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Poprawka 270
Karin Kadenbach

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 272
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. da

Poprawka 273
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skuteczna promocja zdrowia, oparta na 
solidnych podstawach faktograficznych, 
zapobiega chorobom, poprawia dobrostan i 
jest racjonalna pod względem kosztów. 

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

Promocja zdrowia i zapobieganie 
chorobom zależą również od zrozumienia 
zdrowia publicznego i wyników badań nad 
nim, czynników warunkujących stan 
zdrowia, od skutecznych narzędzi 
zapobiegania, takich jak szczepionki, od 
efektywnego nadzoru nad zdrowiem i 
chorobami i gotowości oraz od 
skutecznych programów badań 
przesiewowych.

Or. en

Poprawka 274
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Skuteczna promocja zdrowia i podnoszenie 
poziomu świadomości społecznej w
zakresie czynników ryzyka zapobiega 
chorobom, poprawia dobrostan i jest 
racjonalne pod względem kosztów. 
Promocja zdrowia i zapobieganie 
chorobom zależą również od zrozumienia 
czynników warunkujących stan zdrowia, 
od danych europejskich opartych na 
wspólnych wskaźnikach, od skutecznych 
narzędzi zapobiegania, takich jak 
szczepionki, od efektywnego nadzoru nad 
zdrowiem i chorobami i gotowości oraz od 
skutecznych programów badań 
przesiewowych.

Or. fr

Poprawka 275
Petru Constantin Luhan

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

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

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

Or. en

Poprawka 276
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Udane działania w zakresie zapobiegania 
chorobom, niepełnosprawności i 
ograniczonej funkcjonalności, zarządzania 
nimi, leczenia i terapii, bazują na 
fundamentalnym zrozumieniu ich 
przyczyn, procesów i skutków, a także 
czynników sprzyjających zdrowiu i 
dobrostanowi. Korzystanie z wyników 
badań biomedycznych w pracach nad 
nowymi lekami na różne choroby w 
połączeniu z diagnostyką, leczeniem i 
opieką zdrowotną dostępną dla wszystkich 
obywateli jest nieocenionym narzędziem w 
celu zwiększenia zasięgu i wydajności 
opieki zdrowotnej i jakości życia 
pacjentów. Skuteczna wymiana danych i 
powiązanie takich danych z prowadzonymi 
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na dużą skalę badaniami kohortowymi 
również ma podstawowe znaczenie, tak 
samo jak przełożenie wyników badań 
naukowych na praktykę kliniczną, w 
szczególności poprzez badania kliniczne.

Or. pt

Poprawka 277
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 278
Christel Schaldemose

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

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

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

Or. da

Poprawka 279
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\906357PL.doc 9/93 PE492.613v01-00

PL

wieloośrodkowe badania kliniczne.

Or. fr

Poprawka 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trzeba rozwijać spersonalizowane usługi 
medyczne, aby projektować nowe strategie 
zapobiegania i terapii, które mogą być 
dostosowane do wymogów pacjenta, tak 
aby podnieść prewencję i wczesne 
wykrywanie chorób. Za pośrednictwem 
badań trzeba określać, naświetlać i 
rozwijać czynniki, które wpływają na 
podejmowanie decyzji w zakresie terapii.

Or. en

Poprawka 281
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 

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

ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, 
przewlekle chorym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 282
Petru Constantin Luhan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 

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

zintegrowanej opieki i powszechnego 
wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
osobom, które stają się niepełnosprawne 
w ciągu życia, kontynuację aktywnego 
trybu życia i zachowanie niezależności. 
Przyczyni się to do poprawy ich 
dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Or. en

Poprawka 283
Karin Kadenbach

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich osób niezależnie od ich 
wieku, płci i zasobności kieszeni, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki 
(udzielanej w wyspecjalizowanych 
ośrodkach, gdzie to stosowne) i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym i pacjentom, 
kontynuację aktywnego trybu życia i 
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jego trwania. zachowanie niezależności. Przyczyni się to 
do poprawy ich samopoczucia fizycznego, 
społecznego i psychicznego oraz do 
wydłużenia czasu jego trwania i jakości 
życia.

Or. en

Poprawka 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 285
Christa Klaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 286
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 

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

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

Or. en

Poprawka 287
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 

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

najlepszych praktyk w sektorze opieki 
zdrowotnej i wsparcia ich 
upowszechniania, a także do wspomagania 
zintegrowanej opieki i powszechnego 
wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Or. fr

Poprawka 288
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszystkie te działania będą prowadzone w 
sposób zapewniający wsparcie w całym 
cyklu badań naukowych i innowacji, 
wzmacniając konkurencyjność przemysłu 
Unii i ułatwiając rozwój nowych 
możliwości rynkowych. Będzie się również 
kładło nacisk na zaangażowanie 
wszystkich zainteresowanych stron, w tym 
pacjentów i organizacji pacjentów, w celu 
rozwijania programu badań i innowacji, 
który czynnie będzie integrował obywateli 
i będzie odzwierciedlać ich potrzeby i 
oczekiwania.

Or. en

Uzasadnienie

Finansowane przez UE badania powinny odzwierciedlać potrzeby i oczekiwania obywateli, 
którym - samym pacjentom - powinny pomagać. Dzięki ich wiedzy fachowej, spostrzeżeniom i 
pomysłom, organizacje pacjentów są najlepiej upoważnione do tego, by wspomagać 
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ustanawianie programu badań, budować sensowne stosunki z wszystkimi głównymi 
zaintersowanymi stronami i jednogłośnie reprezentować pacjentów.

Poprawka 289
Christa Klaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszystkie te działania będą prowadzone w 
sposób zapewniający wsparcie w całym 
cyklu badań naukowych i innowacji, 
wzmacniając konkurencyjność przemysłu 
Unii i ułatwiając rozwój nowych 
możliwości rynkowych. Dla osiągnięcia 
tego celu nadrzędne znaczenie na wysoki 
poziom konkurencyjności i przyszła 
innowacyjność w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 290
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 291
Vittorio Prodi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
torów ludzkich chorób i udoskonalenie 
diagnostyki i zrozumienia biomarkerów i 
sposobów działania; rozwój skutecznych 
programów badań przesiewowych oraz 
usprawnienie oceny podatności na 
choroby, poprawa sytuacji w zakresie 
nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej i skalowalne działania 
innowacyjne, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane, 
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod, które są istotne dla zrozumienia
ludzkiego zdrowia i choroby, by służyć 
wspieraniu polityki i potrzeb w zakresie 
regulacji; optymalizacja wydajności i 
skuteczności systemów opieki zdrowotnej 
oraz zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. en

Poprawka 292
Petru Constantin Luhan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych, społecznych i 
związanych z klimatem), usprawnienie 
promocji zdrowia i zapobieganie 
chorobom, zrozumienie chorób i 
udoskonalenie diagnostyki, rozwój 
skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej i skalowalne działania 
innowacyjne, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, zrozumienie nierówności w 
typie, zasadności i jakości opieki 
zdrowotnej i terapii dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych, w tym ich skutków 
dla nich (np. utraty niezależności);
aktywne starzenie się, aktywne życie 
niezależne i wspomagane dla osób 
starszych i niepełnosprawnych, w 
szczególności tych, które wymagają 
wysokiego poziomu wsparcia;
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji,  
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia, 
obejmujące badania nad europejskimi 
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systemami opieki społecznej i ich 
skutecznością w spełnianiu różnych 
potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym 
udziału w zatrudnieniu i zachowaniu go.

Or. en

Poprawka 293
Alda Sousa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z klimatem, 
ubóstwem i płcią), usprawnienie promocji 
zdrowia i zapobieganie chorobom, 
zrozumienie chorób i udoskonalenie 
diagnostyki, rozwój skutecznych 
programów badań przesiewowych oraz 
usprawnienie oceny podatności na 
choroby, poprawa sytuacji w zakresie 
nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, stosowanie
leków in silico w celu usprawnienia 
zarządzania chorobami i ich 
przewidywania, poprawa leczenia chorób, 
obejmująca powszechny dostęp do 
diagnostyki, leczenia i opieki zdrowotnej, 
szybsze i skuteczniejsze wykorzystanie 
wiedzy w praktyce klinicznej, lepsze 
wykorzystanie danych medycznych, 
starzenie się w dobrym zdrowiu, aktywne 
życie niezależne i wspomagane, poprawa 
opieki paliatywnej i warunków dostępu do 
niej, poprawa zdrowia reprodukcyjnego i
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
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także innowacyjne technologie i podejścia. potrzebom w zakresie regulacji, 
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. pt

Poprawka 294
Karin Kadenbach

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki, 
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane, 
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji, 
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki, 
rozwój i poprawa dostępu do skutecznych 
i określonych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, rozwój leków 
przeciwko chorobom zaniedbanym;
poprawa sytuacji w zakresie nadzoru i 
gotowości, opracowanie skuteczniejszych 
szczepionek, życie leków in silico w celu 
usprawnienia zarządzania chorobami i ich 
przewidywania, leczenie chorób, 
wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej i skalowalne działania 
innowacyjne, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane, 
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej opieki 
obejmującej opiekę i leczenie udzielane w 
multidyscyplinarnych ośrodkach 
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podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

specjalizujących się w leczeniu 
określonych chorób; udoskonalenie 
narzędzi naukowych i metod służących 
wsparciu polityki i potrzebom w zakresie 
regulacji,  optymalizacja wydajności i 
skuteczności systemów opieki zdrowotnej 
oraz zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk (tj. 
w zakresie najskuteczniego niesienia 
pomocy, cenionego przez pacjentów), a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. en

Poprawka 295
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z klimatem 
oraz zakłóceniami w fukcjonowaniu 
układu hormonalnego), usprawnienie 
promocji zdrowia i zapobieganie 
chorobom, zrozumienie chorób i 
udoskonalenie diagnostyki, rozwój 
skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej i skalowalne działania 
innowacyjne, obejmujące aspekty psycho-
socjologiczne; lepsze wykorzystanie 
danych medycznych, ustandaryzowane 
techniki analizy danych; aktywne 
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i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji, 
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

starzenie się, aktywne życie niezależne i 
wspomagane, upodmiotowienie jednostki 
w zakresie samodzielnego zarządzania 
stanem zdrowia, promowanie 
zintegrowanej opieki, udoskonalenie 
narzędzi naukowych i metod służących 
wsparciu polityki i potrzebom w zakresie 
regulacji,  optymalizacja wydajności i 
skuteczności systemów opieki zdrowotnej 
oraz zmniejszanie rozbieżności w zakresie 
zdrowia i nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.
Działania w pełni wykorzystują 
możliwości prawdziwie 
interdyscyplinarnego podejścia, łączącego 
wiedzę z wszystkich sześciu wyzwań z 
innymi filarami, aby zapewnieć 
zrównoważone rozwiązania w tym 
obszarze. Trzeba zachęcać dostawców 
opieki zdrowotnej do czynnego 
zaangażowania, by zabezpieczyć szybkie 
zapotrzebowanie na wyniki oraz ich 
wdrożenie.

Or. en

Poprawka 296
Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki, 
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 

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

podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane, 
zajęcie się zaburzeniami w zakresie 
płodności; upodmiotowienie jednostki w 
zakresie samodzielnego zarządzania 
stanem zdrowia, promowanie 
zintegrowanej opieki, udoskonalenie 
narzędzi naukowych i metod służących 
wsparciu polityki i potrzebom w zakresie 
regulacji,  optymalizacja wydajności i 
skuteczności systemów opieki zdrowotnej 
oraz zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. en

Poprawka 297
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki, 
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
behawioralnych, środowiskowych i 
związanych z klimatem), zrozumienie 
świadomości zdrowotnej i wspieranie 
odnośnych programów, które podnoszą 
świadomość zdrowotną wśród 
europejskiech obywateli, usprawnienie 
promowania zdrowia i zdrowego stylu 
życia i zapobiegania chorobom; 
zrozumienie chorób i udoskonalenie 
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in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane, 
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji, 
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

diagnostyki, rozwój skutecznych 
programów badań przesiewowych oraz 
usprawnienie oceny podatności na 
choroby, poprawa sytuacji w zakresie 
nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane, 
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji,  
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. en

Poprawka 298
Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki, 
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki, 
zwłaszcza związanej z potencjalną terapią 
i prewencją; rozwój skutecznych 
programów badań przesiewowych oraz 
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zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane, 
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji, 
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

usprawnienie oceny podatności na 
choroby, poprawa sytuacji w zakresie 
nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane, 
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji,  
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. en

Uzasadnienie

Pojedyńcze badania nad diagnostyką nie są pomocne jeśli nie podejmuje się przynajmniej 
również terapii w szerszym sensie.

Poprawka 299
Rolandas Paksas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki, 

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

rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, zrozumienie nierówności w 
typie, zasadności i jakości opieki 
zdrowotnej i terapii dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych, w tym ich 
konsekwencji dla nich (np. utraty 
niezależności); badanie w zakresie polityki 
i praktyk zmierzających do angażowania 
użytkownika w zapewnianie opieki 
zdrowotnej; aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane, 
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji,  
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. en

Poprawka 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 301
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania morskie 
oraz gospodarka ekologiczna

2. bezpieczeństwo żywności i
żywnościowe, zrównoważone rolnictwo,
badania morskie oraz gospodarka 
ekologiczna

Or. en

Uzasadnienie

Zmodyfikowanie poprawki 31, odzwierciedlające częściowo uwagi Komisji w obszarze badań 
morskich.

Poprawka 302
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu 
wystarczających dostaw bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności oraz innych 
bioproduktów, poprzez opracowanie 
wydajnych, zasobooszczędnych systemów 
produkcji podstawowej, ochronie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 

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

powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych i niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw. Przyczyni się do 
szybszego przejścia na zrównoważoną 
europejską gospodarkę ekologiczną.

Or. en

Poprawka 303
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 304
Elena Oana Antonescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

unikaniu obecnej nadmiernej eksploatacji 
ekosystemów, poprzez opracowanie 
wydajnych, zasobooszczędnych systemów 
produkcji podstawowej, ochronie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych i niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw. Przyczyni się do 
szybszego przejścia na zrównoważoną 
europejską gospodarkę ekologiczną.

Or. ro

Poprawka 305
Frédérique Ries

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu 
wystarczających dostaw bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności oraz innych 
bioproduktów, poprzez opracowanie 
wydajnych, zasobooszczędnych systemów 
produkcji podstawowej i połączenie 
podejścia ilościowego i jakościowego oraz 
konkurencyjnych i niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw.

Or. fr

Poprawka 306
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W nadchodzących dziesięcioleciach 
Europa stanie przed wyzwaniami 

W nadchodzących dziesięcioleciach 
Europa stanie przed wyzwaniami 
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związanymi z większą konkurencją o 
ograniczone zasoby naturalne, z wpływem 
zmiany klimatu, w szczególności na 
systemy produkcji podstawowej 
(rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i 
akwakultura) oraz z potrzebą zapewnienia 
zrównoważonego i bezpiecznego 
zaopatrzenia w żywność dla populacji 
Europy i coraz większej populacji 
światowej. Szacuje się, że wyżywienie 
ludności świata, której liczba do 2050 r. 
wyniesie 9 miliardów, wymaga 
zwiększenia światowej produkcji żywności 
o 70 %. Z rolnictwa pochodzi ok. 10 % 
gazów cieplarnianych emitowanych w Unii 
przy czym pomimo spadku emisji z 
rolnictwa w Europie przewiduje się, że do 
2030 r. emisje globalne wzrosną o nawet 
20 %. Ponadto Europa będzie musiała 
zagwarantować wystarczające zaopatrzenie 
w surowce, energię i produkty 
przemysłowe w warunkach malejącej ilości 
kopalnych surowców węglowych 
(oczekuje się, że do 2050 r. produkcja ropy 
naftowej i gazu ziemnego zmniejszy się o 
ok. 60 %), jednocześnie utrzymując 
konkurencyjność. Jednocześnie duży 
problem i koszt stanowią bioodpady 
(szacuje się, że w Unii co roku powstaje 
ich 138 mln ton, z czego nawet 40 % jest 
składowane), mimo ich potencjalnej 
wysokiej wartości dodanej. Przykładowo, 
według oszacowań, 30 % całej żywności 
produkowanej w krajach rozwiniętych jest 
wyrzucane. Potrzebne są daleko idące 
zmiany, które pozwolą do 2030 r. 
zmniejszyć tę ilość w Unii o 50 %. Ponadto 
granice państw nie mają znaczenia jeśli 
chodzi o rozprzestrzenianie organizmów 
szkodliwych i chorób roślin i zwierząt, w 
tym chorób odzwierzęcych oraz patogenów 
odpokarmowych. Niezbędne są skuteczne 
krajowe środki prewencyjne, ale działania 
na szczeblu Unii są kluczowe dla 
zapewnienia ostatecznej kontroli oraz 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku. Wyzwanie jest złożone, dotyczy 
szerokiego wachlarza wzajemnie 

związanymi z większą konkurencją o 
ograniczone zasoby naturalne, z wpływem 
zmiany klimatu, w szczególności na 
systemy produkcji podstawowej 
(rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i 
akwakultura) oraz z potrzebą zapewnienia 
zrównoważonego i bezpiecznego 
zaopatrzenia w żywność dla populacji 
Europy i coraz większej populacji 
światowej. Szacuje się, że wyżywienie 
ludności świata, której liczba do 2050 r. 
wyniesie 9 miliardów, wymaga 
zwiększenia światowej produkcji żywności 
o 70 %. Z rolnictwa pochodzi ok. 10 % 
gazów cieplarnianych emitowanych w Unii 
przy czym pomimo spadku emisji z 
rolnictwa w Europie przewiduje się, że do 
2030 r. emisje globalne wzrosną o nawet 
20 %. Ponadto Europa będzie musiała 
zagwarantować wystarczające zaopatrzenie 
w surowce, energię i produkty 
przemysłowe w warunkach malejącej ilości 
kopalnych surowców węglowych 
(oczekuje się, że do 2050 r. produkcja ropy 
naftowej i gazu ziemnego zmniejszy się o 
ok. 60 %), jednocześnie utrzymując 
konkurencyjność. Jednocześnie duży 
problem i koszt stanowią bioodpady 
(szacuje się, że w Unii co roku powstaje 
ich 138 mln ton, z czego nawet 40 % jest 
składowane), mimo ich potencjalnej 
wysokiej wartości dodanej. Przykładowo, 
według oszacowań, 30 % całej żywności 
produkowanej w krajach rozwiniętych jest 
wyrzucane. Potrzebne są daleko idące 
zmiany, które pozwolą do 2030 r. 
zmniejszyć tę ilość w Unii o 50 %. Ponadto 
granice państw nie mają znaczenia jeśli 
chodzi o rozprzestrzenianie organizmów 
szkodliwych i chorób roślin i zwierząt, w 
tym chorób odzwierzęcych oraz patogenów 
odpokarmowych. Niezbędne są skuteczne 
krajowe monitorowanie powierzchni 
ziemi, ochrona terytorialna i środki 
prewencyjne, ale działania na szczeblu 
Unii są kluczowe dla zapewnienia 
ostatecznej kontroli oraz właściwego 
funkcjonowania jednolitego rynku. 
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połączonych sektorów i wymaga wielości 
podejść.

Wyzwanie jest złożone, dotyczy 
szerokiego wachlarza wzajemnie 
połączonych sektorów i wymaga wielości 
podejść.

Or. en

Poprawka 307
Frédérique Ries

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W nadchodzących dziesięcioleciach 
Europa stanie przed wyzwaniami 
związanymi z większą konkurencją o 
ograniczone zasoby naturalne, z wpływem 
zmiany klimatu, w szczególności na 
systemy produkcji podstawowej 
(rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i 
akwakultura) oraz z potrzebą zapewnienia 
zrównoważonego i bezpiecznego 
zaopatrzenia w żywność dla populacji 
Europy i coraz większej populacji 
światowej. Szacuje się, że wyżywienie 
ludności świata, której liczba do 2050 r. 
wyniesie 9 miliardów, wymaga 
zwiększenia światowej produkcji żywności 
o 70 %. Stan pogotowia żywnościowego 
nie usprawiedliwia obecnej nierównowagi 
pomiędzy często nadmierną produkcją 
krajową a stałym wzrostem importu 
żywności, ani też nie uzasadnia rosnącej 
złożoności światowego łańcucha 
żywnościowego. Dlatego Unia Europejska 
powinna lepiej kontrolować systemy 
zaopatrzenia, biorąc pod uwagę w 
pierwszym rzędzie okresy wegetacji, 
miejsce pochodzenia produktów i 
możliwości w zakresie identyfikacji 
żywności; Z rolnictwa pochodzi ok. 10 % 
gazów cieplarnianych emitowanych w Unii 
przy czym pomimo spadku emisji z 
rolnictwa w Europie przewiduje się, że do 
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ich 138 mln ton, z czego nawet 40 % jest 
składowane), mimo ich potencjalnej 
wysokiej wartości dodanej. Przykładowo, 
według oszacowań, 30 % całej żywności 
produkowanej w krajach rozwiniętych jest 
wyrzucane. Potrzebne są daleko idące 
zmiany, które pozwolą do 2030 r. 
zmniejszyć tę ilość w Unii o 50 %. Ponadto 
granice państw nie mają znaczenia jeśli 
chodzi o rozprzestrzenianie organizmów 
szkodliwych i chorób roślin i zwierząt, w 
tym chorób odzwierzęcych oraz patogenów 
odpokarmowych. Niezbędne są skuteczne 
krajowe środki prewencyjne, ale działania 
na szczeblu Unii są kluczowe dla 
zapewnienia ostatecznej kontroli oraz 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku. Wyzwanie jest złożone, dotyczy 
szerokiego wachlarza wzajemnie 
połączonych sektorów i wymaga wielości 
podejść.

2030 r. emisje globalne wzrosną o nawet 
20 %. Ponadto Europa będzie musiała 
zagwarantować wystarczające zaopatrzenie 
w surowce, energię i produkty 
przemysłowe w warunkach malejącej ilości 
kopalnych surowców węglowych 
(oczekuje się, że do 2050 r. produkcja ropy 
naftowej i gazu ziemnego zmniejszy się o 
ok. 60 %), jednocześnie utrzymując 
konkurencyjność. Jednocześnie duży 
problem i koszt stanowią bioodpady 
(szacuje się, że w Unii co roku powstaje 
ich 138 mln ton, z czego nawet 40 % jest 
składowane), mimo ich potencjalnej 
wysokiej wartości dodanej. Przykładowo, 
według oszacowań, 30 % całej żywności 
produkowanej w krajach rozwiniętych jest 
wyrzucane. Potrzebne są daleko idące 
zmiany, które pozwolą do 2030 r. 
zmniejszyć tę ilość w Unii o 50 %. Ponadto 
granice państw nie mają znaczenia jeśli 
chodzi o rozprzestrzenianie organizmów 
szkodliwych i chorób roślin i zwierząt, w 
tym chorób odzwierzęcych oraz patogenów 
odpokarmowych. Niezbędne są skuteczne 
krajowe środki prewencyjne, ale działania 
na szczeblu Unii są kluczowe dla 
zapewnienia ostatecznej kontroli oraz 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku. Wyzwanie jest złożone, dotyczy 
szerokiego wachlarza wzajemnie 
połączonych sektorów i wymaga wielości 
podejść.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 308
Vittorio Prodi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 309
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stworzenie łańcucha produkcji 
niskoodpadowej, który byłby w stanie 
również zabezpieczyć zaopatrzenie w 
żywność w kontekście zmian klimatu i 
rosnącej populacji może obejmować 
udoskonalone systemy zarządzania, które 
minimalizują wkład na poziomie 
gruntu/morza, jak i w obrębie łańcucha 
dostaw. Za podstawę minimalizowania 
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zależności od środków zewnętrznych 
można przyjąć zbiorową wiedzę rolników 
o naturalnych zasobach, procesach 
ekologicznych i jakości produktu. Krótsze 
łańcuchy rolno-spożywcze w oparciu o 
zaufanie konsumenta i większe zbliżenie z 
producentami stanowią również podstawę 
niskoodpadowego łańcuch produkcji, 
spełniając przy tym zapotrzebowanie 
konsumentów na wysokiej jakości 
żywność, która uwzględnia dobrostan 
zwierząt.

Or. en

Poprawka 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 311
Yves Cochet, Jill Evans



AM\906357PL.doc 35/93 PE492.613v01-00

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 312
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, bioprodukty i 
bioenergię, a także powiązane dobra 
publiczne, zapewni wysoką europejską 
wartość dodaną. Zarządzana w 
zrównoważony sposób, może ograniczyć 
wpływ na środowisko wywierany przez 
produkcję podstawową i cały łańcuch 
dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 

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

rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

Or. en

Poprawka 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, bioprodukty i 
bioenergię, a także powiązane dobra 
publiczne, zapewni wysoką europejską 
wartość dodaną. Zarządzana w 
zrównoważony sposób, może ograniczyć 
wpływ na środowisko wywierany przez 
produkcję podstawową i cały łańcuch 
dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 

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

zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

Or. en

Poprawka 314
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Badania naukowe i innowacje będą 
wchodzić w interakcję z szerokim 
wachlarzem kierunków polityki unijnej i 
powiązanych celów, w tym ze wspólną 
polityką rolną (w szczególności polityką 
rozwoju obszarów wiejskich) i 
europejskim partnerstwem innowacyjnym 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, wspólną polityką rybołówstwa, 
zintegrowaną polityką morską, 
europejskim programem zapobiegania 
zmianie klimatu, ramową dyrektywą 
wodną, dyrektywą ramową w sprawie 
odpadów, dyrektywą ramową w sprawie 
strategii morskiej, planem działania na 
rzecz ochrony lasów, strategią tematyczną 
w zakresie gleb, wspólnotową strategią 
ochrony różnorodności biologicznej do 
2020 r., europejskim strategicznym planem 
w dziedzinie technologii energetycznych, 
polityką w zakresie innowacji i przemysłu, 
polityką zewnętrzną i polityką w zakresie 
pomocy rozwojowej, strategią w zakresie
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zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
regulacyjnymi ramami ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, 
promowania efektywnego gospodarowania 
zasobami i działań w dziedzinie klimatu 
oraz ograniczania ilości odpadów. Lepsza 
integracja badań naukowych i innowacji z 
powiązaną polityką Unii wydatnie 
zwiększy ich europejską wartość dodaną, 
zapewni efekt dźwigni, zwiększy znaczenie 
społeczne i ułatwi dalszy rozwój 
zrównoważonego gospodarowania 
gruntami, morzami i oceanami oraz rynku 
gospodarki ekologicznej.

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

Or. en

Poprawka 315
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 316
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych, w 
tym różnorodności biologicznej, w 
europejskiej i szerszej światowej 
perspektywie, oraz udoskonaleniu usług 
ekosystemowych, w tym skutków zmiany 
klimatu. Działania skupią się na bardziej 
zrównoważonych, odpornych i
produktywnych, systemach rolnictwa i 
leśnictwa (w tym na niskoemisyjnym, o 
niskim wkładzie czynników zewnętrznych 
i ekologicznym rolnictwie), które są 
zasobooszczędne, chronią zasoby, są 
różnorodne i potrafią dostosować się do 
zmieniającego się środowiska, a zarazem 
na rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie zróżnicowanych systemów 
zapewniania żywności i dobrobytu 
obszarów wiejskich

Or. en

Poprawka 317
Vittorio Prodi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2.3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, 
chronieniu gleby i zasobów wody, 
podejmując wyzwania łagodzenia skutków 
zmian klimatu i dostosowania się do nich. 
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych) i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na 
rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 318
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych na 
poziomie globalnym i udoskonaleniu usług 
ekosystemowych, w tym ochrona 
różnorodności biologicznej i naturalnych 
siedlisk oraz walka ze skutkami zmiany 
klimatu. Działania skupią się na sprzyjaniu 
przyjmowania podejścia systemowego i na
bardziej produktywnych, 
zrównoważonych, zasobooszczędnych (w 
tym niskoemisyjnych i o niskim wkładzie) 
i odpornych systemach rolnictwa i 
leśnictwa, obejmujących ekologiczne 
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rolnictwo, a zarazem na rozwoju usług, 
koncepcji i polityki mających na celu 
zapewnienie różnorodności systemów 
produkcji żywności i w zakresie dobrobytu 
obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 319
Glenis Willmott

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 320
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących bezpiecznej, 

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

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

Or. it

Poprawka 321
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 322
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 323
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2.3 – litera © – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów biologicznych w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy. Działania skupią 
się na optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów biologicznych w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy, chroniąc przy tym 
różnorodność biologiczną i usługi 
ekosystemowe. Działania skupią się na 
optymalizacji wkładu w bezpieczne 
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środowiska rybołówstwa oraz 
konkurencyjnej europejskiej akwakultury 
w kontekście gospodarki globalnej, a także 
wspomaganiu innowacji morskich za 
pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego 
„niebieskiego” wzrostu.

zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz europejskiej 
akwakultury w kontekście gospodarki 
globalnej,  Niepokoje środowiskowe 
odnoszące się do wykorzystania 
biotechnologii w otwartych ekosystemach
morskich wymagają uważnego 
uwzględnienia.

Or. en

Poprawka 324
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2.3 – litera © – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 325
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2.3 – litera © – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 326
Frédérique Ries

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr
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Uzasadnienie

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

Poprawka 327
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie niskoemisyjnego,
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

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

Or. en

Poprawka 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2.3 – litera (d) – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, 
produkowanie i wykorzystanie biomasy z 
produkcji podstawowej, bioodpadów i 
produktów ubocznych bioprzemysłu, a 
także otwarcie nowych rynków poprzez 
wspieranie normalizacji, działań w zakresie 
regulacji i demonstracji/prób terenowych i 
innych, uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój zintegrowanych biorafinerii nie można ograniczać wyłącznie do korzystania.

Poprawka 329
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
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zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania, jak 
również poglądy i troski społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 330
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Osiągnięcie tych 
celów będzie wymagać przebudowy 
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu. 
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r. Ponadto w 
2020 r. 20 % końcowego zużycia energii 
powinno pochodzić z zasobów 
odnawialnych, przy jednoczesnej realizacji 
celu efektywności energetycznej 20 %. 
Osiągnięcie tych celów będzie wymagać 
przebudowy systemu energetycznego, 
prowadzącej do połączenia 
niskoemisyjnego profilu, bezpieczeństwa 
energetycznego i umiarkowanych cen, a 
zarazem wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Taka reforma jest 
konieczna dlatego, że w obliczu 
zmienności cen energii na światowych 
rynkach (oraz obaw dotyczących 
bezpieczeństwa dostaw), a także wzrostu 
presji na zwiększenie obciążenia źródeł 
energii podatkami oraz wysokich kosztów 
dostosowania do polityki w dziedzinie 
ochrony środowiska, europejski przemysł i 
konsumenci wydają coraz większą część 
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tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

swoich dochodów na energię

Or. it

Poprawka 331
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Do 2050 r. powinno 
się osiągnąć ograniczenie o 80-95% emisji 
gazów cieplarnianych. Wszystkie 
scenariusze ujęte w planie działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 pokazują, 
że do połowy obecnego wieku technologie 
oaprte na energiach odnawialnych będą 
mieć największy udział w koszyku 
technologii dostarczających energię i że 
efektywność końcowego wykorzystania 
energii będzie odgrywać kluczową rolę w 
osiągnieciu tych celów. W związku tym 
stosowne jest, by 80% budżetu w ramach 
tego wyzwania przeznaczyć na badania i 
innowacje w obszarze energii 
odnawialnych i efektywności końcowego 
wykorzystania energii. Osiągnięcie tych 
celów będzie wymagać przebudowy 
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
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dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu. 
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Or. en

Poprawka 332
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Osiągnięcie tych 
celów będzie wymagać przebudowy 
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 

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

daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu. 
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu, chyba że w UE rozwijać się będzie w 
zrównoważony sposób nowe źródła. W 
obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Or. en

Uzasadnienie

Ostateczny cel ograniczenia do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych nie został wciąż 
ustalony. Dąży się do przyjęcia wskaźników 80-95% redukcji, które niekoniecznie są 
realistyczne. Istnieją rakże nowe źródła gazu i ropy w Europie i obecnie trwają prace nad 
podjęciem decyzji w sprawie ich eksploatacji w zrównoważony sposób. Nie powinno się ich 
pominąć w programie Horyzont 2020.

Poprawka 333
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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budynków mieszkalnych i w usługach.

Or. it

Uzasadnienie

Program ramowy, jak sama jego nazwa wskazuje, dotyczy okresu do 2020 r. W związku z tym 
nie są konieczne odniesienia do przyszłych scenariuszy dotyczących kolejnych dziesięcioleci.

Poprawka 334
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 335
Oreste Rossi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
przystępnych cenowo, oszczędnych, 
bezpiecznych, niezawodnych i 
niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Or. it

Poprawka 336
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3.1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z perspektywy optymalizacji zasobów, 
przyjęcie osobnych pozycji budżetowych 
dla każdej technologii wymienionej w 
planie EPSTE byłoby źródłem 
europejskiej wartości dodanej.



AM\906357PL.doc 55/93 PE492.613v01-00

PL

Or. it

Poprawka 337
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej przy większej skali i 
przystępnych cenach, bezpiecznych dla 
środowiska oraz cechujących się większą 
sprawnością przemiany i dostępnością w 
różnych środowiskach rynkowych i 
operacyjnych.

Or. it

Poprawka 338
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Działania skupią się na badaniach, rozwoju 
i demonstracji innowacyjnych źródeł 
energii odnawialnej oferujących 
efektywniejsze, o niższym koszcie, 
bezpieczne dla środowiska technologie 
cechujące się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Or. en
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Poprawka 339
Theodoros Skylakakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 340
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji technologii oraz łańcuchów 
wartości mających na celu zapewnienie, 
aby bioenergia była bardziej 
konkurencyjna i zrównoważona, skrócenie 
czasu wprowadzenia na rynek ogniw 
wodorowych i paliwowych oraz 
poszukiwanie nowych możliwości 
charakteryzujących się długim czasem 
realizacji potencjału.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji technologii oraz łańcuchów 
wartości mających na celu zapewnienie, 
aby bioenergia była bardziej 
konkurencyjna i zrównoważona, skrócenie 
czasu wprowadzenia na rynek biometanu, 
ogniw wodorowych i paliwowych oraz 
poszukiwanie nowych możliwości 
charakteryzujących się długim czasem 
realizacji potencjału.
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Or. it

Poprawka 341
Daciana Octavia Sârbu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Jednolita inteligentna europejska sieć 
elektroenergetyczna

(d) Jednolita inteligentna europejska sieć 
elektroenergetyczna, która umożliwi 
odnawialnym źródłom energii pełne 
zingrowanie z koszykiem energetycznym

Or. en

Poprawka 342
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 343
Yves Cochet, Jill Evans
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3.3 – litera (g) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania będą ukierunkowane na 
stosowanie innowacji dla ułatwienia 
wprowadzania na rynek nowych 
technologii i usług w zakresie energii aby 
wyeliminować bariery inne niż 
technologiczne oraz aby przyspieszyć 
racjonalną pod względem kosztów 
realizację unijnej polityki energetycznej.

Działania będą ukierunkowane na 
stosowanie innowacji dla ułatwienia 
wprowadzania na rynek nowych 
technologii i usług w zakresie energii aby 
wyeliminować bariery inne niż 
technologiczne oraz aby przyspieszyć 
racjonalną pod względem kosztów 
realizację unijnej polityki energetycznej. W 
tym kontekście w ramach aktualnego 
programu Horyzont 2020 należy 
kontynuować Program „Inteligentna
Energia dla Europy”, pomyślnie 
dopełniony programem na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, 
zapewniając ambitną wysokość środków w 
ramach obecnego programu Horyzont 
2020.

Or. en

Poprawka 344
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego, 
który będzie zasobooszczędny, przyjazny 
dla środowiska, bezpieczny i spójny, z 
korzyścią dla obywateli, gospodarki i 
społeczeństwa.

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego, 
który będzie zasobooszczędny, przyjazny 
dla środowiska, bezpieczny, przystępny 
cenowo i spójny, z korzyścią dla 
obywateli, gospodarki i społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 345
Kartika Tamara Liotard
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4.1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System transportu obejmuje filozofię 
„starzenia się w zdrowiu i niezależnego 
życia”, a zatem jest dostępny i korzystny 
dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i 
stopnia sprawności. 

Or. en

Poprawka 346
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it
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Poprawka 347
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 348
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na rozwoju nowej 
generacji innowacyjnych środków 
transportu i przygotowaniu gruntu dla 
kolejnej generacji poprzez prace nad 
nowatorskimi koncepcjami i projektami, 
inteligentnych systemach kontroli i 
interoperacyjnych normach, wydajnych 

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

interoperacyjnych normach, wydajnych 
procesach produkcji, krótszym czasie 
rozwoju i ograniczonych kosztach w cyklu 
życia.

Or. it

Poprawka 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Innowacyjność w odniesieniu do wody musi stać się absolutnym priorytetem zrównoważonej 
gospodarki Europy. Obywatele UE rzeczywiście to uznają: znacząca większość (68%) uważa, 
że problemy związane z wodą są poważne, zaś 75% wszystkich obywateli zdecydowanie 
popiera działania na poziomie UE. Na konferencji Rio+ Europa przedstawiła wodę jako 
jeden z pięciu priorytetowych obszarów, które wymagają przyjęcia jasnych celów 
operacyjnych w obrębie przyjętych ram czasowych. Ponieważ rynek światowy szybko rośnie, 
możliwości również. Dlatego kwestie związane z wodą muszą być wyraźnie wspominane, jako 
cześć kluczowych wyzwań społeczeństwa w programie Horyzont 2020.

Poprawka 350
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
zasobooszczędnej gospodarki odpornej na 
zmianę klimatu i zrównoważonych dostaw
surowców, w celu zaspokojenia potrzeby 

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

ekosystemami, zrównoważone 
wykorzystywanie i dostawy surowców w 
celu zaspokojenia potrzeby rosnącej 
globalnej populacji w zrównoważonych 
granicach posiadającej ograniczone zasoby 
planety. Działania przyczynią się do 
zwiększenia europejskiego dobrobytu, 
jednocześnie zapewniając integralność 
środowiskową i zrównoważenie, 
utrzymując globalne ocieplenie poniżej 
2 °C oraz umożliwiając ekosystemom i 
społeczeństwu dostosowanie się do zmiany 
klimatu.

Or. en

Poprawka 351
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 353
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

utrzymując globalne ocieplenie poniżej 
2 °C oraz umożliwiając ekosystemom i 
społeczeństwu dostosowanie się do zmiany 
klimatu.

Or. en

Poprawka 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W Europie istnieje pilna potrzeba 
innowacji w zakresie zintergowanego 
systemu wód. Europa boryka się z 
problemem starzejącej się infrastruktury 
wodnej (zarówno ścieków jak i dostaw 
wody pitnej), rosnących niedoborów wody, 
większego zagrożenia powodziami na 
terenach miejskich, zanieczyszczenia wód 
i stale rosnącego popytu na zróżnicowaną 
wodę - ze strony rolnictwa, przemysłu i 
populacji miast. Aby sprostać wyzwaniom 
społeczeństwa (zagwarantować wszystkim 
dostępną cenowo wodę dobrej jakości, 
zapewnić właściwą wodę odpowiedniej 
jakości dla odpowiedniego celu 
przemysłu/rolnictwa oraz ograniczyć do 
minimum zanieczyczenie) w Europie 
wymagane jest inwestowanie w 
innowacyjne systemy przesyłania wody.

Or. en

Poprawka 355
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5.1 – ustęp 3 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wobec poważnych i w dużej mierze 
nieodwracalnych zmian, jakim uległy 
ogromne składniki systemu klimatycznego 
Ziemi, istnieje zapotrzebowanie na 
uwzględnienie wszystkich źródeł 
globalnego ocieplenia i wszystkich opcji 
ograniczania jego skutków. Poza 
rozważeniem ograniczenia emisji COz, 
natychmiastowe strategie (tj. ograniczenia 
perfluorowęglowodorów, czarnego węgla, 
ozonu, sekwestracja biologiczna) mogą 
przynieść najszybsze reakcje klimatyczne 
w ciągu dziesięcioleci lub szybciej. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępująca poprawkę 29 w projekcie opinii.

Poprawka 356
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrównoważona dostawa surowców oraz 
wydajne gospodarowanie nimi, w tym ich 
eksploracja, wydobycie, przetworzenie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie, są niezbędne dla 
funkcjonowania nowoczesnych 
społeczeństw i ich gospodarek. Sektory 
europejskie, takie jak sektor budowlany, 
chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy i 
maszynowy i sprzętowy, które zapewniają 
całkowitą wartość dodaną w wysokości ok. 
1,3 bln EUR oraz zatrudnienie około 30 
mln osób, w ogromnym stopniu zależne są 
od dostępu do surowców. Jednakże podaż 
surowców w Unii znajduje się pod coraz 

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

większą presją, zwłaszcza z uwagi na 
marny cykl zarządzania odpadami. 
Ponadto Unia w wysokim stopniu zależy 
od importu strategicznych surowców, na 
które w alarmującym stopniu wpływają 
zakłócenia rynkowe. Unia posiada nadal 
cenne złoża minerałów, których 
poszukiwanie i pozyskiwanie jest 
ograniczone brakiem adekwatnych 
technologii oraz globalną konkurencją. 
Biorąc pod uwagę znaczenie surowców dla 
europejskiej konkurencyjności, gospodarki 
oraz ich zastosowania w innowacyjnych 
produktach, zrównoważona podaż 
surowców oraz wydajne gospodarowanie 
nimi jest priorytetem w Unii.

Or. en

Poprawka 357
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 358
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III –punkt 5.2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 359
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania Unii będą się zatem skupiać na 
wspieraniu osiągania kluczowych celów i 
kierunków polityki Unii, w tym: strategii 
„Europa 2020”, „Unii innowacji”, 
inicjatywy „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” oraz odnośnego 
planu działania, Planu działania 
prowadzącego do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.; białej księgi Adaptacja do 
zmian klimatu: europejskie ramy działania; 
inicjatywy na rzecz surowców, strategii UE 

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

morskiej, planu działania na rzecz 
ekoinnowacji i Europejskiej Agendy 
Cyfrowej. Te działania przyczynią się do 
wzmocnienia zdolności społeczeństwa do 
osiągnięcia większej odporności na zmiany 
środowiskowe i klimatyczne oraz zapewnią 
dostęp surowców.

Or. it

Poprawka 360
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 361
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III –punkt 5.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 362
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 363
Yves Cochet, Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest rozwój i ocena innowacyjnych, 
racjonalnych pod względem kosztów i 
zrównoważonych środków 
ograniczających skutki zmiany klimatu i 
umożliwiających dostosowanie się do nich, 
obejmujących emisje gazów cieplarnianych 

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

zawierające CO2 i niezawierające go, 
uwzględniających ekologiczne rozwiązania 
technologiczne i nietechnologiczne, 
poprzez gromadzenie danych na potrzeby 
celowych, wczesnych i skutecznych 
działań oraz tworzenia sieci podmiotów 
dysponujących odpowiednimi 
kompetencjami. Działania będą się 
koncentrowały na: poprawie zrozumienia 
zmiany klimatu i przygotowaniu 
wiarygodnych prognoz w tym zakresie 
ocenie skutków, zagrożeń i rozwoju 
innowacyjnych, racjonalnych pod 
względem kosztów środków ograniczania 
skutków zmiany klimatu, umożliwiających 
dostosowanie się do nich i środków 
zapobiegania ryzyku; a także wsparciu 
polityki ograniczania takich skutków.

Or. en

Poprawka 364
Elena Oana Antonescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Celem jest rozwój i ocena innowacyjnych, 
racjonalnych pod względem kosztów i 
zrównoważonych środków i strategii 
ograniczających skutki zmiany klimatu i 
umożliwiających dostosowanie się do nich, 
obejmujących emisje gazów cieplarnianych 
zawierające CO2 i niezawierające go, 
uwzględniających ekologiczne rozwiązania 
technologiczne i nietechnologiczne, 
poprzez gromadzenie danych na potrzeby 
celowych, wczesnych i skutecznych 
działań oraz tworzenia sieci podmiotów 
dysponujących odpowiednimi 
kompetencjami. Dzia³ania bêd¹ siê 
koncentrowa³y na: poprawie zrozumienia 
zmiany klimatu i przygotowaniu 
wiarygodnych prognoz w tym zakresie 
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ocenie skutków, zagrożeń i rozwoju 
innowacyjnych, racjonalnych pod 
względem kosztów środków 
umożliwiających dostosowanie się do 
skutków zmiany klimatu i środków 
zapobiegania ryzyku, a także wsparciu 
polityki ograniczania takich skutków.

ocenie skutków, zagrożeń i rozwoju 
innowacyjnych, racjonalnych pod 
względem kosztów środków 
umożliwiających dostosowanie się do
skutków zmiany klimatu i środków 
zapobiegania ryzyku, a także wsparciu 
polityki ograniczania takich skutków.

Or. ro

Poprawka 365
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5.3 – litera (b) – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) zapewnianiu działania mającego na 
celu zachowanie zrównoważonego 
przechodzenia, zarządzania i 
wykorzystywania źródeł wody i usług 
wodnych.
Celem jest poprawa innowacyjnej wiedzy 
opartej na (prześciach w) dostawie wody, 
oczyszczaniu wody, zamykaniu cykli wody, 
odzyskiwaniu energii/surowców i 
poprawie zaangażowania/zachowania 
końcowego użytkowanika, by sprostać 
przyszłym potrzebom.

Or. en

Poprawka 367
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5.3 – litera © – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

© Zapewnienie zrównoważonych dostaw 
surowców nieenergetycznych i 
nierolniczych

© Zapewnienie zrównoważonego 
wykorzystywania, gospodarowania i
zrównoważonych dostaw surowców 
nieenergetycznych i nierolniczych

Or. en

Poprawka 368
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5.3 – litera © – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest poprawa bazy wiedzy na temat 
surowców oraz rozwój innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie racjonalnych pod 

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

względem kosztów oraz wykorzystania 
zasobów i przyjaznego dla środowiska 
wykorzystywania, recyklingu i odzysku 
surowców oraz ich zastępowania 
gospodarczo atrakcyjnymi alternatywami o 
mniejszym wpływie na środowisko. 
Działania będą się koncentrowały na: 
poprawie zrozumienia dostępności 
surowców; promowaniu zrównoważonych 
dostaw i wykorzystania surowców;
propagowaniu ekologicznego 
projektowania, znalezieniu alternatyw dla 
surowców krytycznych rozwijaniu 
procesów i systemów „zamkniętej pętli”, 
wspieranie strategii i technologii 
recyklowania i ponownego 
wykorzystywania; zarządzaniu popytem 
uprawomocniającym obywateli i 
konsumentów do zmniejszenia zużycia 
surowców i marnotrastwa, poprawie 
świadomości społecznej i umiejętności 
związanych z surowcami

Or. en

Poprawka 369
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 370
Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po pierwsze, w Unii utrzymują się znaczne
nierówności, zarówno między krajami, jak 
i w ich obrębie. W 2010 r. wskaźnik 
rozwoju społecznego, stanowiący 
zagregowaną miarę postępów w zakresie 
zdrowia, edukacji i dochodów, wynosił w 
państwach Unii od 0,743 do 0,895, 
odzwierciedlając w ten sposób znaczne 
rozbieżności, przy czym sytuację 
dodatkowo pogarszają nierówności 
społeczne między państwami. Utrzymują 
się również znaczne nierówności związane 
z płcią: przykładowo wskaźnik 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć w Unii wynosi 17,8 % na korzyść 
mężczyzn. Na każdych sześciu obywateli 
Unii jeden (ok. 80 mln ludzi) jest dziś 
narażony na ubóstwo. W ciągu ostatnich 
dwóch dziesięcioleci powszechniejsze stało 
się ubóstwo wśród młodych osób 
dorosłych i rodzin z dziećmi. Bezrobocie 
wśród młodych ludzi utrzymuje się na 
poziomie powyżej 20 %. 150 mln 
Europejczyków (ok. 25 %) nigdy nie 
korzystało z Internetu i może nigdy nie 
nabyć wystarczających umiejętności 
informatycznych. Zwiększyła się również 
polityczna apatia i polaryzacja podczas 
wyborów, co stanowi odzwierciedlenie 
słabnącego zaufania obywateli do 
dzisiejszych systemów politycznych. Z 
tych informacji wynika, że niektóre grupy 
społeczne i społeczności cały czas 
pozostają poza nawiasem rozwoju 

Po pierwsze, w Unii utrzymują się 
nierówności, zarówno między krajami, jak 
i w ich obrębie. W 2010 r. wskaźnik 
rozwoju społecznego, stanowiący 
zagregowaną miarę postępów w zakresie 
zdrowia, edukacji i dochodów, wynosił w 
państwach Unii od 0,743 do 0,895, 
odzwierciedlając w ten sposób znaczne 
rozbieżności, przy czym sytuację 
dodatkowo pogarszają nierówności 
społeczne między państwami. Utrzymują 
się również nierówności szans między 
mężczyznami a kobietami. Na każdych 
sześciu obywateli Unii jeden (ok. 80 mln 
ludzi) jest dziś narażony na ubóstwo. W 
ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci 
powszechniejsze stało się ubóstwo wśród 
młodych osób dorosłych i rodzin z 
dziećmi. Bezrobocie wśród młodych ludzi 
utrzymuje się na poziomie powyżej 20 %. 
150 mln Europejczyków (ok. 25 %) nigdy 
nie korzystało z Internetu i może nigdy nie 
nabyć wystarczających umiejętności 
informatycznych. Zwiększyła się również 
polityczna apatia i polaryzacja podczas 
wyborów, co stanowi odzwierciedlenie 
słabnącego zaufania obywateli do 
dzisiejszych systemów politycznych. Z 
tych informacji wynika, że niektóre grupy 
społeczne i społeczności cały czas 
pozostają poza nawiasem rozwoju 
społecznego i gospodarczego lub 
demokratycznej polityki.
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społecznego i gospodarczego lub 
demokratycznej polityki.

Or. en

Poprawka 371
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6.1 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej 
ubóstwo i zapobiegającej rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak uprawnienia 
płci lub nierówny dostęp do technologii 
cyfrowych lub innowacyjnych, a także w 
stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczynią się do wdrożenia 
i dostosowania strategii „Europa 2020” 
oraz szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej 
ubóstwo i zapobiegającej rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak uprawnienia 
płci, dyskryminacja w oparciu o płeć, rasę 
czy pochodzenie etniczne, religię czy 
przekonania, sprawność, wiek, w tym 
środki znoszące przeszkody w dostępie 
osób niepełnosprawnych lub nierówny 
dostęp do technologii cyfrowych lub 
innowacyjnych, a także w stosunku do 
innych regionów świata W szczególności 
przyczynią się do wdrożenia i 
dostosowania strategii „Europa 2020” oraz 
szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 



AM\906357PL.doc 77/93 PE492.613v01-00

PL

„Horyzont 2020”.

Or. en

Uzasadnienie

Przeszło 15 % populacji Europy jest niepełnosprawna. Trzeba jednoznacznie podjąć 
zagadnienie zwalczania dyskryminacji opartej na niepełnosprawności we wnioskach 
odnoszących się do programu Horyzont 2020 (zgodnie z art. 21 Europejskiej Karty Praw 
Podstawowych, art. 2 Traktatu o UE, art. 10 Traktatu o funkcjonowaniu UE i z 
Międzynarodową konwencją ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych).

Poprawka 372
Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3.1 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej 
ubóstwo i zapobiegającej rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak uprawnienia 
płci lub nierówny dostęp do technologii 
cyfrowych lub innowacyjnych, a także w 
stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczynią się do wdrożenia 
i dostosowania strategii „Europa 2020” 
oraz szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej
ubóstwo i społeczne wykluczenie w 
społeczeństwach europejskich, nierówny 
dostęp do technologii cyfrowych lub 
innowacyjnych, a także w stosunku do 
innych regionów świata W szczególności 
przyczynią się do wdrożenia i 
dostosowania strategii „Europa 2020” oraz 
szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
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w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 373
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3.2 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 374
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera © 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

© zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje;

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera © 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

© zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje;

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

Or. en

Uzasadnienie

Postrzeganie znaczenia nauki to ważny czynnik dla społeczeństwa.

Poprawka 376
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zwiększeniu ochrony poprzez 
zarządzanie granicami;

(b) zwiększeniu ochrony poprzez 
zarządzanie granicami, ze szczególnym 
odniesieniem do zwalczania nielegalnej 
imigracji na terytorium UE;

Or. it
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Poprawka 377
Yves Cochet, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zwiększaniu odporności Europy na 
kryzysy i klęski;

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

Or. en

Poprawka 378
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 380
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT, za pośrednictwem wspólnot wiedzy i 
innowacji, działa zgodnie z logiką 
biznesową. Warunkiem wstępnym jest 
silne przywództwo: każdą wspólnotą 
kieruje dyrektor wykonawczy. Partnerów 

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

wspólnot reprezentują pojedyncze 
podmioty prawne, co usprawnia proces 
decyzyjny. Wspólnoty te muszą tworzyć 
coroczne plany operacyjne, obejmujące 
ambitny portfel działań, od edukacji po 
zakładanie przedsiębiorstw, z jasnymi 
celami i założeniami, zmierzające do 
wywarcia wpływu zarówno rynkowego, 
jak i społecznego, a także wyraźnej 
wartości dodanej, którą determinuje 
podejście oparte na wynikach. Obecne 
zasady dotyczące uczestnictwa, oceny i 
monitorowania wspólnot umożliwiają 
podejmowanie decyzji w przyspieszonym, 
biznesowym trybie.

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 381
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (b) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W swojej strategii i działalności EIT 
będzie skupiać się na wyzwaniach 
społecznych o zasadniczym znaczeniu dla 
naszej przyszłości, takich jak zmiana 
klimatu czy zrównoważona energia. W 
kompleksowy sposób podejmując 
najważniejsze wyzwania społeczne, EIT 
będzie promować inter- i 
multidyscyplinarne podejścia oraz ułatwiać 
koncentrację wysiłków badawczych 
partnerów zaangażowanych w WWiI.

W swojej strategii i działalności EIT 
będzie skupiać się na wyzwaniach 
społecznych o zasadniczym znaczeniu dla 
naszej przyszłości. W kompleksowy 
sposób podejmując najważniejsze 
wyzwania społeczne, EIT będzie 
promować inter- i multidyscyplinarne 
podejścia oraz ułatwiać koncentrację 
wysiłków badawczych partnerów 
zaangażowanych w WWiI.

Or. it



AM\906357PL.doc 83/93 PE492.613v01-00

PL

Poprawka 382
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (c) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie w sposób kompletny 
integrować edukację i szkolenia na 
wszystkich etapach kariery oraz rozwijać 
nowe i innowacyjne programy nauczania, 
odzwierciedlające zapotrzebowanie na 
nowe profile, wynikające ze złożonych 
wyzwań społecznych i gospodarczych. W 
związku z tym EIT będzie odgrywać 
kluczową rolę w zachęcaniu do uznawania 
nowych tytułów i dyplomów w państwach 
członkowskich.

EIT będzie w sposób kompletny 
integrować edukację i szkolenia na 
wszystkich etapach kariery oraz rozwijać 
nowe i innowacyjne programy nauczania, 
odzwierciedlające zapotrzebowanie na 
nowe profile, wynikające ze stałej ewolucji
społeczeństwa, gospodarki i rynku pracy. 
W związku z tym EIT będzie odgrywać 
kluczową rolę w zachęcaniu do uznawania 
nowych tytułów i dyplomów w państwach 
członkowskich.

Or. it

Poprawka 383
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (b) – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT odegra również istotną rolę w 
dopracowaniu koncepcji 
„przedsiębiorczości” poprzez programy 
edukacyjne, promujące przedsiębiorczość 
w kontekście intensywnego wykorzystania 
wiedzy, bazując na innowacyjnych 
badaniach naukowych i wnosząc wkład w 
rozwiązania bardzo ważne pod względem 
społecznym.

skreślony

Or. it
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Uzasadnienie

Ryzykowne i niebezpieczne jest wykorzystywanie pojęcia ducha przedsiębiorczości wyłącznie 
w odniesieniu do programów edukacyjnych, ponieważ byłoby to równoznaczne z 
wyrokowaniem, kto może być przedsiębiorcą, a kto nie.

Poprawka 384
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 385
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie również podejmował działania 
w ramach polityki regionalnej poprzez 
WWiI oraz ośrodki kolokacji – węzły 

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

doskonałości łączące partnerów z 
dziedziny szkolnictwa wyższego, badań 
naukowych i biznesu z danego regionu. W 
szczególności EIT zapewni lepsze 
powiązanie między instytucjami 
szkolnictwa wyższego, rynkiem pracy a 
regionalną i lokalną innowacyjnością i 
wzrostem, w kontekście regionalnych, 
lokalnych i krajowych strategii 
inteligentnej specjalizacji. W ten sposób 
przyczyni się do osiągnięcia celów unijnej 
polityki spójności.

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 386
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

I Doskonała baza naukowa, z czego: 27818

1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 15008
2. Przyszłe i powstające technologie 3505

3. Działania Marie Curie w zakresie umiejętności, szkoleń 
i rozwoju kariery

6503

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

2802

II Wiodąca pozycja w przemyśle, z czego: 20280

1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych*

15580 z czego 500 dla 
EIT

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



PE492.613v01-00 86/93 AM\906357PL.doc

PL

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

EIT
2. bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, 

badania morskie oraz gospodarka ekologiczna;
4694 z czego 150 dla 
EIT

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

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

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

3573 z czego 115 dla 
EIT

6. Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa 4317 z czego 138 dla 
EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 1542 + 1652***
Niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego 2212

OGÓŁEM 87740

Poprawka

I Doskonała baza naukowa, z czego: 29,3%

1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 14,5%
2. Przyszłe i powstające technologie 3,9%

3. Działania Marie Curie w zakresie umiejętności, szkoleń 
i rozwoju kariery

7,4%

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

3,5%

II Wiodąca pozycja w przemyśle, z czego: 25,2%

1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych*

17,7%

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

III Wyzwania społeczne, z czego: 40,4%
1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 12% 

2. bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, 
badania morskie oraz gospodarka ekologiczna;

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

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

4,2%

6. Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa 2,5%

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 3%
Niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego 2,1%

OGÓŁEM 100%

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zabezpieczenie wysokości każdej z linii budżetowych, gdyż ogólna 
koperta podlega umowie w ramach negocjacji WRF. [Jak tylko ogólna kwota koperty zostanie 
przyjęta, odsetki zostają zastąpione odpowiednimi kwotami w milionach EUR, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady ustanawiającym wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020]

Poprawka 387
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela

Tekst proponowany przez Komisję



PE492.613v01-00 88/93 AM\906357PL.doc

PL

Poprawka

Doskonała baza naukowa, z czego: 27 818
1. Europejska Rada ds. Badan Naukowych 15 008
2. Przyszłe i powstające technologie 3 505
3. Działania Marie Curie w zakresie umiejętności, 

szkoleń i rozwoju kariery
6 503

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

2 802

II Wiodąca pozycja w przemyśle, z czego: 20 280
1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii 

wspomagających i przemysłowych*
15 580 z czego 500 dla 
EIT

2. Dostęp do finansowania ryzyka** 4 000
3. Innowacje w MŚP 700

III Wyzwania społeczne, z czego: 35 888
1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 9 077 z czego 292 dla 

EIT
2. bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone 

rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka 
ekologiczna;

4 694 z czego 150 dla 
EIT

3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 6 537 z czego 210 dla 
EIT

4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 7 690 z czego 247 dla 
EIT

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

3 573 z czego 115 dla 
EIT

6. Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa

4317 z czego 138 dla 
EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 1 542 + 1 652***
Niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum 
Badawczego

2 212

OGÓŁEM 87 740
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Or. it

Uzasadnienie

Proponuje się dostosowanie priorytetów zaproponowanych przez Komisję, przy 
pozostawieniu niezmienionej kwoty ogółem. Z myślą o osiągnięciu celu, jakim jest wiodąca 
pozycja w przemyśle, strategiczne znaczenie ma zwiększenie uczestnictwa MŚP, poprzez 
sprzyjanie dostępowi do kredytów i zwiększenie środków przewidzianych dla innowacyjnych 
MŚP. Ponadto w ramach celu dotyczącego wyzwań społecznych, badaniom w dziedzinie 
zdrowia należy nadać większy priorytet, niż ten przewidziany przez Komisję, zwiększając 
odnośny przydział budżetowy. 

Poprawka 388
Julie Girling

I Doskonała baza naukowa, z czego: 23 818
1. Europejska Rada ds. Badan Naukowych 10 008
2. Przyszłe i powstające technologie 4 505
3. Działania Marie Curie w zakresie umiejętności, 

szkoleń i rozwoju kariery
6 503

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

2 802

II Wiodąca pozycja w przemyśle, z czego: 25 280
1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii 

wspomagających i przemysłowych*
15 580 z czego 500 dla 
EIT

2. Dostęp do finansowania ryzyka** 6 000
3. Innowacje w MŚP 3 700

III Wyzwania społeczne, z czego: 34 388
1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 13 147 z czego 292 dla 

EIT
2. bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone 

rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka 
ekologiczna;

4 694 z czego 150 dla 
EIT

3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 4 537 z czego 140 dla 
EIT

4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 6 690 z czego 217 dla 
EIT

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

1 003 z czego 45 dla 
EIT

6. Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa

4317 z czego 138 dla 
EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 1 042 + 1 482***
Niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum 
Badawczego

2 212

OGÓŁEM 87 740
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

I. Doskonała baza naukowa, z czego: 27818

1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 15008

2. Przyszłe i powstające technologie 3505
3. Działania Marie Curie w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju 

kariery 6503

4. Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura) 2802

II. Wiodąca pozycja w przemyśle, z czego: 20280

1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych*

15580 z czego 500 dla 
EIT

2. Dostęp do finansowania ryzyka** 4000

3. Innowacje w MŚP 700

III. Wyzwania społeczne, z czego: 35888

1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 9077 z czego 292 dla 
EIT

2. bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania 
morskie oraz gospodarka ekologiczna;

4694 z czego 150 dla 
EIT

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

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

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

3573 z czego 115 dla 
EIT

6. Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa 4317 z czego 138 dla 
EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 1542 + 1652***

Niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego 2212

OGÓŁEM 87740
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Poprawka

I. Doskonała baza naukowa, z czego: 31.8%

1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 17.1%

2. Przyszłe i powstające technologie 4%
3. Działania Marie Curie w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju 

kariery 7.5%

4. Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura) 3.2%

II. Wiodąca pozycja w przemyśle, z czego: 23.3%

1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych* 17.8%

2. Dostęp do finansowania ryzyka** 4.6%

3. Innowacje w MŚP 0.9 %

III. Wyzwania społeczne, z czego: 41.3%

1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 10.3%
2. bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania 

morskie oraz gospodarka ekologiczna 5.3%

3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 7.5%

4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 8.8%
5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i 

surowcami 4.1%

6. Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa 5.3%

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 1.2%

Niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego 2.5%

OGÓŁEM Horyzont 2020 bez ITERa 100%

ITER 3.2%

OGÓŁEM Horyzont 2020 + ITER 103.2%

Or. en
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Uzasadnienie

Budżety filarów 2 i 3 nie powinny być ucinane ze względu na EIT. Jeśli EIT jest uznawany za 
najbardziej racjonalny, wnoszący największą wartość dodaną system osiągnięcia celów 
filarów 2 i 3, wysokości tych środków można by przesunąć do programów EIT przewidzianych 
na okres po połówkowym przeglądzie. Kwota 500 mln EIR z pierwotnego budżetu EIT 
przeznaczona zostaje na: „integracyjny model innowacji” (300 mln), rozszerzenie udziału 
Marie Curie (100 mln) i innowacyjność MŚP (100 mln). ITER jest wyjątkowym obiektem dla 
badań w zakresie wysokich temperatur, astrofizyki i fizyki plazmowej, materiałoznastwa i 
technologii magensu.   Proponuje się, by budżet programu Horyzont 2020 podnieść o 
wielkość budżetu przeznaczonego na ITER, tak by ITER wciąż pozostawał w obręgie WRF.

Poprawka 389
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela –  odnośnik* do tabeli

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

*włączając 8975 mln EUR na technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) z 
czego 1795 mln EUR na technologie 
fotoniczne oraz mikro- i 
nanoelektroniczne, 4293 mln EUR na 
nanotechnologię, materiały zaawansowane, 
zaawansowane systemy produkcji i 
przetwarzania, 575 mln EUR na 
biotechnologię i 1737 mln EUR na 
przestrzeń kosmiczną. W rezultacie 6663 
mln EUR zostaną przeznaczone na 
wsparcie kluczowych technologii 
wspomagających.

*włączając 57,6 % na technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) z 
czego 11,5 % na technologie fotoniczne 
oraz mikro- i nanoelektroniczne, 27,6 % na 
nanotechnologię, materiały zaawansowane,
zaawansowane systemy produkcji i 
przetwarzania, 3,7 % na biotechnologię i 
11,1 % na przestrzeń kosmiczną. W 
rezultacie 42,9 % zostaną przeznaczone na 
wsparcie kluczowych technologii 
wspomagających.

Or. en

Poprawka 390
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela –  odnośnik ** do tabeli

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

** Około 1131 mln EUR z tej kwoty może Około 28,3 % z tej kwoty może zostać 
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zostać wykorzystane na wdrożenie 
projektów w ramach strategicznego planu 
w dziedzinie technologii energetycznych 
(planu EPSTE). Z tego około jednej 
trzeciej może być przeznaczone dla małych 
i średnich przedsiębiorstw.

wykorzystane na wdrożenie projektów w 
ramach strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych (planu 
EPSTE). Z tego około jednej trzeciej może 
być przeznaczone dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 391
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela –  odnośnik*** do tabeli

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

*** Łączna kwota będzie udostępniona za 
pośrednictwem przydziałów jak 
przewidziano w art. 6 ust. 3. Drugi 
przydział w wysokości 1652 mln EUR 
zostanie udostępniony proporcjonalnie z 
budżetów priorytetów „Wyzwania 
społeczne” oraz „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych”, w przybliżeniu oraz w 
zależności od przeglądu określonego w 
art. 26 ust. 1.

skreślony

Or. en


