracują, 
ponieważ przypadki w każdym państwie 
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członkowskim osobno nie są 
wystarczające, aby móc przeprowadzić 
skuteczne badania.

Or. en

Poprawka 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 255
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 256
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rozprzestrzenienie się chorób zakaźnych 
(np. HIV/AIDS i malarii) oraz ponowne
wystąpienie chorób zakaźnych, które 
prawie zniknęły (takich jak syfilis i
gruźlica) stanowią globalne zagrożenie i 
odpowiadają za 41% spośród 1,5 mld lat 
życia skorygowanych niepełnosprawnością 
w skali świata, w tym za 8% w Europie.
Należy się również przygotować na 
pojawiające się epidemie i groźbę wzrostu 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe.

Or. fr

Poprawka 257
Karin Kadenbach

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Tymczasem procesy rozwoju leków i 
szczepionek stają się coraz droższe i coraz 
mniej skuteczne. Należy podjąć 
odpowiednie kroki w związku 
z utrzymującymi się nierównościami pod 
względem stanu zdrowia oraz zapewnić 
wszystkim Europejczykom dostęp do 
systemów skutecznej i kompetentnej opieki 
zdrowotnej, tzn. dostęp do specjalistów, 
wczesnej diagnostyki, odpowiedniego 
leczenia i opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości.

Or. en
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Poprawka 258
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Tymczasem procesy rozwoju leków i 
szczepionek stają się coraz droższe i coraz 
mniej skuteczne, natomiast interwencje w 
zakresie zdrowia publicznego, promocja 
zdrowia, strategie na rzecz profilaktyki i 
obniżania czynników ryzyka na dłuższą 
metę okazały się racjonalne pod względem 
kosztów. Należy podjąć odpowiednie kroki 
w związku z utrzymującymi się 
nierównościami pod względem stanu 
zdrowia oraz zapewnić wszystkim 
Europejczykom dostęp do systemów 
skutecznej i kompetentnej opieki 
zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 259
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 260
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Tymczasem procesy rozwoju leków i 
szczepionek stają się coraz droższe i coraz 
mniej skuteczne, a wiarygodność 
poprzedzających testów 
przeprowadzonych na zwierzętach w 
przypadku ludzi okazuje się coraz bardziej 
wątpliwa. Należy poprawić uregulowania 
dotyczące działalności badawczej. Należy 
podjąć odpowiednie kroki w związku z 
utrzymującymi się nierównościami pod 
względem stanu zdrowia oraz zapewnić 
wszystkim Europejczykom dostęp do 
systemów skutecznej i kompetentnej opieki 
zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 261
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rosnąca liczba badań pokazuje ponadto, 
że niektóre substancje chemiczne 
wywierają szkodliwy wpływ na system 
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hormonalny i zdrowie ludzkie. Uważa się, 
że substancje zaburzające funkcjonowanie 
układu hormonalnego, w szczególności w 
różnych połączeniach, są przyczyną 
deformacji narządów płciowych u 
niemowląt płci męskiej, przedwczesnego 
dojrzewania u dziewcząt, bezpłodności, 
otyłości oraz cukrzycy. Uważa zatem, że 
należy poddać tę dziedzinę bardziej 
szczegółowej analizie.

Or. da

Poprawka 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 263
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta reakcja zależy od najwyższej jakości 
badań naukowych służących poprawie 

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

naszego fundamentalnego zrozumienia 
zdrowia, choroby, niepełnosprawności, 
rozwoju i starzenia się (w tym średniego 
trwania życia), a także od spójnego i 
powszechnego wykorzystania posiadanej i 
zdobywanej wiedzy w innowacyjnych, 
skalowalnych i skutecznych produktach, 
strategiach, interwencjach i usługach. W 
szczególności potrzebne są szeroko 
zakrojone badania oparte na biologii 
człowieka w celu odkrycia kluczowych 
zdarzeń na drodze przemian biologicznych 
między wczesnymi zakłóceniami procesów 
genetycznych i komórkowych a 
wystąpieniem negatywnych skutków dla 
zdrowia ludzkiego. Ponadto znaczenie tych 
wyzwań w całej Europie, a w wielu 
przypadkach także w skali globalnej, 
wymaga reakcji zapewniającej 
długoterminowe i skoordynowane wsparcie 
współpracy między wybitnymi, 
multidyscyplinarnymi i wielosektorowymi 
zespołami.

Or. en

Poprawka 264
Alda Sousa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ta reakcja zależy od najwyższej jakości 
badań naukowych oraz skutecznego 
rozpowszechniania wyników badań w celu 
poprawy naszego fundamentalnego 
zrozumienia zdrowia, choroby, 
niepełnosprawności, rozwoju i starzenia się 
(w tym średniego trwania życia), a także 
od spójnego i powszechnego 
wykorzystania posiadanej i zdobywanej 
wiedzy w innowacyjnych, skalowalnych i 
skutecznych produktach, strategiach, 
interwencjach i usługach. Ponadto 
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skali globalnej, wymaga reakcji 
zapewniającej długoterminowe i 
skoordynowane wsparcie współpracy 
między wybitnymi, multidyscyplinarnymi i 
wielosektorowymi zespołami.

znaczenie tych wyzwań w całej Europie, a 
w wielu przypadkach także w skali 
globalnej, wymaga reakcji zapewniającej 
długoterminowe i skoordynowane wsparcie 
współpracy między wybitnymi, 
multidyscyplinarnymi i wielosektorowymi 
zespołami, nie tylko w Unii, lecz także w 
skali światowej, poprzez wspieranie m.in. 
potencjału badawczego i rozwojowego na 
obszarach endemicznych i chorób, 
zwłaszcza malarii, dengi, zapalenia płuc.

Or. pt

Poprawka 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli celem badań jest dostarczanie maksymalnych korzyści społecznych, powinny one 
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przynieść nie tylko innowacyjne i skuteczne rozwiązania, lecz ich wyniki powinny być również 
powszechnie dostępne.

Poprawka 266
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 267
Karin Kadenbach

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Także złożoność wyzwania i wzajemne 
powiązania między jego składnikami 
wymagają reakcji na poziomie 
europejskim. Wiele podejść, narzędzi i 
technologii znajduje zastosowanie w 

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

różnych obszarach badań naukowych i 
innowacji związanych z tym wyzwaniem, a 
najskuteczniej ich wprowadzenie można 
wesprzeć na poziomie Unii. Dotyczy to 
opracowania długoterminowych kohort i 
prowadzenia badań klinicznych, 
klinicznego wykorzystania technologii „-
omicznych” lub rozwoju technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz 
ich praktycznego zastosowania w opiece 
zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie e-
zdrowia. Wymogi poszczególnych 
populacji najskuteczniej zaspokaja się 
również w sposób zintegrowany, np. w 
przypadku stratyfikowanych i/lub 
spersonalizowanych usług medycznych, 
opieki dostarczonej w 
multidyscyplinarnych ośrodkach 
specjalistycznych, leczenia rzadkich 
chorób oraz dostarczania rozwiązań 
umożliwiających wspomagane i 
samodzielne życie.

Or. en

Poprawka 268
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Także złożoność wyzwania i wzajemne 
powiązania między jego składnikami 
wymagają reakcji na poziomie 
europejskim. Wiele podejść, narzędzi i 
technologii znajduje zastosowanie w 
różnych obszarach badań naukowych i 
innowacji związanych z tym wyzwaniem, a 
najskuteczniej ich wprowadzenie można 
wesprzeć na poziomie Unii. Dotyczy to 
opracowania długoterminowych kohort i 
prowadzenia badań klinicznych, 
klinicznego wykorzystania technologii „-
omicznych” lub rozwoju technologii 

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

klinicznego wykorzystania technologii „-
omicznych” lub rozwoju technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz 
ich praktycznego zastosowania w opiece 
zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie e-
zdrowia. Wymogi poszczególnych 
populacji najskuteczniej zaspokaja się 
również w sposób zintegrowany, np. w 
przypadku stratyfikowanych i/lub 
spersonalizowanych usług medycznych, 
leczenia rzadkich chorób oraz dostarczania 
rozwiązań umożliwiających wspomagane i 
samodzielne życie.

Or. en

Poprawka 269
Karin Kadenbach

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PE492.608v01-00 72/72 AM\906315PL.doc

PL

starzeniu się w dobrym zdrowiu. przyszłymi działaniami dotyczącymi 
chorób przewlekłych.

Or. en


