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Poprawka 128
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opracowanie programów badań 
przesiewowych jest uzależnione od 
wczesnej identyfikacji biomarkerów 
ryzyka i początków choroby, a ich 
zastosowanie zależy od zbadania i 
weryfikacji metod i programów badań 
przesiewowych. Identyfikacja osób i 
populacji o wysokim poziomie ryzyka 
wystąpienia choroby umożliwi 
opracowanie zindywidualizowanych, 
warstwowych i kolektywnych strategii w 
celu skutecznego i efektywnego kosztowo 
zapobiegania chorobom.

Opracowanie programów badań 
przesiewowych jest uzależnione nie tylko 
od wczesnej identyfikacji biomarkerów 
ryzyka, lecz również od najważniejszych 
dróg przenoszenia i początków choroby, a 
ich zastosowanie zależy od zbadania i 
weryfikacji metod i programów badań 
przesiewowych. Identyfikacja osób i 
populacji o wysokim poziomie ryzyka 
wystąpienia choroby umożliwi 
opracowanie zindywidualizowanych, 
warstwowych i kolektywnych strategii w 
celu skutecznego i efektywnego kosztowo 
zapobiegania chorobom.

Or. en

Poprawka 129
Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opracowanie programów badań 
przesiewowych jest uzależnione od 
wczesnej identyfikacji biomarkerów 
ryzyka i początków choroby, a ich 
zastosowanie zależy od zbadania i 
weryfikacji metod i programów badań 
przesiewowych. Identyfikacja osób i 
populacji o wysokim poziomie ryzyka 
wystąpienia choroby umożliwi 
opracowanie zindywidualizowanych, 
warstwowych i kolektywnych strategii w 

Opracowanie programów badań 
przesiewowych jest uzależnione od 
wczesnej identyfikacji biomarkerów 
ryzyka i początków choroby, a ich 
zastosowanie zależy od zbadania i 
weryfikacji metod i programów badań 
przesiewowych. Identyfikacja osób i 
populacji o wysokim poziomie ryzyka 
wystąpienia choroby umożliwi 
opracowanie zindywidualizowanych, 
warstwowych i kolektywnych strategii w 
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celu skutecznego i efektywnego kosztowo 
zapobiegania chorobom.

celu skutecznego i efektywnego kosztowo 
zapobiegania chorobom. W tym kontekście 
priorytetowo będą traktowane programy 
badań przesiewowych, w których może 
zostać zaproponowana pacjentowi 
profilaktyka lub leczenie bądź 
prawdopodobne jest ich opracowanie.

Or. de

Uzasadnienie

Programy badań przesiewowych, które nie udostępniają działań w zakresie leczenia ani 
profilaktyki, nie są rozwiązaniem i stwarzają dodatkowe problemy, np. w obszarze ochrony 
danych.

Poprawka 130
Peter Liese, Richard Seeber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2 a. Identyfikacja przyczyn bezpłodności
Istnieje potrzeba prowadzenia badań 
naukowych w celu opracowania 
skuteczniejszych metod zapobiegania 
zaburzeniom związanym z bezpłodnością, 
ich diagnozowania i zarządzania nimi.
Badania będą się koncentrować na 
dziedzinach takich jak przyczyny 
bezpłodności, w tym niepłodność 
wynikająca z zaburzeń w okresie 
embrionalnym i inne podobne zaburzenia.

Or. en

Poprawka 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.2 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2 b. Antykoncepcja u mężczyzn
Antykoncepcję stosuje się głównie w 
oparciu o metody, które jej ciężar i 
odpowiedzialność za nią składają na 
kobiety. Prowadzi to niekiedy do 
poważnych problemów, np. skutków 
ubocznych i przeciwwskazań. Z tego 
powodu antykoncepcja stosowana przez 
mężczyzn również powinna stanowić 
kwestię priorytetową.

Or. en

Poprawka 132
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Populacje ludzkie są narażone na nowe i 
powstające zakażenia (w tym zakażenia 
spowodowane zmianą klimatu), zakażenia 
wynikające z uodpornienia się istniejących 
patogenów na leki oraz z innych 
bezpośrednich i pośrednich skutków 
zmiany klimatu. Potrzebne są lepsze 
metody nadzoru, sieci wczesnego 
ostrzegania, kampanie dotyczące 
organizacji służby zdrowia i gotowości w 
celu modelowania epidemii, skutecznego 
reagownaia na pandemie, reagowania na 
skutki niezakaźnych chorób 
spowodowanych zmianą klimatu, jak 
również działania na rzecz utrzymania i 
zwiększenia możliwości zwalczania 
lekoopornych chorób zakaźnych.

Populacje ludzkie są narażone na nowe i 
powstające zakażenia (w tym zakażenia 
spowodowane zmianą klimatu), zakażenia 
wynikające z uodpornienia się istniejących 
patogenów na leki oraz z innych 
bezpośrednich i pośrednich skutków 
zmiany klimatu. Potrzebne są lepsze 
metody nadzoru jeżeli chodzi o odporność 
na leki, zarówno w medycynie, jak i w 
weterynarii, sieci wczesnego ostrzegania, 
kampanie dotyczące organizacji służby 
zdrowia i gotowości w celu modelowania 
epidemii, skutecznego reagowania na 
pandemie, reagowania na skutki 
niezakaźnych chorób spowodowanych 
zmianą klimatu, jak również działania na 
rzecz utrzymania i zwiększenia możliwości 
zwalczania lekoopornych chorób 
zakaźnych.

Or. da
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Poprawka 133
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konieczna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia i chorób u ludzi w każdym wieku, 
aby można było opracować nowe, lepsze 
środki zapobiegawcze, metody 
diagnostyczne i metody leczenia.
Interdyscyplinarne badania przekładające 
odkrycia naukowe w zakresie 
patofizjologii chorób mają zasadnicze 
znaczenie dla lepszego poznania 
wszystkich aspektów procesów 
chorobowych, w tym ponownej 
klasyfikacji normalnej zmiany i choroby na 
podstawie danych molekularnych, oraz dla 
weryfikacji i wykorzystania wyników 
badań w zastosowaniach klinicznych.

Konieczna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia i chorób u ludzi w każdym wieku, 
aby można było opracować nowe, lepsze 
środki zapobiegawcze, metody 
diagnostyczne i metody leczenia.
Interdyscyplinarne badania przekładające 
odkrycia naukowe w zakresie 
patofizjologii chorób przy wykorzystaniu 
narzędzi i podejść w oparciu o biologię 
człowieka mają zasadnicze znaczenie dla 
lepszego poznania wszystkich aspektów 
procesów chorobowych, w tym ponownej 
klasyfikacji normalnej zmiany i choroby na 
podstawie danych molekularnych, oraz dla 
weryfikacji i wykorzystania wyników 
badań w zastosowaniach klinicznych.

Or. en

Poprawka 134
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – punkt 1.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konieczna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia i chorób u ludzi w każdym wieku, 
aby można było opracować nowe, lepsze 
środki zapobiegawcze, metody 
diagnostyczne i metody leczenia.
Interdyscyplinarne badania przekładające 
odkrycia naukowe w zakresie 
patofizjologii chorób mają zasadnicze 
znaczenie dla lepszego poznania 

Konieczna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia i chorób u ludzi w każdym wieku, 
aby można było opracować nowe, lepsze 
środki zapobiegawcze, metody 
diagnostyczne i metody leczenia.
Interdyscyplinarne badania przekładające 
odkrycia naukowe w zakresie 
patofizjologii chorób mają zasadnicze 
znaczenie dla lepszego poznania 
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wszystkich aspektów procesów 
chorobowych, w tym ponownej 
klasyfikacji normalnej zmiany i choroby na 
podstawie danych molekularnych, oraz dla 
weryfikacji i wykorzystania wyników 
badań w zastosowaniach klinicznych.

wszystkich aspektów procesów 
chorobowych, w tym ponownej 
klasyfikacji normalnej zmiany i choroby na 
podstawie danych molekularnych, oraz dla 
weryfikacji i wykorzystania wyników 
badań w zastosowaniach klinicznych.
Wspierać należy w szczególności 
wdrożeniowe projekty badawcze, których 
celem jest szybsze i skuteczniejsze 
przełożenie wyników badań 
laboratoryjnych na praktyczne 
zastosowania kliniczne, zwłaszcza w 
dziedzinach o dużych niezaspokojonych 
potrzebach, takich jak hematologia czy 
onkologia, choroby rzadkie i oporność na 
środki przeciwdrobnoustrojowe.

Or. sl

Poprawka 135
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania podstawowe obejmą opracowanie 
i zastosowanie nowych narzędzi i podejść 
do tworzenia danych biomedycznych oraz 
zachęty w tym zakresie, z uwzględnieniem 
podejść opartych na dziedzinach nauki, 
których nazwa kończy się na „–omika”, 
podejść charakteryzujących się wysoką 
wydajnością i opartych na medycynie 
systemowej. Jak opisano powyżej, 
działania te będą wymagały ścisłego 
powiązania między badaniami 
podstawowymi i klinicznymi oraz z 
długoterminowymi badaniami 
kohortowymi (i odpowiednimi dziedzinami 
prac badawczych). Ponadto normalizacja, 
magazynowanie i wymiana danych oraz 
dostęp do nich wymaga ścisłych powiązań 
z infrastrukturami badawczymi i 
medycznymi (bazy danych, biobanki itd.), 

Badania podstawowe obejmą opracowanie 
i zastosowanie nowych narzędzi i podejść 
do tworzenia danych biomedycznych oraz 
zachęty w tym zakresie, z uwzględnieniem 
podejść opartych na dziedzinach nauki z 
zakresu biologii człowieka, których nazwa 
kończy się na „–omika”, podejść 
charakteryzujących się wysoką 
wydajnością i opartych na medycynie 
systemowej. Jak opisano powyżej, 
działania te będą wymagały ścisłego 
powiązania między badaniami 
podstawowymi i klinicznymi oraz z 
długoterminowymi badaniami 
kohortowymi (i odpowiednimi dziedzinami 
prac badawczych). Ponadto normalizacja, 
magazynowanie i wymiana danych oraz 
dostęp do nich wymaga ścisłych powiązań 
z infrastrukturami badawczymi i 
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które mają zasadnicze znaczenie dla 
maksymalnego zwiększenia użyteczności 
danych oraz stymulowania bardziej 
innowacyjnych i skutecznych sposobów 
analizy i łączenia pakietów danych.

medycznymi (bazy danych, biobanki itd.), 
które mają zasadnicze znaczenie dla 
maksymalnego zwiększenia użyteczności 
danych oraz stymulowania bardziej 
innowacyjnych i skutecznych sposobów 
analizy i łączenia pakietów danych.

Or. en

Poprawka 136
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania podstawowe obejmą opracowanie 
i zastosowanie nowych narzędzi i podejść 
do tworzenia danych biomedycznych oraz 
zachęty w tym zakresie, z uwzględnieniem 
podejść opartych na dziedzinach nauki, 
których nazwa kończy się na „–omika”, 
podejść charakteryzujących się wysoką 
wydajnością i opartych na medycynie 
systemowej. Jak opisano powyżej, 
działania te będą wymagały ścisłgo
powiązania między badaniami 
podstawowymi i klinicznymi oraz z 
długoterminowymi badaniami 
kohortowymi (i odpowiednimi dziedzinami 
prac badawczych). Ponadto normalizacja, 
magazynowanie i wymiana danych oraz 
dostęp do nich wymaga ścisłych powiązań 
z infrastrukturami badawczymi i 
medycznymi (bazy danych, biobanki itd.), 
które mają zasadnicze znaczenie dla 
maksymalnego zwiększenia użyteczności 
danych oraz stymulowania bardziej 
innowacyjnych i skutecznych sposobów 
analizy i łączenia pakietów danych.

Badania podstawowe obejmą opracowanie 
i zastosowanie nowych narzędzi i podejść 
do tworzenia danych biomedycznych oraz 
zachęty w tym zakresie, z uwzględnieniem 
podejść opartych na dziedzinach nauki, 
których nazwa kończy się na „–omika”, 
podejść charakteryzujących się wysoką 
wydajnością i opartych na medycynie 
systemowej. Jak opisano powyżej, 
działania te będą wymagały ścisłego
powiązania między badaniami 
podstawowymi i klinicznymi oraz z 
długoterminowymi badaniami 
kohortowymi (i odpowiednimi dziedzinami 
prac badawczych). Ponadto normalizacja, 
magazynowanie i wymiana danych oraz 
swobodny dostęp do nieprzetworzonych 
danych wymaga ścisłych powiązań z 
infrastrukturami badawczymi i 
medycznymi (bazy danych, biobanki itd.), 
które mają zasadnicze znaczenie dla 
maksymalnego zwiększenia użyteczności 
danych oraz stymulowania bardziej 
innowacyjnych i skutecznych sposobów 
analizy i łączenia pakietów danych.

Or. da
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Poprawka 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie medycyny spersonalizowanej 
w przypadku poważnych chorób
Aby terapia była skuteczniejsza, 
bezpieczniejsza i tańsza, medycyna 
spersonalizowana dąży do opracowania 
nowych strategii prewencyjnych i 
terapeutycznych, które można dostosować 
do potrzeb określonej grupy pacjentów.
Należy zidentyfikować, sprecyzować i 
opracować w sposób naukowy czynniki 
mające wpływ na decyzje dotyczące 
terapii.

Or. en

Poprawka 138
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – punkt 1.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konieczne jest opracowanie bardziej 
skutecznych szczepionek profilaktycznych
(lub alternatywnych rozwiązań w tym 
zakresie) oraz opartych na dowodach 
planów szczepień w odniesieniu do 
większej liczby chorób. Działanie to jest 
uzależnione od lepszego poznania chorób i 
procesów chorobowych oraz 
powodowanych przez nie epidemii, jak 
również podjęcia prób klinicznych i 
powiązanych badań.

Konieczne jest wspieranie rozwoju
bardziej skutecznych szczepionek 
profilaktycznych oraz opartych na 
dowodach planów szczepień w odniesieniu 
do większej liczby chorób, w tym chorób 
związanych z ubóstwem, takich jak 
HIV/AIDS, gruźlica, malaria i choroby 
zaniedbane. W podobny sposób można 
wykorzystać wiedzę na temat głównych 
czynników ryzyka wystąpienia choroby, 
jak również etiologię w celu opracowania 
skutecznych strategii profilaktycznych 
uwzględniających te czynniki ryzyka i 
służących propagowaniu zdrowego stylu 
życia i znaczenia zdrowej żywności.
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Działanie to daje ogromne możliwości 
zmniejszenia obciążenia, jakie stanowią 
choroby przewlekłe, lecz jest uzależnione 
od lepszego poznania chorób i procesów 
chorobowych oraz powodowanych przez 
nie epidemii, jak również od 
podejmowanych prób klinicznych i 
powiązanych badań.

Or. sl

Poprawka 139
Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne i istniejące technologie w 
dążeniu do znaczącej poprawy w leczeniu 
chorób dzięki wcześniejszej i 
dokładniejszej diagnostyce oraz 
umożliwieniu zastosowania metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta.

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, bardziej skuteczne 
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne i istniejące technologie w 
dążeniu do znaczącej poprawy w leczeniu 
chorób dzięki wcześniejszej i 
dokładniejszej diagnostyce oraz 
umożliwieniu zastosowania metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta.
Przy czym nacisk kładziony jest na metody 
diagnostyczne, w przypadku których 
dostępne są działania profilaktyczne lub 
terapeutyczne dla pacjentów bądź są one 
prawdopodobne w bliskiej przyszłości.

Or. de

Poprawka 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, bardziej skuteczne
narzędzia diagnostyczne. Należy rozwijać 
innowacyjne i istniejące technologie w 
dążeniu do znaczącej poprawy w leczeniu 
chorób dzięki wcześniejszej i 
dokładniejszej diagnostyce oraz 
umożliwieniu zastosowania metody 
leczenia lepiej dostosowanej do pacjenta.

Potrzebna jest szersza wiedza na temat 
zdrowia, chorób i procesów chorobowych 
u ludzi w każdym wieku, aby można było 
opracować nowe, skuteczniejsze narzędzia 
diagnostyki in vitro i diagnostyki 
obrazowej. Należy rozwijać innowacyjne i 
istniejące technologie w dążeniu do 
znaczącej poprawy w leczeniu chorób 
dzięki wcześniejszej i dokładniejszej 
diagnostyce oraz umożliwieniu 
zastosowania metody leczenia lepiej 
dostosowanej do pacjenta.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach tego wniosku należy wspierać sprawdzone narzędzia diagnostyczne, które już 
funkcjonują i stanowią silną dziedziną rozwijających się badań naukowych, aby skrócić czas 
od momentu pojawienia się objawów do postawienia diagnozy.

Poprawka 141
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych 
możliwości leczniczych, w tym 
transplantacji, terapii genowych i 
komórkowych; większe postępy w procesie 
opracowywania leków i szczepionek (w 
tym alternatywnych metod, które zastąpią 
klasyczne próby bezpieczeństwa i 
skuteczności, np. opracowanie nowych 
metod); rozwijanie możliwości medycyny 
regeneracyjnej, w tym możliwości 
opartych na komórkach macierzystych;
doskonalenie urządzeń i systemów 

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych 
możliwości leczniczych, w tym 
transplantacji, terapii genowych i 
komórkowych; większe postępy w procesie 
opracowywania leków i szczepionek (w 
tym alternatywnych metod, które zastąpią 
klasyczne próby bezpieczeństwa i 
skuteczności, np. opracowanie nowych 
metod); rozwijanie możliwości medycyny 
regeneracyjnej, w tym możliwości 
opartych na komórkach macierzystych;
doskonalenie urządzeń i systemów 



PE492.615v02-00 12/60 AM\906857PL.doc

PL

medycznych i pomocniczych; utrzymanie i 
zwiększenie możliwości zwalczania chorób 
zakaźnych, rzadkich, rozpowszechnionych 
i przewlekłych oraz podejmowanie 
interwencji medycznych w zależności od 
dostępności skutecznych leków 
przeciwbakteryjnych; oraz opracowanie 
kompleksowych podejść do leczenia 
chorób towarzyszących we wszystkich 
grupach wiekowych i unikanie leczenia 
wieloma lekami. Te udoskonalone metody 
ułatwią opracowanie nowych, bardziej 
skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 
postępowania w przypadku niesprawności.

medycznych i pomocniczych; utrzymanie i 
zwiększenie możliwości zwalczania chorób 
zakaźnych, rzadkich, rozpowszechnionych 
i przewlekłych oraz podejmowanie 
interwencji medycznych w zależności od 
dostępności skutecznych leków 
przeciwbakteryjnych; promowanie 
skuteczniejszego i lepszego wykorzystania 
istniejących i nowych narzędzi 
diagnostycznych, aby przeciwdziałać
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe; oraz 
opracowanie kompleksowych podejść do 
leczenia chorób towarzyszących we 
wszystkich grupach wiekowych i unikanie 
leczenia wieloma lekami. Te udoskonalone 
metody ułatwią opracowanie nowych, 
bardziej skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 
postępowania w przypadku niesprawności.

Or. en

Poprawka 142
Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych
możliwości leczniczych, w tym 
transplantacji, terapii genowych i 
komórkowych; większe postępy w procesie 
opracowywania leków i szczepionek (w 
tym alternatywnych metod, które zastąpią 
klasyczne próby bezpieczeństwa i 
skuteczności, np. opracowanie nowych 
metod);rozwijanie możliwości medycyny 
regeneracyjnej, w tym możliwości 
opartych na komórkach macierzystych;
doskonalenie urządzeń i systemów 
medycznych i pomocniczych; utrzymanie i 

Należy wspierać doskonalenie 
przekrojowych technologii pomocniczych 
dotyczących leków, szczepionek i innych 
możliwości leczniczych, w tym 
transplantacji, terapii genowych i 
komórkowych, w szczególności terapii z 
wykorzystaniem dorosłych komórek 
macierzystych, komórek macierzystych 
pozyskanych z krwi pępowinowej oraz 
indukowanych pluripotencjalnych 
komórek macierzystych; większe postępy 
w procesie opracowywania leków i 
szczepionek (w tym alternatywnych metod, 
które zastąpią klasyczne próby 
bezpieczeństwa i skuteczności, np. 
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zwiększenie możliwości zwalczania chorób 
zakaźnych, rzadkich, rozpowszechnionych 
i przewlekłych oraz podejmowanie 
interwencji medycznych w zależności od 
dostępności skutecznych leków 
przeciwbakteryjnych; oraz opracowanie 
kompleksowych podejść do leczenia 
chorób towarzyszących we wszystkich 
grupach wiekowych i unikanie leczenia 
wieloma lekami.  Te udoskonalone metody 
ułatwią opracowanie nowych, bardziej 
skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 
postępowania w przypadku niesprawności.

opracowanie nowych metod); rozwijanie 
możliwości medycyny regeneracyjnej, w 
tym możliwości opartych na komórkach 
macierzystych; doskonalenie urządzeń i 
systemów medycznych i pomocniczych;
utrzymanie i zwiększenie możliwości 
zwalczania chorób zakaźnych, rzadkich, 
rozpowszechnionych i przewlekłych oraz 
podejmowanie interwencji medycznych w 
zależności od dostępności skutecznych 
leków przeciwbakteryjnych; oraz 
opracowanie kompleksowych podejść do 
leczenia chorób towarzyszących we 
wszystkich grupach wiekowych i unikanie 
leczenia wieloma lekami. Te udoskonalone 
metody ułatwią opracowanie nowych, 
bardziej skutecznych, efektywnych i 
zrównoważonych metod leczenia chorób i 
postępowania w przypadku niesprawności.
Należy opracować koncepcje w zakresie 
medycyny regeneracyjnej (szczególnie w 
oparciu o dorosłe komórki macierzyste, 
komórki macierzyste pozyskane z krwi 
pępowinowej oraz indukowane 
pluripotencjalne komórki macierzyste.

Or. de

Poprawka 143
Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Próby kliniczne są środkiem transferu 
wiedzy biomedycznej w celu jej 
zastosowania u pacjentów i otrzymają 
wsparcie, również w celu poprawy ich 
praktycznego wykorzystania. Przykłady:
opracowanie lepszych metodologii 
umożliwiających ukierunkowanie prób na 
odpowiednie grupy populacji, w tym osoby 
cierpiące na inne choroby towarzyszące lub 
już poddane leczeniu, określenie 

Próby kliniczne są środkiem transferu 
wiedzy biomedycznej w celu jej 
zastosowania u pacjentów i otrzymają 
wsparcie, również w celu poprawy ich 
praktycznego wykorzystania. Przykłady:
opracowanie lepszych metodologii 
umożliwiających ukierunkowanie prób na 
odpowiednie grupy populacji, w tym osoby 
cierpiące na inne choroby towarzyszące lub 
już poddane leczeniu, określenie 



PE492.615v02-00 14/60 AM\906857PL.doc

PL

porównywalnej skuteczności interwencji i 
rozwiązań, jak również szersze korzystanie 
z baz danych i elektronicznych rejestrów 
dotyczących stanu zdrowia jako źródeł 
danych do zastosowania w próbach i w 
celu transferu wiedzy. Wsparcie zostanie 
przyznane również na innego rodzaju 
interwencje, np. związane z niezależnym 
życiem w rzeczywistym środowisku.

porównywalnej skuteczności interwencji i 
rozwiązań, jak również szersze korzystanie 
z baz danych i elektronicznych rejestrów 
dotyczących stanu zdrowia jako źródeł 
danych do zastosowania w próbach i w 
celu transferu wiedzy. Wsparcie zostanie 
przyznane również na innego rodzaju 
interwencje, np. związane z niezależnym 
życiem w rzeczywistym środowisku.
Szczególną wagę zwraca się na badania 
kliniczne w obszarze rzadkich chorób oraz 
chorób dziecięcych, w tym w 
wcześniactwa.

Or. de

Uzasadnienie

Europejska współpraca w zakresie rzadkich chorób i chorób dziecięcych jest szczególnie 
ważna, ponieważ z uwagi na wymaganą liczbę przypadków poszczególne państwa 
członkowskie nie mają wystarczających możliwości do samodzielnego działania w tym 
obszarze.

Poprawka 144
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie zostanie przyznane na integrację 
infrastruktur oraz struktur i źródeł 
informacji (w tym uzyskanych z badań 
kohortowych, protokołów, gromadzenia 
danych, wskaźników itd.), jak również na 
cele związane z normalizacją, 
interoperacyjnością, magazynowaniem i 
wymianą danych oraz dostępem do nich w 
celu umożliwienia ich właściwego 
wykorzystania. Należy zwrócić uwagę na 
przetwarzanie danych, zarządzanie wiedzą, 
modelowanie i wizualizację.

Wsparcie zostanie przyznane na integrację 
infrastruktur oraz struktur i źródeł 
informacji (w tym uzyskanych z badań 
kohortowych, protokołów, gromadzenia 
danych, wskaźników itd.), jak również na 
cele związane z normalizacją, 
interoperacyjnością, magazynowaniem i 
wymianą danych oraz swobodnym 
dostępem do nieprzetworzonych danych w 
celu umożliwienia ich właściwego 
wykorzystania. Należy zwrócić uwagę na 
przetwarzanie danych, zarządzanie wiedzą, 
modelowanie i wizualizację.

Or. da
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Poprawka 145
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – punkt 1.11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać rozwój narzędzi i metod 
naukowych oraz statystyki w dążeniu do 
szybkiej, precyzyjnej i przewidywalnej 
oceny bezpieczeństwa, skuteczności i 
jakości technologii w zakresie zdrowia, w 
tym nowych leków, produktów 
biologicznych, zaawansowanych terapii i 
urządzeń medycznych. Odnosi się to 
szczególnie do nowych wydarzeń w 
dziedzinach odnoszących się do szczepień, 
terapii komórkowych, tkankowych i 
genowych, organów i transplantacji, 
produkcji specjalistycznej, biobanków, 
nowych urządzeń medycznych, procedur 
diagnostycznych i leczniczych, testów 
genetycznych, interoperacyjności oraz e-
zdrowia, w tym aspektów prywatności.
Podobnie należy wspierać lepsze 
metodologie oceny ryzyka, testowanie 
modeli i strategie dotyczące środowiska i 
zdrowia. Wsparcia wymaga też 
opracowanie odpowiednich metod 
wspomagania oceny etycznych aspektów w 
wyżej wymienionych dziedzinach.

Należy wspierać rozwój narzędzi i metod 
naukowych oraz statystyki w dążeniu do 
szybkiej, precyzyjnej i przewidywalnej 
oceny bezpieczeństwa, skuteczności i 
jakości technologii w zakresie zdrowia, w 
tym nowych leków, produktów 
biologicznych, zaawansowanych terapii i 
urządzeń medycznych. Odnosi się to 
szczególnie do nowych wydarzeń w 
dziedzinach odnoszących się do szczepień, 
terapii komórkowych, tkankowych i 
genowych, organów i transplantacji, 
produkcji specjalistycznej, biobanków, 
nowych urządzeń medycznych, procedur 
diagnostycznych i leczniczych, testów 
genetycznych, interoperacyjności, 
telemedycyny oraz e-zdrowia, w tym 
aspektów prywatności. Podobnie należy 
wspierać lepsze metodologie oceny ryzyka, 
testowanie modeli i strategie dotyczące 
środowiska i zdrowia. Wsparcia wymaga 
też opracowanie odpowiednich metod 
wspomagania oceny etycznych aspektów w 
wyżej wymienionych dziedzinach.

Or. sl

Poprawka 146
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać rozwój narzędzi i metod Należy wspierać rozwój narzędzi i metod 
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naukowych oraz statystyki w dążeniu do 
szybkiej, precyzyjnej i przewidywalnej 
oceny bezpieczeństwa, skuteczności i 
jakości technologii w zakresie zdrowia, w 
tym nowych leków, produktów 
biologicznych, zaawansowanych terapii i 
urządzeń medycznych. Odnosi się to 
szczególnie do nowych wydarzeń w 
dziedzinach odnoszących się do szczepień, 
terapii komórkowych, tkankowych i 
genowych, organów i transplantacji, 
produkcji specjalistycznej, biobanków, 
nowych urządzeń medycznych, procedur 
diagnostycznych i leczniczych, testów 
genetycznych, interoperacyjności oraz e-
zdrowia, w tym aspektów prywatności.
Podobnie należy wspierać lepsze
metodologie oceny ryzyka, testowanie 
modeli i strategie dotyczące środowiska i 
zdrowia. Wsparcia wymaga też 
opracowanie odpowiednich metod 
wspomagania oceny etycznych aspektów w 
wyżej wymienionych dziedzinach.

naukowych oraz statystyki w dążeniu do 
szybkiej, precyzyjnej i przewidywalnej 
oceny bezpieczeństwa, skuteczności i 
jakości technologii w zakresie zdrowia, w 
tym nowych leków, produktów 
biologicznych, zaawansowanych terapii i 
urządzeń medycznych. Odnosi się to 
szczególnie do nowych wydarzeń w 
dziedzinach odnoszących się do szczepień, 
terapii komórkowych, tkankowych i 
genowych, organów i transplantacji, 
produkcji specjalistycznej, biobanków, 
nowych urządzeń medycznych, procedur 
diagnostycznych i leczniczych, testów 
genetycznych, interoperacyjności oraz e-
zdrowia, w tym aspektów prywatności.
Podobnie należy wspierać nowoczesne
metodologie oceny ryzyka i zagrożeń, 
testowanie modeli i strategie dotyczące 
oceny substancji chemicznych pod kątem 
ich oddziaływania na środowisko i
zdrowie. Wsparcia wymaga też 
opracowanie odpowiednich metod 
wspomagania oceny etycznych aspektów w 
wyżej wymienionych dziedzinach.

Or. en

Uzasadnienie

Badania naukowe w UE powinny wspierać zmianę paradygmatu w badaniach biomedycznych 
i badaniach nad toksycznością, co oznacza rezygnację z testów na zwierzętach i przejście do 
nowoczesnych badań nad toksycznością w XXI w. Postępy w dziedzinie biologii molekularnej 
i biotechnologii, a także w innych dziedzinach umożliwiają znaczącą poprawę jakości oceny 
dokonywanej przez naukowców w odniesieniu do zagrożeń dla zdrowia, jakich źródłem są 
potencjalnie toksyczne substancje chemiczne. Dzięki tym postępom badania nad toksycznością 
mogą być szybsze, tańsze i adekwatniejsze w odniesieniu do narażenia ludzi.

Poprawka 147
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Efektywne kosztowo i przyjazne dla 
użytkownika rozwiązania w zakresie 
aktywnego, niezależnego i wspieranego 
codziennego życia (w domu, w miejscu 
pracy itp.) starzejącej się populacji i osób 
niepełnosprawnych wymagają 
wielodyscyplinarnych, zaawansowanych i 
stosowanych badań i innowacji z 
wykorzystaniem nauk behawioralnych, 
gerontologii, technologii cyfrowych i 
innych dziedzin nauki. Wymóg ten ma 
zastosowanie do różnorodnych sytuacji 
oraz w odniesieniu do technologii, 
systemów i usług podnoszących jakość 
życia i funkcjonowania ludzi, w tym 
mobilności, inteligentnych i 
zindywidualizowanych technologii 
wspomagających, robotyki usługowej i 
społecznej oraz pomocnych środowisk.
Wsparcie zostanie przyznane na działania 
pilotażowe w zakresie badań i innowacji, w 
celu oceny realizacji i szerokiego 
wprowadzania rozwiązań.

Efektywne kosztowo i przyjazne dla 
użytkownika rozwiązania w zakresie 
aktywnego, niezależnego i wspieranego 
codziennego życia (w domu, w miejscu 
pracy itp.) starzejącej się populacji i osób 
niepełnosprawnych wymagają
wielodyscyplinarnych, zaawansowanych i 
stosowanych badań i innowacji z 
wykorzystaniem nauk behawioralnych, 
gerontologii, technologii cyfrowych i 
innych dziedzin nauki. Wymóg ten ma 
zastosowanie do różnorodnych sytuacji 
oraz w odniesieniu do technologii, 
systemów i usług podnoszących jakość 
życia i funkcjonowania ludzi, w tym 
mobilności, inteligentnych i 
zindywidualizowanych technologii 
wspomagających, robotyki usługowej i 
społecznej oraz pomocnych środowisk.
Wsparcie zostanie przyznane na działania 
pilotażowe w zakresie badań i innowacji w 
celu oceny realizacji i szerokiego 
wprowadzania rozwiązań, przy czym 
pierwszeństwo będą miały projekty 
dotyczące obywateli bezpośrednio 
dotkniętych takimi warunkami.

Or. en

Poprawka 148
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Efektywne kosztowo i przyjazne dla 
użytkownika rozwiązania w zakresie 
aktywnego, niezależnego i wspieranego 
codziennego życia (w domu, w miejscu 
pracy itp.) starzejącej się populacji i osób 
niepełnosprawnych wymagają 

Efektywne kosztowo i przyjazne dla 
użytkownika rozwiązania w zakresie 
aktywnego, niezależnego i wspieranego 
codziennego życia (w domu, w miejscu 
pracy itp.) starzejącej się populacji i osób 
niepełnosprawnych wymagają 
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wielodyscyplinarnych, zaawansowanych i 
stosowanych badań i innowacji z 
wykorzystaniem nauk behawioralnych, 
gerontologii, technologii cyfrowych i 
innych dziedzin nauki. Wymóg ten ma 
zastosowanie do różnorodnych sytuacji 
oraz w odniesieniu do technologii, 
systemów i usług podnoszących jakość 
życia i funkcjonowania ludzi, w tym 
mobilności, inteligentnych i 
zindywidualizowanych technologii 
wspomagających, robotyki usługowej i 
społecznej oraz pomocnych środowisk.
Wsparcie zostanie przyznane na działania 
pilotażowe w zakresie badań i innowacji, w 
celu oceny realizacji i szerokiego 
wprowadzania rozwiązań.

wielodyscyplinarnych, zaawansowanych i 
stosowanych badań i innowacji z 
wykorzystaniem nauk behawioralnych, 
gerontologii, technologii cyfrowych i 
innych dziedzin nauki. Wymóg ten ma 
zastosowanie do różnorodnych sytuacji 
oraz w odniesieniu do technologii, 
systemów i usług podnoszących jakość 
życia i funkcjonowania ludzi, w tym 
mobilności, inteligentnych i 
zindywidualizowanych technologii 
wspomagających, robotyki usługowej i 
społecznej oraz pomocnych środowisk bez 
uszczerbku dla zdolności relacyjnych i 
jakości interakcji społecznych pacjentów i 
osób otrzymujących pomoc. Wsparcie 
zostanie przyznane na działania pilotażowe 
w zakresie badań i innowacji, w celu oceny 
realizacji i szerokiego wprowadzania 
rozwiązań.

Or. en

Poprawka 149
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Upoważnienie osób fizycznych do 
poprawy stanu swojego zdrowia i 
ponoszenia za niego odpowiedzialności 
przez całe życie przyniesie oszczędność 
kosztów w systemach opieki zdrowotnej 
poprzez umożliwienie 
pozainstytucjonalnego leczenia chorób 
przewlekłych i lepsze wyniki zdrowotne.
W tym celu należy podjąć badania modeli 
behawioralnych i społecznych, postaw i 
aspiracji społecznych w odniesieniu do 
zindywidualizowanych technologii w 
zakresie zdrowia, narzędzi mobilnych lub 
przenośnych, nowych metod 
diagnostycznych i zindywidualizowanych 

Upoważnienie osób fizycznych do 
poprawy stanu swojego zdrowia i 
ponoszenia za niego odpowiedzialności 
przez całe życie przyniesie oszczędność 
kosztów w systemach opieki zdrowotnej 
poprzez umożliwienie 
pozainstytucjonalnego leczenia chorób 
przewlekłych i lepsze wyniki zdrowotne.
W tym celu należy podjąć badania modeli 
behawioralnych i społecznych, postaw i 
aspiracji społecznych w odniesieniu do 
zindywidualizowanych technologii w 
zakresie zdrowia, narzędzi mobilnych lub 
przenośnych, nowych metod 
diagnostycznych, rozwiązań w zakresie 



AM\906857PL.doc 19/60 PE492.615v02-00

PL

usług promujących zdrowy styl życia, 
dobrostan, dbanie o siebie, lepsze 
profesjonalne współdziałanie między 
obywatelami i służbą zdrowia, 
zindywidualizowane programy dotyczące 
postępowania w przypadku choroby i 
niepełnosprawności oraz wspieranie 
infrastruktur wiedzy.

opieki i rehabilitacji oraz
zindywidualizowanych usług promujących 
zdrowy styl życia, dobrostan, dbanie o 
siebie, lepsze profesjonalne współdziałanie 
między obywatelami i służbą zdrowia, 
zindywidualizowane programy dotyczące 
postępowania w przypadku choroby i 
niepełnosprawności oraz wspieranie 
infrastruktur wiedzy.

Or. en

Poprawka 150
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Upoważnienie osób fizycznych do 
poprawy stanu swojego zdrowia i 
ponoszenia za niego odpowiedzialności 
przez całe życie przyniesie oszczędność 
kosztów w systemach opieki zdrowotnej 
poprzez umożliwienie 
pozainstytucjonalnego leczenia chorób 
przewlekłych i lepsze wyniki zdrowotne.
W tym celu należy podjąć badania modeli 
behawioralnych i społecznych, postaw i 
aspiracji społecznych w odniesieniu do 
zindywidualizowanych technologii w 
zakresie zdrowia, narzędzi mobilnych lub 
przenośnych, nowych metod 
diagnostycznych i zindywidualizowanych 
usług promujących zdrowy styl życia, 
dobrostan, dbanie o siebie, lepsze 
profesjonalne współdziałanie między 
obywatelami i służbą zdrowia, 
zindywidualizowane programy dotyczące 
postępowania w przypadku choroby i 
niepełnosprawności oraz wspieranie 
infrastruktur wiedzy.

Upoważnienie osób fizycznych do
zrozumienia i poprawy stanu swojego 
zdrowia i ponoszenia za nie
odpowiedzialności przez całe życie 
przyniesie oszczędność kosztów w 
systemach opieki zdrowotnej poprzez 
umożliwienie im życia w dobrym zdrowiu i 
zapobiegania chorobom, jak i
pozainstytucjonalnego leczenia chorób 
przewlekłych i lepsze wyniki zdrowotne.
W tym celu należy podjąć badania
świadomości zdrowotnej, działań na rzecz 
zdrowia publicznego, modeli 
behawioralnych i społecznych, postaw i 
aspiracji społecznych w odniesieniu do 
zindywidualizowanych technologii w 
zakresie zdrowia, narzędzi mobilnych lub 
przenośnych, nowych metod 
diagnostycznych i zindywidualizowanych 
usług promujących zdrowy styl życia, 
dobrostan, dbanie o siebie, lepsze 
profesjonalne współdziałanie między 
obywatelami i służbą zdrowia, 
zindywidualizowane programy dotyczące 
postępowania w przypadku choroby i 
niepełnosprawności oraz wspieranie 
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infrastruktur wiedzy.

Or. en

Poprawka 151
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie pozainstytucjonalnego leczenia
chorób przewlekłych jest uzależnione od 
poprawienia współpracy między 
podmiotami świadczącymi usługi 
zdrowotne i społeczne lub nieformalne.
Wsparcie uzyskają badania i innowacyjne 
zastosowania w zakresie procesu 
kształtowania polityki w oparciu o 
rozpowszechnione informacje oraz 
zapewnienia dowodów uzasadniających 
zastosowanie nowych rozwiązań w 
wielkiej skali i ich wykorzystanie na rynku, 
w tym interoperacyjne usługi telemedyczne 
i opieka telemedyczna. Wsparcie zostanie 
przyznane również na badania i innowacje 
mające na celu poprawę organizacji 
świadczenia opieki długoterminowej.

Wspieranie instytucjonalnego i
pozainstytucjonalnego leczenia chorób 
przewlekłych jest uzależnione od 
poprawienia współpracy między 
podmiotami świadczącymi usługi 
zdrowotne i społeczne lub nieformalne.
Wsparcie uzyskają badania i innowacyjne 
zastosowania w zakresie procesu 
kształtowania polityki w oparciu o 
rozpowszechnione informacje oraz 
zapewnienia dowodów uzasadniających 
zastosowanie nowych rozwiązań w 
wielkiej skali i ich wykorzystanie na rynku, 
w tym interoperacyjne usługi telemedyczne 
i opieka telemedyczna. Wspierane będą 
badania naukowe w zakresie organizacji i 
świadczenia usług zdrowotnych, aby 
promować lepszą integrację i koordynację 
wśród osób zawodowo związanych z 
opieką zdrowotną oraz w odniesieniu do 
usług zdrowotnych, co m.in. ułatwi 
wcześniejsze kierowanie pacjentów od 
lekarzy pierwszego kontaktu do 
specjalistów i skuteczniejsze leczenie 
chorób. Wsparcie zostanie przyznane 
również na badania i innowacje mające na 
celu poprawę organizacji świadczenia 
opieki długoterminowej.

Or. en
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Poprawka 152
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać opracowanie ocen 
technologii w zakresie zdrowia i 
gospodarki zdrowotnej, jak również
gromadzenie dowodów i upowszechnianie
najlepszych praktyk, innowacyjnych 
technologii i podejść w sektorze opieki 
zdrowotnej, w tym zastosowania dotyczące
TIK i e-zdrowia. Wsparcie zostanie 
przyznane na analizy porównawcze 
reformy publicznych systemów opieki 
zdrowotnej w Europie i w państwach 
trzecich oraz oceny ich śrdnio- i 
długoterminowych skutków gospodarczych 
i społecznych. Potrzebne są analizy 
przyszłej siły roboczej w sektorze zdrowia 
zarówno pod względem liczby 
pracowników, jak i wymaganych 
umiejętności w odniesieniu do nowych 
modeli opieki. Wsparcie zostanie 
przyznane na badanie zmian w zakresie 
nierówności zdrowotnych, ich wzajemnych 
zależności od innych nierówności 
ekonomicznych i społecznych oraz 
skuteczności działań politycznych 
ukierunkowanych na ograniczenie ich 
zakresu w Europie i poza nią. Na koniec, 
konieczne jest wspieranie oceny rozwiązań 
w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i 
jakości systemów ubezpieczeń, w tym roli 
pacjentów, w odniesieniu do 
bezpieczeństwa i jakości opieki.

Należy wspierać opracowanie ocen 
technologii w zakresie zdrowia i 
gospodarki zdrowotnej. Istnieje również 
potrzeba wspierania badań naukowych w 
zakresie nowych sposobów sprawowania 
opieki zdrowotnej, które byłyby 
wydajniejsze i skuteczniejsze oraz mogłyby 
stanowić podstawę reform krajowych 
publicznych systemów opieki zdrowotnej,
jak również potrzeba gromadzenia
dowodów i upowszechniania najlepszych 
praktyk, innowacyjnych technologii i 
podejść w sektorze opieki zdrowotnej, w 
tym zastosowań dotyczących TIK i e-
zdrowia. Wsparcie zostanie przyznane na 
analizy porównawcze reformy publicznych 
systemów opieki zdrowotnej w Europie i w 
państwach trzecich oraz oceny ich średnio-
i długoterminowych skutków 
gospodarczych i społecznych, a także ich 
wyników w odniesieniu do skuteczności i 
wydajności publicznego systemu opieki 
zdrowotnej. Potrzebne są analizy przyszłej 
siły roboczej w sektorze zdrowia zarówno 
pod względem liczby pracowników, jak i 
wymaganych umiejętności w odniesieniu 
do nowych modeli opieki. Wsparcie 
zostanie przyznane na badanie zmian w 
zakresie nierówności zdrowotnych, ich 
wzajemnych zależności od innych 
nierówności ekonomicznych i społecznych 
oraz skuteczności działań politycznych 
ukierunkowanych na ograniczenie ich 
zakresu w Europie i poza nią. Na koniec, 
konieczne jest wspieranie oceny rozwiązań 
w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i 
jakości systemów ubezpieczeń, w tym roli 
pacjentów, w odniesieniu do 
bezpieczeństwa i jakości opieki.
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Poprawka 153
Alda Sousa

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – punkt 1.16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy przyznać odpowiednie środki na 
finansowanie obszarów badań 
zajmujących się bezpośrednio fazą 
postdiagnostyczną chorób, przede 
wszystkim w przypadku chorób 
nowotworowych, chorób układu sercowo-
naczyniowego i chorób układu 
oddechowego, a także na działania 
promujące jakość życia.  

Or. pt

Poprawka 154
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący decyzji
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, zdrowa 
żywność i bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania morskie
i górskie oraz gospodarka ekologiczna

Or. sl

Poprawka 155
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów i 
elastycznych systemów rolnictwa i 
leśnictwa, które są źródłem 
wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz pełnią 
funkcje ekosystemów, wspierając 
jednocześnie rozwój dobrze 
prosperujących obszarów wiejskich, 
wymaga odpowiedniej wiedzy, narzędzi, 
usług i innowacji. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów
zintegrowania celów rolniczych i 
środowiskowych w ramach 
zrównoważonej produkcji, a więc:
podniesienie wydajności i efektywności 
wykorzystania zasobów w rolnictwie;
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
generowanych w sektorze rolnictwa;
ograniczenie wypłukiwanie składników 
odżywczych z ziem uprawnych do 
środowisk naziemnych i wodnych;
zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
zwiększenie poziomu bioróżnorodności w 
systemach produkcji pierwotnej.

Wspieranie wydajniejszych, efektywnych 
pod względem wykorzystania zasobów i 
elastycznych systemów rolnictwa i 
leśnictwa, które są źródłem 
wystarczających ilości żywności, paszy, 
biomasy i innych surowców oraz pełnią 
funkcje ekosystemów, wspierając 
jednocześnie rozwój dobrze 
prosperujących obszarów wiejskich, 
wymaga odpowiedniej wiedzy, narzędzi, 
usług i innowacji. Badania i innowacje 
umożliwią opracowanie wariantów 
zintegrowania celów rolniczych i 
środowiskowych w ramach bardziej
zrównoważonej produkcji, takich jak:
zwiększenie potencjału genetycznego 
roślin, aby mogły one lepiej dostosowywać 
się do działania czynników biotycznych i 
abiotycznych; podniesienie wydajności i 
efektywności wykorzystania zasobów w 
rolnictwie; ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych generowanych w sektorze 
rolnictwa; podniesienie wydajności 
odżywczej i w zakresie wykorzystania 
wody; zmniejszenie zależności od 
międzynarodowego importu do Europy 
białka pochodzenia roślinnego;
zwiększenie poziomu bioróżnorodności w 
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systemach produkcji pierwotnej.

Or. en

Uzasadnienie

„A więc” zastąpiono wyrażeniem „takich jak”, aby tekst był mniej restrykcyjny oraz 
sformułowany pozytywniej i ogólniej.

Poprawka 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1.1. Podniesienie wydajności produkcji i
stawianie czoła zmianom klimatu przy 
zapewnieniu zrównoważonego i 
elastycznego rozwoju

2.1.1. Podniesienie wydajności produkcji, 
jakości i bezpieczeństwa żywności oraz
stawianie czoła zmianom klimatu przy 
zapewnieniu zrównoważonego i 
elastycznego rozwoju

Or. en

Uzasadnienie

Jakość i bezpieczeństwo żywności, np. zdrowie roślin oraz cechy sensoryczne i właściwości 
odżywcze (witaminy, mikroskładniki odżywcze).

Poprawka 158
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne 
podejścia ukierunkowane na podniesienie 
wydajności roślin, zwierząt i 
mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów 
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej obszarów 

Poszukiwania obejmą wielodyscyplinarne 
podejścia ukierunkowane na podniesienie 
wydajności roślin, zwierząt i 
mikroorganizmów przy zapewnieniu 
efektywnego wykorzystania zasobów 
(wody, składników odżywczych, energii) 
oraz trwałości ekologicznej obszarów 
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wiejskich. Nacisk zostanie położony na 
zintegrowane i różnorodne systemy 
produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 
technologii i podejść opartych na 
intensyfikacji ekologicznej, w celu 
uzyskania korzyści zarówno w ramach 
rolnictwa konwencjonalnego, jak i 
ekologicznego. Doskonalenie genetyczne 
roślin i zwierząt pod względem zdolności 
adaptacyjnych i wydajności będzie 
wymagało wszystkich odpowiednich 
konwencjonalnych i nowoczesnych metod 
chowu w celu lepszego wykorzystania 
zasobów genetycznych. Należy zwrócić 
uwagę na gospodarowanie glebą w 
gospodarstwie rolnym w celu podniesienia 
jej urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych 
środków zwalczania chorób i szkodników.
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne w zażegnaniu obaw 
społecznych. Wyżej wymienione obszary 
zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.

wiejskich. Nacisk zostanie położony na 
zintegrowane i różnorodne systemy 
produkcyjne i praktyki w zakresie 
rolnictwa, w tym stosowanie precyzyjnych 
technologii i podejść opartych na 
intensyfikacji ekologicznej, w celu 
uzyskania korzyści zarówno w ramach 
rolnictwa konwencjonalnego, jak i 
ekologicznego. Doskonalenie genetyczne 
roślin i zwierząt pod względem zdolności 
adaptacyjnych i wydajności będzie 
wymagało wszystkich odpowiednich 
konwencjonalnych i nowoczesnych metod 
chowu w celu lepszego wykorzystania 
zasobów genetycznych. Należy zwrócić 
uwagę na gospodarowanie glebą w 
gospodarstwie rolnym w celu podniesienia 
jej urodzajności jako stanowiącej podstawę 
wydajności zbiorów. Propagowana będzie 
kwestia zdrowia zwierząt i roślin i 
kontynuowany rozwój zintegrowanych 
środków zwalczania chorób i szkodników.
Należy prowadzić badania nad strategią 
zwalczania chorób zwierząt, w tym 
zoonoz, oraz nad opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Badanie skutków 
praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt 
będzie pomocne zarówno w zażegnaniu 
obaw dotyczących kwestii logistycznych i 
praktycznych użytkowników 
komercyjnych, jak i obaw społecznych 
obywateli UE. Wyżej wymienione obszary 
zostaną wzmocnione przez badania o 
bardziej podstawowym charakterze w celu 
uwzględnienia odpowiednich kwestii 
biologicznych i realizacji działań 
politycznych Unii.

Or. en

Poprawka 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 2.1 – punkt 2.1.2 – tytuł



PE492.615v02-00 26/60 AM\906857PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1.2. Świadczenie usług ekosystemowych 
i dostawa dóbr publicznych

2.1.2. Wzmocnienie wielofunkcyjności 
rolnictwa, w tym również usług 
ekosystemowych i dóbr publicznych

Or. en

Uzasadnienie

Wielofunkcyjność jako kompleksowe podejście łączące rolnictwo i usługi ekosystemowe;
celem jest zapewnienie zgodności ze wspólną polityką rolną i programami badawczymi.

Poprawka 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 2.1 – punkt 2.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społeczne dóbr publicznych
(łącznie z wartościami kulturalnymi i 
rekreacyjnymi) i ważnych usług 
ekologicznych takich jak bioróżnorodność 
funkcjonalna i in-situ, zapylanie roślin, 
regulowanie stosunków wodnych, 
krajobraz, ograniczenie erozji oraz 
sekwestracja dwutlenku węgla i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Działania badawcze będą wspierać 
dostawy tych dóbr i usług publicznych 
poprzez dostarczenie rozwiązań w zakresie 
gospodarowania, narzędzi wspierających 
proces decyzyjny oraz ocenę ich wartości 
pozarynkowej. Do szczególnych kwestii, 
którymi należy się zająć, należy 
identyfikacja systemów rolnych i leśnych 
oraz wzorcowych krajobrazów, w których 
cele te zostaną prawdopodobnie osiągnięte.
Zmiany w aktywnym zarządzaniu 
systemami rolnymi, w tym zastosowanie 

Rolnictwo i leśnictwo stanowią wyjątkowe 
systemy, które są źródłem produktów 
komercyjnych, ale również szerzej 
rozumianych społeczne dóbr publicznych
(łącznie z wartościami kulturalnymi i 
rekreacyjnymi) i ważnych usług 
ekologicznych takich jak bioróżnorodność 
funkcjonalna i in-situ, zapylanie roślin, 
regulowanie stosunków wodnych, 
krajobraz, ograniczenie erozji oraz 
sekwestracja dwutlenku węgla i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Działania badawcze będą wspierać 
dostawy tych dóbr i usług publicznych 
poprzez dostarczenie rozwiązań w zakresie 
gospodarowania, narzędzi wspierających 
proces decyzyjny oraz ocenę ich wartości 
pozarynkowej. Do szczególnych kwestii, 
którymi należy się zająć, należy 
identyfikacja systemów rolnych i leśnych 
oraz wzorcowych krajobrazów, w których 
cele te zostaną prawdopodobnie osiągnięte.
Przeprowadzona zostanie 
społeczno-ekonomiczna ocena 
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technologii i zmiana praktyk, dodatkowo 
obniżą emisję gazów cieplarnianych oraz 
zwiększą zdolność sektora rolnictwa do 
przystosowywania się do niekorzystnych 
skutków zmiany klimatu.

porównawcza systemów rolnych i leśnych 
oraz ich zrównoważonego działania.
Zmiany w aktywnym zarządzaniu 
systemami rolnymi, w tym zastosowanie 
technologii i zmiana praktyk, dodatkowo 
obniżą emisję gazów cieplarnianych oraz 
zwiększą zdolność sektora rolnictwa do 
przystosowywania się do niekorzystnych 
skutków zmiany klimatu. Na przykład 
dzięki biotechnologii można poprawić 
skuteczność korzystania z dostępnych w 
Europie zasobów rolniczych i leśnych, a to 
poprzez lepsze zrozumienie systemów 
biologicznych i udostępnienie szerokiego 
wachlarza narzędzi mających pozytywny 
wpływ na zrównoważony charakter i 
produktywność rolnictwa i leśnictwa.
Biotechnologia gwarantuje również 
wystarczającą podaż żywności i pasz, co 
ma kluczowe znaczenie w związku z 
zawirowaniami na globalnych rynkach 
zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości.
Należy wspierać łączenie zalet różnych 
technologii rolniczych, aby osiągnąć 
rzeczywiste korzyści dla zdrowia ludzkiego 
i środowiska.

Or. en

Poprawka 161
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 



PE492.615v02-00 28/60 AM\906857PL.doc

PL

spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne, jak 
organiczne, od produkcji pierwotnej po 
spożycie. Takie podejście przyczyni się do:
a) zapewnienia wszystkim Europejczykom 
bezpieczeństwa i ochrony żywności i 
zwalczania głodu na świecie; b) obniżenia 
obciążeń powodowanych przez choroby 
związane z żywnością i odżywianiem 
poprzez propagowanie zmiany diety na 
zdrową i zrównoważoną, w drodze 
edukowania konsumentów i wprowadzania 
innowacji w przemyśle spożywczym; c)
obniżenia zużycia wody i energii w 
przetwórstwie, transporcie i dystrybucji 
żywności; oraz d) obniżenia 
marnotrwastwa żywności o 50 % do 2030 
r.

spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch dostaw żywności i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne, jak 
organiczne, od produkcji pierwotnej po 
spożycie. Takie podejście przyczyni się do:
a) zapewnienia wszystkim Europejczykom 
bezpieczeństwa i ochrony żywności i 
zwalczania głodu na świecie; b) obniżenia 
obciążeń powodowanych przez choroby 
związane z żywnością i odżywianiem 
poprzez propagowanie zmiany diety na 
zdrową i zrównoważoną, w drodze 
edukowania konsumentów, poprawy 
dostępu do żywności bogatej w substancje 
odżywcze i wprowadzania innowacji w 
przemyśle spożywczym; c) obniżenia 
zużycia wody i energii w produkcji, 
transporcie i dystrybucji żywności; oraz d) 
obniżenia marnotrawstwa żywności o 50% 
do 2030 r.

Or. en

Poprawka 162
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne, jak 
organiczne, od produkcji pierwotnej po 

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
dotyczące bezpiecznej, zdrowej i dostępnej 
cenowo żywności, uwzględniając 
jednocześnie skutki nawyków 
żywieniowych oraz produkcji żywności i 
paszy dla ludzkiego zdrowia i całego 
ekosystemu. Uwaga będzie zwrócona na 
bezpieczeństwo żywności, 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
spożywczego oraz zrównoważoną 
produkcję i dostawy żywności, obejmując 
cały łańcuch żywnościowy i powiązane 
usługi, zarówno konwencjonalne, 
zrównoważone i intensywne, jak i 
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spożycie. Takie podejście przyczyni się do:
a) zapewnienia wszystkim Europejczykom 
bezpieczeństwa i ochrony żywności i 
zwalczania głodu na świecie; b) obniżenia 
obciążeń powodowanych przez choroby 
związane z żywnością i odżywianiem 
poprzez propagowanie zmiany diety na 
zdrową i zrównoważoną, w drodze 
edukowania konsumentów i wprowadzania 
innowacji w przemyśle spożywczym; c)
obniżenia zużycia wody i energii w 
przetwórstwie, transporcie i dystrybucji 
żywności; oraz d) obniżenia 
marnotrwastwa żywności o 50 % do 2030 
r.

organiczne, od produkcji pierwotnej po 
spożycie. Takie podejście przyczyni się do:
a) zapewnienia wszystkim Europejczykom 
bezpieczeństwa i ochrony żywności i 
zwalczania głodu na świecie; b) obniżenia 
obciążeń powodowanych przez choroby 
związane z żywnością i odżywianiem 
poprzez propagowanie zmiany diety na 
zdrową i zrównoważoną, w drodze 
edukowania konsumentów i wprowadzania 
innowacji w rolnym przemyśle 
spożywczym; c) obniżenia zużycia wody i 
energii w przetwórstwie, transporcie i 
dystrybucji żywności; oraz d) obniżenia 
marnotrawstwa żywności o 50% do 2030 r.

Or. en

Poprawka 163
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 2.2 – punkt 2.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie uwzględnia potrzeby 
żywnościowe oraz skutki wywierane przez 
żywność na funkcje fizjologiczne, 
sprawność fizyczną i umysłową, jak 
również powiązania między dietą, 
starzeniem się, przewlekłymi chorobami i 
zaburzeniami oraz wzorcami 
żywieniowymi. Określone zostaną 
rozwiązania i innowacje w zakresie 
żywienia przyczyniające się do poprawy 
zdrowia i dobrostanu. Chemiczne i 
mikrobiologiczne zanieczyszczenia 
żywności i paszy, zagrożenia i narażenie 
będą przedmiotem oceny, monitorowania, 
kontroli i śledzenia w łańcuchu dostaw 
żywności i wody pitnej, od etapu produkcji 
i magazynowania po przetwarzanie, 
pakowanie, dystrybucję, catering i 
przygotowanie w domu. Innowacje w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, lepsze 

Działanie uwzględnia potrzeby 
żywnościowe oraz skutki wywierane przez 
żywność na funkcje fizjologiczne, 
sprawność fizyczną i umysłową, jak 
również powiązania między dietą, 
starzeniem się, przewlekłymi chorobami i 
zaburzeniami oraz wzorcami 
żywieniowymi. Określone zostaną 
rozwiązania i innowacje w zakresie 
żywienia przyczyniające się do poprawy 
zdrowia i dobrostanu. Wspierane będą 
działania ułatwiające zmianę formuły 
produktów żywnościowych o wysokiej 
zawartości tłuszczu, cukru lub soli w celu 
promowania prawidłowych sposobów 
odżywiania się. Chemiczne i 
mikrobiologiczne zanieczyszczenia 
żywności i paszy, zagrożenia i narażenie 
będą przedmiotem oceny, monitorowania, 
kontroli i śledzenia w łańcuchu dostaw 
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narzędzia informowania o zagrożeniach 
oraz podwyższone normy bezpieczeństwa 
żywności przyczynią się do podniesienia 
zaufania konsumentów i lepszej ochrony w 
Europie. Międzynarodowe wyższe normy 
bezpieczeństwa żywności będą również 
pomocne w podniesieniu konkurencyjności 
europejskiego przemysłu spożywczego.

żywności i wody pitnej, od etapu produkcji 
i magazynowania po przetwarzanie, 
pakowanie, dystrybucję, catering i 
przygotowanie w domu. Innowacje w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, lepsze 
narzędzia informowania o zagrożeniach 
oraz podwyższone normy bezpieczeństwa 
żywności przyczynią się do podniesienia 
zaufania konsumentów i lepszej ochrony w 
Europie. Międzynarodowe wyższe normy 
bezpieczeństwa żywności i odżywiania się 
będą również pomocne w podniesieniu 
konkurencyjności europejskiego przemysłu 
spożywczego, a także w poprawie zdrowia 
i produktywności obywateli UE.

Or. en

Poprawka 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 2.2 – punkt 2.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie uwzględnia potrzeby 
żywnościowe oraz skutki wywierane przez 
żywność na funkcje fizjologiczne, 
sprawność fizyczną i umysłową, jak 
również powiązania między dietą, 
starzeniem się, przewlekłymi chorobami i 
zaburzeniami oraz wzorcami 
żywieniowymi. Określone zostaną 
rozwiązania i innowacje w zakresie 
żywienia przyczyniające się do poprawy 
zdrowia i dobrostanu. Chemiczne i 
mikrobiologiczne zanieczyszczenia 
żywności i paszy, zagrożenia i narażenie 
będą przedmiotem oceny,
moninitorowania, kontroli i śledzenia w 
łańcuchu dostaw żywności i wody pitnej, 
od etapu produkcji i magazynowania po 
przetwarzanie, pakowanie, dystrybucję, 
catering i przygotowanie w domu.
Innowacje w zakresie bezpieczeństwa 

Działanie uwzględnia potrzeby 
żywnościowe oraz skutki wywierane przez 
żywność na funkcje fizjologiczne, 
sprawność fizyczną i umysłową, jak 
również powiązania między dietą, 
starzeniem się, przewlekłymi chorobami i 
zaburzeniami oraz wzorcami 
żywieniowymi. Należy propagować 
zdrową żywność dobrej jakości poprzez 
badanie i ulepszanie zdrowych substancji 
w roślinach (np. wtórnych metabolitów) i 
statusu zdrowotnego uprawianych roślin.
Określone zostaną rozwiązania i innowacje 
w zakresie żywienia przyczyniające się do 
poprawy zdrowia i dobrostanu. Chemiczne 
i mikrobiologiczne zanieczyszczenia 
żywności i paszy, zagrożenia i narażenie 
będą przedmiotem oceny, monitorowania, 
kontroli i śledzenia w łańcuchu dostaw 
żywności i wody pitnej, od etapu produkcji 
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żywności, lepsze narzędzia informowania o 
zagrożeniach oraz podwyższone normy 
bezpieczeństwa żywności przyczynią się 
do podniesienia zaufania konsumentów i 
lepszej ochony w Europie.
Międzynarodowe wyższe normy 
bezpieczeństwa żywności będą również 
pomocne w podniesieniu konkurencyjności 
europejskiego przemysłu spożywczego.

i magazynowania po przetwarzanie, 
pakowanie, dystrybucję, catering i 
przygotowanie w domu. Innowacje w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, lepsze 
narzędzia informowania o zagrożeniach 
oraz podwyższone normy bezpieczeństwa 
żywności przyczynią się do podniesienia 
zaufania konsumentów i lepszej ochrony w 
Europie. Międzynarodowe wyższe normy 
bezpieczeństwa żywności będą również 
pomocne w podniesieniu konkurencyjności 
europejskiego przemysłu spożywczego.

Or. en

Poprawka 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 2.2 – punkt 2.2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzeby po stronie żywności i przemysłu 
spożywczego w zakresie stawienia czoła 
społecznej, środowiskowej, klimatycznej i 
ekonomicznej zmianie poziomu z 
lokalnego na globalny będą brane pod 
uwagę na wszystkich etapach łańcucha 
produkcji żywności i paszy, w tym 
projektowania, przetwarzania i pakowania 
żywności, kontroli procesu, ograniczania 
ilości odpadów, podnoszenia wartości 
produktów ubocznych oraz bezpiecznego 
stosowania lub usuwania produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
Powstaną przy tym innowacyjne i 
zrównoważone procesy, efektywne pod 
względem wykorzystania zasobów, oraz 
zróżnicowane, bezpieczne i dostępne 
cenowo produkty wysokiej jakości. Dzięki 
temu umocni się innowacyjny potencjał 
europejskiego łańcucha dostaw żywności, 
wzrośnie jego konkurencyjność, 
przyczyniając się do wzrostu 
gospodarczego i wzrostu zatrudnienia i 

Potrzeby po stronie żywności i przemysłu 
spożywczego w zakresie stawienia czoła 
społecznej, środowiskowej, klimatycznej i 
ekonomicznej zmianie poziomu z 
lokalnego na globalny będą brane pod 
uwagę na wszystkich etapach łańcucha 
produkcji żywności i paszy, w tym
produkcji rolnej, projektowania, 
przetwarzania i pakowania żywności, 
kontroli procesu, ograniczania ilości 
odpadów, podnoszenia wartości produktów 
ubocznych oraz bezpiecznego stosowania 
lub usuwania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego. Powstaną przy 
tym innowacyjne i zrównoważone procesy, 
efektywne pod względem wykorzystania 
zasobów, oraz zróżnicowane, bezpieczne i 
dostępne cenowo produkty wysokiej 
jakości. Dzięki temu umocni się 
innowacyjny potencjał europejskiego 
łańcucha dostaw żywności, wzrośnie jego 
konkurencyjność, przyczyniając się do 
wzrostu gospodarczego i wzrostu 
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umożliwiając dostosowanie europejskiego 
przemysłu spożywczego do zmian. Inne 
aspekty, jakie należy uwzględnić, obejmują 
możliwość śledzenia, logistykę i usługi, 
czynniki społeczno-ekonomiczne, 
odporność łańcucha żywnościowego na 
zagrożenia środowiskowe i klimatyczne 
oraz ograniczenie negatywnych skutków 
działań w łańcuchu żywnościowym, 
zmiany diety i systemów produkcji na 
środowisko.

zatrudnienia i umożliwiając dostosowanie 
europejskiego przemysłu spożywczego do 
zmian. Inne aspekty, jakie należy 
uwzględnić, obejmują możliwość 
śledzenia, logistykę i usługi, czynniki 
społeczno-ekonomiczne, odporność 
łańcucha żywnościowego na zagrożenia 
środowiskowe i klimatyczne oraz 
ograniczenie negatywnych skutków działań 
w łańcuchu żywnościowym, zmiany diety i 
systemów produkcji na środowisko.

Or. en

Poprawka 166
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 2.3 – punkt 2.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akwakultura wykazuje ogromny potencjał 
w zakresie pozyskiwania zdrowych, 
bezpiecznych i konkurencyjnych 
produktów dostosowanych do potrzeb i 
preferencji konsumentów oraz usług 
środowiskowych (bioremediacja, 
gospodarowanie zasobami lądowymi i 
wodnymi itd.) oraz produkcji energii, ale w 
Europie wymaga on pełnego 
wykorzystania. Poszerzona zostanie 
wiedza i technologie dotyczące wszystkich 
aspektów udomowienia określonych 
gatunków oraz zróżnicowania nowych, 
przy uwzględnieniu interakcji między 
akwakulturą i ekosystemami wodnymi oraz 
skutków zmiany klimatu i możliwych 
sposobów przystosowania się do nich.
Ponadto propagowane będą innowacje w 
zakresie zrównoważonych systemów 
produkcyjnych na wodach śródlądowych, 
w strefie przybrzeżnej i na morzu.
Dodatkowo nacisk będzie położony na 
zrozumienie społecznego i gospodarczego 
wymiaru sektora w celu stworzenia 

Akwakultura wykazuje ogromny potencjał 
w zakresie pozyskiwania zdrowych, 
bezpiecznych i konkurencyjnych 
produktów dostosowanych do potrzeb i 
preferencji konsumentów oraz usług 
środowiskowych (bioremediacja, 
gospodarowanie zasobami lądowymi i 
wodnymi itd.) oraz produkcji energii, ale w 
Europie wymaga on pełnego 
wykorzystania. Poszerzona zostanie 
wiedza i technologie dotyczące wszystkich 
aspektów udomowienia określonych 
gatunków oraz zróżnicowania nowych, 
przy uwzględnieniu interakcji między 
akwakulturą i ekosystemami wodnymi oraz 
skutków zmiany klimatu i możliwych 
sposobów jak najlepszego przystosowania 
się do nich. Ponadto propagowane będą 
innowacje w zakresie zrównoważonych 
systemów produkcyjnych na wodach 
śródlądowych, w strefie przybrzeżnej i na 
morzu. Dodatkowo nacisk będzie położony 
na zrozumienie społecznego i 
gospodarczego wymiaru sektora w celu 
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podstaw dla produkcji efektywnej pod 
względem kosztów i zużycia energii, a 
jednocześnie dostosowanej do potrzeb 
rynku i konsumentów, przy zapewnieniu 
konkurencyjności i atrakcyjnych 
możliwości inwestorom i producentom.

stworzenia podstaw dla produkcji 
efektywnej pod względem kosztów i 
zużycia energii, a jednocześnie 
dostosowanej do potrzeb rynku i 
konsumentów, przy zapewnieniu 
konkurencyjności i atrakcyjnych 
możliwości inwestorom i producentom.

Or. en

Poprawka 167
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 2.3 – punkt 2.3.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponad 90 % bioróżnorodnych gatunków 
morskich nadal pozostaje nieznane, co 
stanowi wielki potencjał w zakresie 
odkrywania nowych gatunków i 
zastosowań w dziedzinie biotechnologii 
morskich, które zgodnie z 
przewidywaniami powinny przyczynić się 
do rocznego wzrostu w tym sektorze 
wynoszącego 10 %. Dalsze badania i 
eksploatacja wielkiego potencjału, jaki 
stwarza bioróżnorodność morska, oraz 
biomasy wodnej będą wspierane w celu 
wprowadzenia na rynek nowych 
innowacyjnych procesów, produktów i 
usług, które potencjalnie mogą znaleźć 
zastosowanie w sektorach obejmujących 
przemysł chemiczny i materiałowy, 
farmaceutyczny, rybołówstwo i 
akwakulturę, dostawy energii i przemysł 
kosmetyczny.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 168
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 2.4 – punkt 2.4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie otrzymają działania 
ukierunkowane na pobudzenie 
wytwarzania produktów biologicznych i 
pośrednich, bioenergii i biopaliw, ze 
zwróceniem uwagi przede wszystkim na 
podejście kaskadowe i uznania za priorytet 
wytwarzania produktów o wysokiej 
wartości dodanej. W celu zapewnienia 
dostaw surowców opracowane będą 
technologie i strategie. Zwiększenie 
zakresu rodzajów biomasy stosowanej w 
biorafineriach drugiej i trzeciej generacji, 
w tym produktów ubocznych 
pochodzących z sektora leśnictwa, 
odpadów biologicznych i ubocznych 
produktów przemysłowych, pozwoli 
uniknąć konfliktów między produkacją
żywności i paliw i przyczyni się do 
rozwoju gospodarczego wiejskich i 
przybrzeżnych obszarów w Unii.

Wsparcie otrzymają działania 
ukierunkowane na pobudzenie 
wytwarzania produktów biologicznych i 
pośrednich, bioenergii i biopaliw, ze 
zwróceniem uwagi przede wszystkim na 
podejście kaskadowe i uznania za priorytet 
wytwarzania produktów o wysokiej 
wartości dodanej. W celu zapewnienia 
dostaw surowców opracowane będą 
technologie i strategie. Zwiększenie
dostępności, zakresu i cech 
charakterystycznych biomasy stosowanej 
w biorafineriach drugiej i trzeciej 
generacji, w tym produktów ubocznych 
pochodzących z sektora rolnictwa, 
ogrodnictwa, leśnictwa, odpadów 
biologicznych i ubocznych produktów 
przemysłowych, pozwoli uniknąć 
konfliktów między produkcją żywności i 
paliw i przyczyni się do rozwoju 
gospodarczego wiejskich i przybrzeżnych 
obszarów w Unii.

Or. en

Poprawka 169
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 3.1 – punkt 3.1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie zużycia energii i 
wyeliminowanie jej strat, przy 
jednoczesnym zapewnianiu usług 
potrzebnych w społeczeństwie i 
gospodarce, wymaga wprowadzenia na 
rynek masowy nie tylko większej ilości 
efektywnych, konkurencyjnych pod 
względem kosztów, przyjaznych dla 

Efektywność energetyczna i 
wyeliminowanie strat energii, przy 
jednoczesnym zapewnianiu usług 
potrzebnych w społeczeństwie i 
gospodarce, wymaga wprowadzenia na 
rynek masowy nie tylko większej ilości 
efektywnych, konkurencyjnych pod 
względem kosztów, przyjaznych dla 
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środowiska i bardziej inteligentnych 
produktów i usług, ale także zintegrowania 
elementów i urządzeń w sposób 
zapewniający ich współpracę w celu 
optymalizacji ogólnego zużycia energii w 
budynkach, usługach i przemyśle.

środowiska i bardziej inteligentnych 
produktów i usług, ale także zintegrowania 
elementów i urządzeń w sposób 
zapewniający ich współpracę w celu 
optymalizacji ogólnego zużycia energii w 
budynkach, usługach i przemyśle.

Or. it

Poprawka 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 3.1 – punkt 3.1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary miejskie należą do największych 
konsumentów energii w Uniii i emitują 
odpowiednio dużą ilość gazów 
cieplarnianych, generując przy tym 
znaczną ilość substancji 
zanieczyszczających powietrze.
Jednocześnie są dotknięte pogarszającą się 
jakością powietrza i zmianą klimatu, więc 
muszą opracować własne strategie 
łagodzenia skutków i adaptacji do nich. Z 
tego względu znalezienie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie energii (efektywność 
energetyczna, systemy zaopatrzenia w 
energię elektryczną, grzewczą i chłodzącą), 
zintegrowane z transportem, uzdatnianiem 
ścieków i wody oraz rozwiązaniami w 
zakresie TIK przeznaczonymi do 
zastosowania w środowisku miejskim ma 
kluczowe znaczenie dla transformacji w 
kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego.
Należy rozważyć ukierunkowane 
inicjatywy wspierające przekształcanie 
przemysłowych łańcuchów wartości w 
sektorze energii, transportu i TIK w 
kierunku inteligentnych zastosowań 
miejskich. Jednocześnie należy opracować 
i sprawdzić w pełnej skali nowe modele 
technologiczne, organizacyjne, biznesowe i 
w zakresie planowania zgodnie z 

Obszary miejskie należą do największych 
konsumentów energii w Unii i emitują 
odpowiednio dużą ilość gazów 
cieplarnianych, generując przy tym 
znaczną ilość substancji 
zanieczyszczających powietrze. W tym 
kontekście konieczne jest promowanie 
zintegrowanych systemowych strategii 
rozwoju obszarów miejskich, które 
uwzględniają: efektywność energetyczną, 
dostępność, tereny zielone, dostosowanie 
siedlisk i integrację społeczną.
Jednocześnie są dotknięte pogarszającą się 
jakością powietrza i zmianą klimatu, więc 
muszą opracować własne strategie 
łagodzenia skutków i adaptacji do nich. Z 
tego względu znalezienie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie energii (efektywność 
energetyczna, systemy zaopatrzenia w 
energię elektryczną, grzewczą i chłodzącą), 
zintegrowane z transportem, uzdatnianiem 
ścieków i wody oraz rozwiązaniami w 
zakresie TIK przeznaczonymi do 
zastosowania w środowisku miejskim ma 
kluczowe znaczenie dla transformacji w 
kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego.
Należy rozważyć ukierunkowane 
inicjatywy wspierające przekształcanie 
przemysłowych łańcuchów wartości w 
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potrzebami i środkami miast i 
społeczności. Konieczne są też badania 
ukierunkowane na poznanie kwestii 
społecznych, gospodarczych i kulturowych 
stanowiących elementy tej transformacji.

sektorze energii, transportu i TIK w 
kierunku inteligentnych zastosowań 
miejskich. Jednocześnie należy opracować 
i sprawdzić w pełnej skali nowe modele 
technologiczne, organizacyjne, biznesowe i 
w zakresie planowania zgodnie z 
potrzebami i środkami miast i 
społeczności. Konieczne są też badania 
ukierunkowane na poznanie kwestii 
społecznych, gospodarczych i kulturowych 
stanowiących elementy tej transformacji.

Or. en

Poprawka 171
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod 
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 
kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod.

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod 
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do ograniczenia kosztów i 
uczynienia ich przystępnymi oraz 
konkurencyjnymi, charakteryzujące się 
wyższą wydajnością i zrównoważeniem w 
celu przyspieszenia rynkowego 
zastosowania tych metod.

Or. it

Poprawka 172
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 3.2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisynych metod 
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 
kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod. W szczególności odnosi się to 
takich działań jak:

Elektryczność będzie odgrywać główną 
rolę w procesie wprowadzania 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym gospodarki niskoemisyjnej.
Wprowadzanie niskoemisyjnych metod 
wytwarzania energii elektrycznej przebiega 
zbyt wolno ze względu na wysokie koszty.
Pilnie należy znaleźć rozwiązania, które 
przyczynią się do znaczącego ograniczenia 
kosztów, charakteryzujące się wyższą 
wydajnością i zrównoważeniem w celu 
przyspieszenia rynkowego zastosowania 
tych metod, a także należy rozwinąć 
opłacalne metody magazynowania 
energii. W szczególności odnosi się to 
takich działań jak:

Or. en

Poprawka 173
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel w zakresie energii wiatrowej 
przewiduje obniżenie do 2020 r. kosztów 
produkcji energii elektrycznej w 
instalacjach lądowej i morskiej energetyki 
wiatrowej o około 20 % w porównaniu z 
2010 r., zwiększenie udziału morskiej 
energetyki wiatrowej oraz umożliwienie 
właściwego zasilania sieci 
elektroenergetycznej. Nacisk będzie 
położony na rozwój, testowanie i 
demonstrację następnej generacji 
systemów konwersji energii wiatrowej o 
większej skali, wyższej sprawności 
konwersji i lepiej nadających się do 
zastosowań zarówno lądowych, jak i 
morskich (w tym w oddalonych 

Cel w zakresie energii wiatrowej 
przewiduje obniżenie do 2020 r. kosztów 
produkcji energii elektrycznej w 
instalacjach lądowej i morskiej energetyki 
wiatrowej o około 20 % w porównaniu z 
2010 r., zwiększenie udziału morskiej 
energetyki wiatrowej oraz umożliwienie 
właściwego zasilania sieci 
elektroenergetycznej. Nacisk będzie 
położony na rozwój, testowanie i 
demonstrację następnej generacji 
systemów konwersji energii wiatrowej o 
większej skali, wyższej sprawności 
konwersji i lepiej nadających się do 
zastosowań zarówno lądowych, jak i 
morskich (w tym w oddalonych 
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lokalizacjach i w skrajnie niesprzyjających 
warunkach pogodowych), a także na nowe 
procesy seryjnej produkcji.

lokalizacjach i w skrajnie niesprzyjających 
warunkach pogodowych), a także na nowe 
procesy seryjnej produkcji. W celu 
dokładniejszego określenia, czy energia 
wiatrowa jest w stanie zrealizować taki 
cel, stworzona jest odrębna linia 
budżetowa poświęcona europejskim 
inicjatywom przemysłowym w obszarze 
energii wiatrowej w ramach planu 
EPSTE.

Or. it

Poprawka 174
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. koszt wykorzystywania energii 
słonecznej, obejmujący system 
fotowoltaiczny i system ogniskujący 
energię słoneczną, powinien obniżyć się o 
połowę w porównaniu z 2010 r., jeżeli ta 
forma energii ma zwiększyć swój udział w 
rynku energii elektrycznej.

Do 2020 r. koszt wykorzystywania energii 
słonecznej, obejmujący system 
fotowoltaiczny i system ogniskujący 
energię słoneczną, powinien obniżyć się co 
najmniej o połowę w porównaniu z 2010 
r., jeżeli ta forma energii ma zwiększyć 
swój udział w rynku energii elektrycznej.

Or. it

Poprawka 175
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku systemu fotowoltaicznego 
konieczne będą długotrwałe badania 
nowatorskich koncepcji i systemów, 
demonstracja i testowanie masowej 
produkcji w dążeniu do zastosowania na 

W przypadku systemu fotowoltaicznego 
konieczne będą długotrwałe badania 
nowatorskich koncepcji i systemów, 
demonstracja i testowanie korzyści 
masowej produkcji w dążeniu do 
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wielką skalę. zastosowania na wielką skalę po 
przystępnych i konkurencyjnych kosztach.

Or. it

Poprawka 176
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku systemu fotowoltaicznego 
konieczne będą długotrwałe badania 
nowatorskich koncepcji i systemów, 
demonstracja i testowanie masowej 
produkcji w dążeniu do zastosowania na 
wielką skalę.

W przypadku systemu fotowoltaicznego 
konieczne będą badania nowatorskich 
koncepcji i systemów, demonstracja i 
testowanie masowej produkcji w dążeniu 
do zastosowania na wielką skalę.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli powyższy cel ma zostać osiągnięty do 2020 r., nie możemy mówić o „długotrwałych” 
badaniach.

Poprawka 177
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku systemu ogniskowania 
energii słonecznej nacisk będzie położony 
na opracowanie sposobów podniesienia 
efektywności w połączeniu z obniżeniem 
kosztów i skutków dla środowiska, 
umożliwiających powiększenie skali 
demonstrowanych technologii do skali 
przemysłowej poprzez zbudowanie 
pierwszych elektrowni danego rodzaju.

W przypadku systemu ogniskowania 
energii słonecznej nacisk będzie położony 
na opracowanie sposobów podniesienia 
efektywności w połączeniu z obniżeniem 
kosztów i skutków dla środowiska, 
umożliwiających powiększenie skali 
demonstrowanych technologii do skali 
przemysłowej poprzez zbudowanie 
pierwszych elektrowni danego rodzaju.
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Sprawdzone będą rozwiązania, w których 
produkcja energii elektrycznej z energii 
słonecznej ma być efektywnie połaczona z 
odsalaniem wody morskiej.

Sprawdzone będą rozwiązania, w których 
produkcja energii elektrycznej z energii 
słonecznej ma być efektywnie połączona z 
odsalaniem wody morskiej. Sprawdzone 
zostaną również rozwiązania 
umożliwiające skuteczne magazynowanie 
energii słonecznej.

Or. en

Poprawka 178
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu dokładniejszego określenia, czy 
energia słoneczna jest w stanie 
zrealizować ustalone cele, stworzona jest 
odrębna linia budżetowa poświęcona 
europejskim inicjatywom przemysłowym w 
obszarze energii słonecznej w ramach 
planu EPSTE.

Or. it

Poprawka 179
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 3.2 – punkt 3.2.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.3. Rozwijanie konkurencyjnych i 
bezpiecznych dla środowiska technologii 
wychwytywania, transportu i składowania 
CO2

skreślony

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS) jest najważniejszym 
wariantem, jaki musi być szeroko 
stosowany na świecie na skalę komercyjną 
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w celu realizacji wyzwania polegającego 
na wprowadzeniu do 2050 r.
niskoemisyjnej energetyki i przemysłu.
Celem jest zminimalizowanie 
dodatkowych kosztów CCS w sektorze 
energetyki opartym na elektrowniach 
opalanych węglem i gazem w porównaniu 
z równoważnymi elektrowniami, w 
których nie stosuje się technologii CCS, 
oraz w instalacjach przemysłowych o 
wysokim zużyciu energii.
W szczególności wspierana będzie 
demonstracja pełnego łańcucha CCS w 
celu otrzymania reprezentatywnego 
zestawu różnych wariantów 
technologicznych w zakresie 
wychwytywania, transportu i składowania.
Towarzyszyć jej będą badania nad 
dalszym rozwojem tych technologii oraz 
opracowaniem bardziej konkurencyjnych 
technologii wychwytywania, lepszych 
elementów, zintegrowanych systemów i 
procesów, bezpiecznego składowania 
geologicznego i racjonalnych rozwiązań w 
zakresie ponownego wykorzystania 
wychwyconego CO2 w wielkiej skali w 
dążeniu do komercyjnego zastosowania 
technologii CCS w odniesieniu do 
elektrowni opalanych paliwami kopalnymi 
oraz innych wysokoemisyjnych sektorów 
przemysłu, jakie wejdą do eksploatacji po 
2020 r.

Or. it

Poprawka 180
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 3.2 – punkt 3.2.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energia geotermalna, wodna i pływów 
morskich oraz energia z innych źródeł 

Energia geotermalna, wodna i pływów 
morskich oraz energia z innych źródeł 
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energii odnawialnej może przyczynić się 
do dekarbonizacji europejskiego 
zaopatrzenia w energię, podnosząc 
jednocześnie jego elastyczność i różnicując 
sposoby produkcji i wykorzystania energii.
Celem jest doprowadzenie do 
komercyjnego wykorzystania efektywnych 
kosztowo i zrównoważonych technologii z 
możliwością zastosowania w wielkiej skali 
w przemyśle, łącznie z integracją sieci.
Energia mórz,jak np. energia pływów, 
prądów czy fal jest faktycznie 
przewidywalną energią o zerowej 
emisyjności. Działalność badawcza musi 
obejmować również badania innowacyjne 
na skalę laboratoryjną w dziedzinie 
niedrogich, niezawodnych komponentów i 
materiałów odpornych na korozję w 
środowisku porastającym, jak również 
demonstracje prowadzone w 
zróżnicowanych warunkach, jakie można 
znaleźć w wodach Europy.

energii odnawialnej może przyczynić się 
do dekarbonizacji europejskiego 
zaopatrzenia w energię, podnosząc 
jednocześnie jego elastyczność i różnicując 
sposoby produkcji i wykorzystania energii.
Celem jest doprowadzenie do 
komercyjnego wykorzystania efektywnych 
kosztowo i zrównoważonych technologii z 
możliwością zastosowania w wielkiej skali 
w przemyśle, łącznie z integracją sieci.
Energia mórz,jak np. energia pływów, 
prądów czy fal jest faktycznie 
przewidywalną energią o zerowej 
emisyjności. Działalność badawcza musi 
obejmować również badania innowacyjne 
na skalę laboratoryjną w dziedzinie 
niedrogich, niezawodnych komponentów i 
materiałów odpornych na korozję w 
środowisku porastającym, jak również 
demonstracje prowadzone w 
zróżnicowanych warunkach, jakie można 
znaleźć w wodach Europy. W celu 
dokładniejszego określenia, czy energia 
hydroelektryczna, geotermalna i pływów 
morskich, a także inne rodzaje energii 
odnawialnej są w stanie zrealizować 
ustalone cele, stworzona jest odrębna linia 
budżetowa poświęcona europejskim 
inicjatywom przemysłowym w obszarze 
energii tego rodzaju w ramach planu 
EPSTE.

Or. it

Poprawka 181
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 3.3 – punkt 3.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do bioenergii celem jest 
doprowadzenie do komercyjnego 
wykorzystania najbardziej obiecujących 
technologii, tak aby umożliwić 

W odniesieniu do bioenergii celem jest 
doprowadzenie do komercyjnego 
wykorzystania najbardziej obiecujących 
technologii, tak aby umożliwić 
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zrównoważoną produkcję na wielką skalę 
zaawansowanych biopaliw drugiej 
generacji, wchodzących w skład różnych 
łańcuchów wartości i przeznaczonych do 
stosowania w transporcie, oraz 
wysokosprawną kogenerację z biomasy, w 
tym CCS. Kolejnym celem jest 
opracowanie i demonstracja technologii 
opartych na różnych metodach 
wytwarzania na różną skalę, z 
uwzględnieniem różnych warunków 
geograficznych i klimatycznych oraz 
ograniczeń logistycznych. Program 
badawczy obejmujący dłuższy okres 
będzie wspierał rozwój zrównoważonego 
przemysłu bioenergetycznego po 2020 r.
Działania te uzupełnią badania prowadzone 
w ramach innych odpowiednich wyzwań 
społecznych w odniesieniu do wydobycia 
(surowce, zasoby biologiczne) i stosowania 
(włączenie do floty pojazdów).

zrównoważoną produkcję na wielką skalę 
zaawansowanych biopaliw drugiej 
generacji, wchodzących w skład różnych 
łańcuchów wartości i przeznaczonych do 
stosowania w transporcie, oraz 
wysokosprawną kogenerację z biomasy.
Kolejnym celem jest opracowanie i 
demonstracja technologii opartych na 
różnych metodach wytwarzania na różną 
skalę, z uwzględnieniem różnych 
warunków geograficznych i klimatycznych 
oraz ograniczeń logistycznych. Program 
badawczy obejmujący dłuższy okres
będzie wspierał rozwój zrównoważonego 
przemysłu bioenergetycznego po 2020 r.
Działania te uzupełnią badania prowadzone 
w ramach innych odpowiednich wyzwań 
społecznych w odniesieniu do wydobycia 
(surowce, zasoby biologiczne) i stosowania 
(włączenie do floty pojazdów).

Or. it

Poprawka 182
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 3.3 – punkt 3.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe 
wykazują wielkie potencjalne możliwości 
w odniesieniu do stojących przed Europą 
wyzwań energetycznych. W ich przypadku 
doprowadzenie do osiągnięcia 
konkurencyjności rynkowej będzie 
wymagało znaczącej obniżki kosztów.
Przykładowo w ciagu najbliższych 10 lat 
koszt układów ogniw paliwowych dla 
celów transportu musi zostać 
dziesięciokrotnie zmniejszony. Dla 
osiągnięcia tego celu wspierane będą 
działania obejmujące demonstracje o 
wielkiej skali i działania poprzedzające 

Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe 
wykazują wielkie potencjalne możliwości 
w odniesieniu do stojących przed Europą 
wyzwań energetycznych. W ich przypadku 
doprowadzenie do osiągnięcia 
konkurencyjności rynkowej będzie 
wymagało znaczącej obniżki kosztów.
Przykładowo w ciągu najbliższych 10 lat 
koszt układów ogniw paliwowych dla 
celów transportu musi zostać co najmniej 
dziesięciokrotnie zmniejszony. Dla 
osiągnięcia tego celu wspierane będą 
działania obejmujące demonstracje o 
wielkiej skali i działania poprzedzające 
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komercyjne wykorzystanie wodniesieniu 
do zastosowań przenośnych, stacjonarnych 
i transportowych oraz w powiązanych 
usługach, a także długoterminowe badania 
i rozwój technologii budowy 
konkurencyjnego łańcucha ogniw 
paliwowych i zrównoważonej 
infrastruktury na potrzeby technologii 
wodorowych w całej Unii. Osiągnięcie 
przełomu rynkowego o odpowiedniej skali 
wymaga ścisłej współpracy na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, w tym 
opracowania odpowiednich norm.

komercyjne wykorzystanie wodniesieniu 
do zastosowań przenośnych, stacjonarnych 
i transportowych oraz w powiązanych 
usługach, a także długoterminowe badania 
i rozwój technologii budowy 
konkurencyjnego łańcucha ogniw 
paliwowych i zrównoważonej 
infrastruktury na potrzeby technologii 
wodorowych w całej Unii. Osiągnięcie 
przełomu rynkowego o odpowiedniej skali 
wymaga ścisłej współpracy na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, w tym 
opracowania odpowiednich norm.

Or. it

Poprawka 183
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 4.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa wyznaczyła cel polityczny 
przewidujący obniżenie do 2050 r. emisji 
CO2 o 60 %. W miastach liczba 
samochodów o napędzie 
konwencjonalnym w transporcie miejskim 
powinna obniżyć się o połowę, a do 2030 
r. śródmieścia głównych miast powinny 
być praktycznie wolne od CO2, którego 
źródłem jest transport miejski. Do 2050 r.
udział paliw niskoemisyjnych w lotnictwie 
powinien osiągnąć poziom 40 %, a emisja 
CO2 z morskich paliw płynnych powinna 
zostać ograniczona o 40%.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Nazwa programu ramowego wskazuje, że jego horyzont jest ograniczony do 2020 r. Zbędne 
jest zatem odnoszenie się do scenariuszy wybiegających w kolejne dziesięciolecia.
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Poprawka 184
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 4.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania i innowacje w znaczącym stopniu 
przyczynią się do rozwoju i stosowania 
koniecznych rozwiązań we wszystkich 
środkach transportu, co obniży w 
radykalnym stopniu emisję szkodliwych 
dla środowiska substancji (takich jak CO2, 
NOx i SOx), których źródłem jest 
transport, zmniejszy zależność od paliw 
kopalnych, a więc i powodowane przez 
transport skutki dla środowiska, i 
przyczyni się do zachowania zasobów 
naturalnych.

Badania i innowacje w znaczącym stopniu 
przyczynią się do rozwoju i stosowania 
koniecznych rozwiązań we wszystkich 
środkach transportu, co – po 
konkurencyjnych cenach rynkowych –
obniży w radykalnym stopniu emisję 
szkodliwych dla środowiska substancji 
(takich jak CO2, NOx i SOx), których 
źródłem jest transport, zmniejszy zależność 
od paliw kopalnych, a więc i powodowane 
przez transport skutki dla środowiska, i 
przyczyni się do zachowania zasobów 
naturalnych.

Or. it

Poprawka 185
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 4.1 – ustęp 3 – punkt 4.1.1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Opracowanie i przyspieszenie 
stosowania czystszych technologii napędu 
jest istotne ze względu na obniżenie emisji 
CO2 i zanieczyszczeń pochodzących z 
transportu lub ich wyeliminowanie.
Potrzebne są nowe i innowacyjne 
rozwiązania oparte na silnikach i 
akumulatorach elektrycznych, ogniwach 
paliwowych lub napędzie hybrydowym.
Również przełomowe rozwiązania 
technologiczne przyczynią się do poprawy 
efektów działalności środowiskowej 
tradycyjnych systemów napędu.

(a) Opracowanie i przyspieszenie 
stosowania czystszych technologii napędu 
jest istotne ze względu na obniżenie emisji 
CO2 i zanieczyszczeń pochodzących z 
transportu lub ich wyeliminowanie.
Potrzebne są nowe i innowacyjne 
rozwiązania mające konkurencyjne ceny 
rynkowe, oparte na silnikach i 
akumulatorach elektrycznych, ogniwach 
paliwowych lub napędzie hybrydowym.
Również przełomowe rozwiązania 
technologiczne przyczynią się do poprawy 
efektów działalności środowiskowej 
tradycyjnych systemów napędu.
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Or. it

Poprawka 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka surowcami

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

Or. en

Poprawka 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 5.1 – punkt 5.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dysponujemy niepełną wiedzą na temat 
zdolności adaptacyjnych społeczeństwa i 
gospodarki do zmian klimatu. Skuteczne, 
sprawiedliwe i akceptowane społecznie 
środki na rzecz środowiska i społeczeństwa 
odpornego na zmiany klimatu wymagają 
zintegrowanej analizy bieżących i 
przyszłych skutków, wrażliwości, stopnia 
narażenia populacji, zagrożeń, kosztów i 
możliwości związanych ze zmianą i 
zmiennością klimatu, z uwzględnieniem 
zdarzeń ekstremalnych i powiązanych 
klimatycznie uwarunkowanych zagrożeń i 
ich występowania. Przy opracowaniu tej 
analizy zostaną wzięte pod uwagę również:
niekorzystny wpływ zmiany klimatu na 
bioróżnorodność, ekosystemy i usługi 
ekosystemowe, infrastrukturę oraz zasoby 
gospodarcze i naturalne. Nacisk zostanie 
położony na najcennieejsze ekosystemy 

Dysponujemy niepełną wiedzą na temat 
zdolności adaptacyjnych społeczeństwa i 
gospodarki do zmian klimatu. Skuteczne, 
sprawiedliwe i akceptowane społecznie 
środki na rzecz środowiska i społeczeństwa 
odpornego na zmiany klimatu wymagają 
zintegrowanej analizy bieżących i 
przyszłych skutków, wrażliwości, stopnia 
narażenia populacji, zagrożeń, kosztów i 
możliwości związanych ze zmianą i 
zmiennością klimatu, z uwzględnieniem 
zdarzeń ekstremalnych i powiązanych 
klimatycznie uwarunkowanych zagrożeń i 
ich występowania. Przy opracowaniu tej 
analizy zostaną wzięte pod uwagę również:
niekorzystny wpływ zmiany klimatu na 
bioróżnorodność, ekosystemy i usługi 
ekosystemowe, infrastrukturę oraz zasoby 
gospodarcze i naturalne. Nacisk zostanie 
położony na najcenniejsze ekosystemy 
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naturalne i tereny zabudowane, a także na 
kluczowe sektory społeczne, kulturalne i 
gospodarcze w całej Europie. W ramach 
działań zbadane zostaną skutki i 
wzrastające zagrożenia dla ludzkiego 
zdrowia powodowane przez zmianę 
klimatu oraz podwyższone stężenia gazów 
cieplarnianych w atmosferze. Badania 
obejmą ocenę innowacyjnych, 
sprawiedliwie rozłożonych i efektywnych 
kosztowo rozwiązań adaptacyjnych w 
zakresie zmiany klimatu, w tym ochronę i 
adaptację zasobów naturalnych i 
ekosystemów oraz powiązanych skutków 
w celach informacyjnych i w dążeniu do 
wspierania ich rozwoju i wdrażania na 
każdym poziomie i w każdej skali. Zostaną 
w nich ponadto uwzględnione potencjalne 
skutki, koszty i zagrożenia metod 
geoinżynieryjnych. Przedmiotem badań 
staną się złożone wzajemne zależności, 
konflikty i synergie wyboru sposobu 
adaptacji i polityki zapobiegania ryzyku a 
innymi politykami w zakresie klimatu i 
politykami sektorowymi, w tym woływ na 
zatrudnienie i poziom życia wrażliwych 
grup.

naturalne, miejsca badań 
archeologicznych, tereny zabudowane
oraz miejskie krajobrazy i dziedzictwo, a 
także na zasoby kulturowe, kluczowe 
sektory społeczne i gospodarcze w całej 
Europie. W ramach działań zbadane 
zostaną skutki i wzrastające zagrożenia dla 
ludzkiego zdrowia powodowane przez 
zmianę klimatu oraz podwyższone stężenia 
gazów cieplarnianych w atmosferze.
Badania obejmą ocenę innowacyjnych, 
sprawiedliwie rozłożonych i efektywnych 
kosztowo rozwiązań adaptacyjnych w 
zakresie zmiany klimatu, w tym ochronę i 
adaptację zasobów naturalnych i 
ekosystemów oraz powiązanych skutków 
w celach informacyjnych i w dążeniu do 
wspierania ich rozwoju i wdrażania na 
każdym poziomie i w każdej skali. Zostaną 
w nich ponadto uwzględnione potencjalne 
skutki, koszty i zagrożenia metod 
geoinżynieryjnych. Przedmiotem badań 
staną się złożone wzajemne zależności, 
konflikty i synergie wyboru sposobu 
adaptacji i polityki zapobiegania ryzyku a 
innymi politykami w zakresie klimatu i 
politykami sektorowymi, w tym wpływ na 
zatrudnienie i poziom życia wrażliwych 
grup.

Or. en

Poprawka 188
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przejształcenie Unii do 2050 r. w 
konkurencyjną gospodarkę, efektywną pod 
względem wykorzystania zasobów i 
odporną na zmianę klimatu wymaga 
opracowania skutecznych, 
długoterminowych strategii 

Przekształcenie Unii do 2050 r. w 
konkurencyjną gospodarkę, efektywną pod 
względem wykorzystania zasobów i 
odporną na zmianę klimatu wymaga 
opracowania skutecznych, 
długoterminowych strategii 
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niskoemisyjnych i dokonania znaczącego 
postępu w zakresie innowacyjności.
Badania obejmą ocenę zagrożeń 
środowiskowych i społeczno-
gospodarczych, możliwości i skutki 
wariantów łagodzenia zmian klimatu.
Przyczynią się do wspierania rozwoju i 
weryfikacji nowych modeli dotyczących 
klimatu, energii i gospodarki, z 
uwzględnieniem instrumentów 
ekonomicznych i odpowiednich czynników 
zewnętrznych w celu zbadania wariantów 
polityki łagodzenia zmian klimatu i 
niskoemisyjnych metod technologicznych 
w różnej skali oraz w kluczowych 
sektorach gospodarczych i społecznych na 
poziomie unijnym i globalnym. Działania 
ułatwią innowacje technologiczne, 
instytucjonalne i społeczno-gospodarcze 
poprzez lepsze powiązania między 
badaniami i zastosowaniem oraz między 
przedsiębiorcami, użytkownikami 
końcowymi, naukowcami i instytucjami 
naukowymi.

niskoemisyjnych i dokonania znaczącego 
postępu w zakresie innowacyjności.
Badania obejmą ocenę zagrożeń 
środowiskowych i społeczno-
gospodarczych, możliwości i skutki 
wariantów łagodzenia zmian klimatu.
Badania skupiające się na ograniczeniu 
emisji CO2 powinny zawsze uwzględniać 
pilny charakter problemu i brać pod 
uwagę zarówno doskonałość norm, jak i 
szybkość reakcji. Przyczynią się do 
wspierania rozwoju i weryfikacji nowych 
modeli dotyczących klimatu, energii i 
gospodarki, z uwzględnieniem 
instrumentów ekonomicznych i 
odpowiednich czynników zewnętrznych w 
celu zbadania wariantów polityki 
łagodzenia zmian klimatu i 
niskoemisyjnych metod technologicznych 
w różnej skali oraz w kluczowych 
sektorach gospodarczych i społecznych na 
poziomie unijnym i globalnym. Działania 
ułatwią innowacje technologiczne, 
instytucjonalne i społeczno-gospodarcze 
poprzez lepsze powiązania między 
badaniami i zastosowaniem oraz między 
przedsiębiorcami, użytkownikami 
końcowymi, naukowcami i instytucjami 
naukowymi.

Or. en

Poprawka 189
Cristina Gutiérrez-Cortines,

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiana klimatu i kwestie gospodarki 
wodnej
Problematyka zmiany klimatu powinna 
być powiązana z kwestiami gospodarki 
wodnej. W przyszłości poważne wyzwania 
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dotyczące badań w zakresie wody będą 
wynikały głównie z konieczności coraz 
częstszego rozpatrywania tego tematu w 
powiązaniu z kwestiami zmian 
globalnych, zmiany klimatu, rosnącego 
znaczenia geopolitycznego, jak również 
energii i zdrowia.
Zasoby wodne powinny być postrzegane i 
zarządzane w sposób całościowy.
Obejmuje to regiony naturalne i kwestie 
ekologiczne, postrzeganie usług 
ekosystemowych jako procesu, ochronę 
jakości wody pitnej oraz różne systemy 
polityczne i struktury instytucjonalne.
W bazie wiedzy należy uwzględnić 
koncepcję „przepływów nienaruszalnych” 
i wziąć pod uwagę usługi ekosystemowe 
wspierane przez wodę; podkreśla potrzebę 
uwzględnienia faktu, że zmiany w obiegu 
wody zależą od siedliska i że ma to wpływ 
na procentową ilość wody ponownie 
wykorzystywanej;

Or. en

Poprawka 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.1.3a. Podstawowe znaczenie ma 
przeanalizowanie regionalnych skutków 
zmiany klimatu na ekosystem, zasoby 
wodne, rolnictwo i leśnictwo w celu 
zbadania jej wpływu na życie ludzi, 
zdrowie i inne kwestie 
społeczno-gospodarcze, jak również 
zbadanie bezpośredniego i pośredniego 
wpływu zmian globalnych na dynamikę i 
zdolności ekosystemu.

Or. en
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Poprawka 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania społeczeństwa stwarzają 
zagrożenie wywołania w środowisku 
nieodwracalnych zmian, które zmienią 
charakter ekosystemów. Przewidywanie 
tych zagrożeń poprzez ocenę, 
monitorowanie i prognozowanie skutków 
ludzkiej działalności dla środowiska oraz 
skutków zmian w środowisku na dobrostan 
ludzi ma kluczowe znaczenie. Badania 
ekosystemów morskich (od stref 
przybrzeżnych po pełne morze), wód 
słodkich, ekosystemów naziemnych i 
miejskich, w tym ekosystemów 
uzależnionych od wód gruntowych, 
poszerzą naszą wiedzę na temat złożonych 
interakcji między zasobami naturalnymi a 
systemami społecznymi, gospodarczymi i 
ekologicznymi, łącznie z naturalnymi 
progami nieodwracalnych zmian oraz 
odpornością lub wrażliwością systemów 
ludzkich i biologicznych. Badania obejmą 
sposoby funkcjonowania ekosystemów i 
reagowania przez nie na skutki działalności 
człowieka, sposoby przywrócenia ich do 
poprzedniego stanu oraz wpływ tych 
działań na gospodarkę i ludzki dobrostan.
Ponadto badanie obejmie rozwiązania 
dotyczące wyzwań związanych z 
zasobami. Przyczyni się do opracowania 
polityk i praktyk zapewniających 
prowadzenie działalności społecznej i 
gospodarczej w granicach wyznaczonych 
przez trwałość ekosystemów i ich zdolność 
do adaptacji oraz przez bioróżnorodność.

Działania społeczeństwa stwarzają 
zagrożenie wywołania w środowisku 
nieodwracalnych zmian, które zmienią 
charakter ekosystemów. Przewidywanie 
tych zagrożeń poprzez ocenę, 
monitorowanie i prognozowanie skutków 
ludzkiej działalności dla środowiska oraz 
skutków zmian w środowisku na dobrostan 
ludzi ma kluczowe znaczenie. Badania 
ekosystemów morskich (od stref 
przybrzeżnych po pełne morze), wód 
słodkich, ekosystemów naziemnych i 
miejskich, w tym ekosystemów 
uzależnionych od wód gruntowych, 
poszerzą naszą wiedzę na temat złożonych 
interakcji między zasobami naturalnymi a 
systemami społecznymi, gospodarczymi i 
ekologicznymi, łącznie z naturalnymi 
progami nieodwracalnych zmian oraz 
odpornością lub wrażliwością systemów 
ludzkich i biologicznych. Badania obejmą 
sposoby funkcjonowania ekosystemów i 
reagowania przez nie na skutki działalności 
człowieka, sposoby przywrócenia ich do 
poprzedniego stanu oraz wpływ tych 
działań na gospodarkę i ludzki dobrostan.
Ponadto badanie obejmie rozwiązania 
dotyczące wyzwań związanych z 
zasobami. Innowacje są niezbędne do 
opracowania nowych modeli gospodarki 
wodnej gwarantujących przejrzystość.
Powinny one obejmować: informacje o 
pochodzeniu wody, równą dystrybucję 
oraz procedurę sprzedaży i 
wykorzystywania wody. Przyczyni się do 
opracowania polityk i praktyk 
zapewniających prowadzenie działalności 
społecznej i gospodarczej w granicach 
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wyznaczonych przez trwałość 
ekosystemów i ich zdolność do adaptacji 
oraz przez bioróżnorodność.

Or. en

Poprawka 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W systemach społecznych, gospodarczych 
i zarządzania do tej pory nie uwzględniono 
ani kwestii wyczerpywania się zasobów, 
ani szkód w ekosystemach. Badania i 
innowacje zapewnią podstawy dla decyzji 
politycznych koniecznych do celów 
gospodarowania zasobami naturalnymi i 
ekosystemami w celu uniknięcia 
niekorzystnych zmian klimatu i środowiska 
lub dostosowania się do nich oraz w celu 
propagowania zapewniających trwałość 
zmian instytucjonalnych, gospodarczych, 
behawioralnych i technologicznych.
Nacisk będzie położony na ekosystemy i 
usługi ekosystemowe o krytycznym 
znaczeniu, zgodne z założeniami polityki, 
takie jak słodka woda, morza i oceany, 
jakość powietrza, bioróżnorodność, 
wykorzystanie gruntów i gleby. Odporność 
społeczeństw i ekosystemów na katastrofy, 
w tym klęski żywiołowe, będzie wspierana 
poprzez lepsze możliwości prognozowania, 
wczesnego ostrzegania oraz oceny 
wrażliwości i skutków, również w 
wymiarze obejmującym wiele zagrożeń.
Dzięki temu badania i innowacje wniosą 
wkład w działania polityczne w zakresie 
efektywności środowiskowej i zasobów 
oraz przedstawią warianty skutecznego, 
opartego na dowodach zarządzania w 
granicach bezpiecznej eksploatacji.
Opracowane zostaną innowacyjne sposoby 

W systemach społecznych, gospodarczych 
i zarządzania do tej pory nie uwzględniono 
ani kwestii wyczerpywania się zasobów, 
ani szkód w ekosystemach. Badania i 
innowacje zapewnią podstawy dla decyzji 
politycznych koniecznych do celów 
gospodarowania zasobami naturalnymi i 
ekosystemami w celu uniknięcia 
niekorzystnych zmian klimatu i środowiska 
lub dostosowania się do nich oraz w celu 
propagowania zapewniających trwałość 
zmian instytucjonalnych, gospodarczych, 
behawioralnych i technologicznych.
Nacisk będzie położony na ekosystemy i 
usługi ekosystemowe o krytycznym 
znaczeniu, zgodne z założeniami polityki, 
takie jak słodka woda, morza i oceany, 
jakość powietrza, bioróżnorodność, 
wykorzystanie gruntów i gleby. Odporność 
społeczeństw i ekosystemów na katastrofy, 
w tym klęski żywiołowe, będzie wspierana 
poprzez lepsze możliwości prognozowania, 
wczesnego ostrzegania oraz oceny 
wrażliwości i skutków, również w 
wymiarze obejmującym wiele zagrożeń.
Dzięki temu badania i innowacje wniosą 
wkład w działania polityczne w zakresie 
efektywności środowiskowej i zasobów 
oraz przedstawią warianty skutecznego, 
opartego na dowodach zarządzania w 
granicach bezpiecznej eksploatacji.
Opracowane zostaną innowacyjne sposoby 
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podniesienia spójności polityki, 
znajdowania kompromisowych rozwiązań i 
postępowania w przypadku sprzeczności 
interesów, a także lepszego informowania 
społeczeństwa o wynikach badań i 
zwiększenia udziału obywateli w procesie 
podejmowania decyzji.

podniesienia spójności polityki, 
znajdowania kompromisowych rozwiązań i 
postępowania w przypadku sprzeczności 
interesów, a także lepszego informowania 
społeczeństwa o wynikach badań i 
zwiększenia udziału obywateli w procesie 
podejmowania decyzji. Dostępność i 
produktywność wszystkich istotnych 
zasobów należy analizować na różnych 
odpowiednich poziomach terytorialnych:
globalnym, regionalnym i lokalnym, zaś 
odnośne skutki społeczno-gospodarcze 
powinny być analizowane w celu 
opracowania opcji działań politycznych.

Or. en

Poprawka 193
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5 – punkt 5.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie ma więc na celu poszerzenie 
bazy wiedzy o surowcach i opracowanie 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
efektywnych kosztowo i przyjaznych dla 
środowiska procesów poszukiwań, 
wydobycia, przetwarzania, recyklingu i 
odzysku surowców oraz zastępowania ich 
atrakcyjnymi pod względem 
ekonomicznym surowcami alternatywnymi 
wywierającymi mniej szkodliwy wpływ na 
środowisko.

Działanie ma więc na celu poszerzenie 
bazy wiedzy o surowcach i opracowanie 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
efektywnych kosztowo, przejrzystych i 
przyjaznych dla środowiska procesów 
poszukiwań, wydobycia, przetwarzania, 
recyklingu i odzysku surowców oraz 
zastępowania ich atrakcyjnymi pod 
względem ekonomicznym surowcami 
alternatywnymi wywierającymi mniej 
szkodliwy wpływ na środowisko.

Or. en

Poprawka 194
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania i innowacje są potrzebne podczas 
całego cyklu życia materiałów w celu 
zapewnienia taniego, niezawodnego i 
zrównoważonego zaopatrzenia w surowce 
o zasadniczym znaczeniu dla przemysłu 
europejskiego oraz gospodarowania nimi.
Opracowanie i stosowanie ekonomicznie 
opłacalnych, przyjaznych dla środowiska i 
akceptowanych społecznie technologii 
poszukiwania zasobów, ich wydobycia i 
przetwarzania będzie bodźcem do ich 
efektywnego wykorzystywania.
Eksploatacja obejmie również potencjał 
kopalni miejskich. Nowe, opłacalne 
ekonomicznie technologie recyklingu i 
odzyskiwania materiałów, modele i 
procesy biznesowe również przyczynią się 
do obniżenia uzależnienia Unii od dostaw 
surowców pierwotnych. Pociąga to za sobą 
potrzebę wydłużenia użytkowania, 
wysokiej jakości recyklingu i odzysku oraz 
radykalnego ograniczenia marnotrawstwa 
zasobów. Przyjęte zostanie podejście 
oparte na pełnym cyklu życia, od dostawy 
dostępnych surowców po koniec ich życia, 
przy ograniczeniu do minimum wymagań 
dotyczących energii i zasobów.

Badania i innowacje są potrzebne podczas 
całego cyklu życia materiałów w celu 
zapewnienia taniego, niezawodnego i 
zrównoważonego zaopatrzenia w surowce 
o zasadniczym znaczeniu dla przemysłu 
europejskiego oraz gospodarowania nimi.
Opracowanie i stosowanie ekonomicznie 
opłacalnych, przyjaznych dla środowiska i 
akceptowanych społecznie technologii 
poszukiwania zasobów, ich wydobycia i 
przetwarzania będzie bodźcem do ich 
efektywnego wykorzystywania.
Eksploatacja obejmie również potencjał 
kopalni miejskich. Nowe, opłacalne 
ekonomicznie technologie recyklingu i 
odzyskiwania materiałów, modele i 
procesy biznesowe również przyczynią się 
do obniżenia uzależnienia Unii od dostaw 
surowców pierwotnych. Pociąga to za sobą 
potrzebę wydłużenia użytkowania, 
wysokiej jakości recyklingu i odzysku oraz 
radykalnego ograniczenia marnotrawstwa 
zasobów. Przyjęte zostanie podejście 
oparte na pełnym cyklu życia, od dostawy 
dostępnych surowców po koniec ich życia, 
przy ograniczeniu do minimum wymagań 
dotyczących energii i zasobów i przy 
pełnej przejrzystości i pełnej 
identyfikowalności.

Or. en

Poprawka 195
Julie Girling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przewidywaniu ewentualnego 
ograniczenia światowej dostępności 
niektórych materiałów ze względu na 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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ograniczenia w handlu przedmiotem badań 
i rozwoju będą zrównoważone substytuty 
kluczowych surowców i substancje 
alternatywne o zbliżonej funkcjonalności.
W ten sposób badania przyczynią się do 
obniżenia uzależnienia Unii od surowców 
pierwotnych i zmniejszenia niekorzystnych 
skutków dla środowiska.

Or. en

Poprawka 196
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5 – punkt 5.4 – punkt 5.4.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie zostanie przyznane na wszystkie 
formy innowacji, zarówno przyrostowe, 
jak i radykalne, łączące innowacje 
technologiczne, organizacyjne, społeczne, 
behawioralne, biznesowe i polityczne oraz 
zwiększające udział społeczeństwa 
obywatelskiego. W ten sposób stworzone 
zostaną podstawy dla gospodarki o obiegu 
w większym stopniu zamkniętym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu skutków dla 
środowiska i uwzględnieniu efektów 
zwrotnych. Działanie to obejmie modele 
biznesowe, symbiozę przemysłową, 
systemy usług produktowych, 
projektowanie produktów, pełny cykl życia 
oraz podejścia „od kołyski po kołyskę”.
Celem będzie podniesienie efektywności 
gospodarowania zasobami poprzez 
obniżenie - w ujęciu bezwzględnym –
wielkości wsadów, odpadów i uwalnianych 
substancji szkodliwych w łańcuchu 
wartości oraz wspieranie ponownego 
wykorzystania, recyklingu i zastępowania 
zasobów. Nacisk zostanie położony na 
ułatwienie przejścia od etapu badań do 
wprowadzenia na rynek, z udziałem 
przemysłu, a w szególności MŚP, od 

Wsparcie zostanie przyznane na wszystkie 
formy innowacji, zarówno przyrostowe, 
jak i radykalne, łączące innowacje 
technologiczne, organizacyjne, społeczne, 
behawioralne, biznesowe i polityczne oraz 
zwiększające udział społeczeństwa 
obywatelskiego. W ten sposób stworzone 
zostaną podstawy dla gospodarki o obiegu 
w większym stopniu zamkniętym, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu skutków dla 
środowiska i uwzględnieniu efektów 
zwrotnych. Działanie to obejmie modele 
biznesowe, symbiozę przemysłową, 
systemy usług produktowych, 
projektowanie produktów, pełny cykl życia 
oraz podejścia „od kołyski po kołyskę”.
Celem będzie podniesienie efektywności 
gospodarowania zasobami poprzez 
obniżenie - w ujęciu bezwzględnym –
wielkości wsadów, odpadów i uwalnianych 
substancji szkodliwych w łańcuchu 
wartości oraz wspieranie ponownego 
wykorzystania, recyklingu i zastępowania 
zasobów. Nacisk zostanie położony na 
ułatwienie przejścia od etapu badań do 
wprowadzenia na rynek, z udziałem 
przemysłu, a w szególności MŚP, od 
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opracowania prototypów po ich 
wprowadzenie na rynek i powielanie.
Nawiązywanie kontaktów w sieci przez 
innowatorów w zakresie ekologii również 
będzie miało na celu poprawę 
upowszechniania wiedzy i lepsze 
powiązanie dostaw z popytem.

opracowania prototypów po ich 
wprowadzenie na rynek po przystępnych 
cenach i powielanie. Nawiązywanie 
kontaktów w sieci przez innowatorów w 
zakresie ekologii również będzie miało na 
celu poprawę upowszechniania wiedzy i 
lepsze powiązanie dostaw z popytem.

Or. it

Poprawka 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – punkt 5 – punkt 5.5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozbudowane systemy obserwacji 
środowiska i systemy informacyjne mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
pozyskiwania długoterminowych danych i 
informacji wymaganych w celu sprostania 
temu wyzwaniu. Systemy te zostaną 
wykorzystane do oceny i prognozowania 
stanu, statusu i tendencji w zakresie 
klimatu, zasobów naturalnych, w tym 
surowców, ekosystemów i usług 
ekosystemowych, jak również oceny 
zmniejszenia emisji i łagodzenia zmian 
klimatu oraz polityki adaptacji i wariantów 
we wszystkich sektorach gospodarki.
Przekazane przez te systemy informacje i 
wiedza zostaną wykorzystane do 
stymulowania inteligentnego korzystania z 
zasobów strategicznych; wspierania 
rozwoju polityk opartych na dowodach;
wspierania nowych usług środowiskowych 
i klimatycznych; oraz stworzenia nowych 
możliwości na światowych rynkach.

Rozbudowane systemy obserwacji 
środowiska i systemy informacyjne mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
pozyskiwania długoterminowych danych i 
informacji wymaganych w celu sprostania 
temu wyzwaniu. Systemy te zostaną 
wykorzystane do oceny i prognozowania 
stanu, statusu i tendencji w zakresie 
klimatu, zasobów naturalnych, w tym 
surowców, ekosystemów i usług 
ekosystemowych, jak również oceny 
zmniejszenia emisji i łagodzenia zmian 
klimatu oraz polityki adaptacji i wariantów 
we wszystkich sektorach gospodarki.
Przekazane przez te systemy informacje i 
wiedza zostaną wykorzystane do 
stymulowania inteligentnego korzystania z 
zasobów strategicznych; wspierania 
rozwoju polityk opartych na dowodach;
wspierania nowych usług środowiskowych 
i klimatycznych; wspierania technologii 
cyfrowych wykorzystywanych przy 
przeprowadzanym satelitarnie 
monitorowaniu i nadzorze zasobów 
wodnych oraz zarządzaniu nimi; oraz
stworzenia nowych możliwości na 
światowych rynkach.
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Poprawka 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 5.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.3a Opracowanie następnej generacji 
systemów wodnych
Istnieje pilna potrzeba innowacji w 
zakresie zintegrowanych systemów 
wodnych w Europie. Woda to sektor o 
kluczowym znaczeniu dla zdrowego 
społeczeństwa, prosperującej gospodarki i 
zielonych ekosystemów. Zmiana klimatu 
ma duży wpływ na cykl hydrologiczny, 
sprawiając, że jego cechy są mniej 
przewidywalne oraz znacznie modyfikując 
nasze obecne zasoby wodne. Europa stoi 
przed problemem starzejącej się 
infrastruktury wodnej (jeśli chodzi o wody 
ściekowe i dostawy wody pitnej) i 
wyzwaniami dotyczącymi gospodarki 
wodnej, jak zwiększenie niedoborów wody, 
większe ryzyko (miejskich) powodzi, 
zanieczyszczenie wody oraz rosnące i 
bardziej specyficzne zapotrzebowanie na 
wodę. Inwestycje w systemy wodne są 
wysokie, a zwroty z nich uzyskiwane są 
powoli.
Działania badawcze i innowacyjne 
dotyczyć będą obszarów miejskich i 
wiejskich, przemysłu i kwestii 
przekrojowych i będą się skupiać na:
5.3.1. zapewnieniu wszystkim bezpiecznej i 
dostępnej wody po przystępnej cenie, 
pozostawiając jednocześnie wystarczająco 
dużo wody dla środowiska naturalnego.
Miejska gospodarka wodna znajduje się 
pod coraz większą presją w wyniku dalszej 
urbanizacji (szacuje się, że w 2050 r.
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ponad 80% ludności w państwach UE 
będzie mieszkało na obszarach miejskich).
Obszary wiejskie stoją przed licznymi 
wyzwaniami dotyczącymi wody dla 
rolnictwa, zapobiegania 
zanieczyszczeniom, urządzeń sanitarnych 
i dostaw wody pitnej. Należy przyjąć 
zintegrowane podejście oparte na cyklu 
wodnym i angażujące konsumentów 
końcowych i zainteresowane strony, aby 
odpowiedzieć na wyzwania związane z 
wodą;
5.3.2 osiągnięciu względnego rozdzielenia 
kwestii wyczerpywania się zasobów 
wodnych od
poziomu działalności gospodarczej w 
kluczowych sektorach UE (w tym w 
sektorze energii, rolnictwa i
chemikaliów).
Innowacje w procesy przemysłowe, 
aplikacje TIK i nowe technologie 
(kluczowe technologie wspomagające) 
zmniejszą koszty i zapotrzebowanie na 
energię oraz ograniczą zanieczyszczenie 
środowiska;
5.3.3 utrzymaniu i wzmocnieniu dobrego 
statusu wód we wszystkich unijnych 
dorzeczach –
pod względem jakości, ilości i 
wykorzystania oraz w kontekście 
wzrastającej presji ciążącej na
zasobach wodnych;
5.3.4 globalnym przewodnictwie 
europejskiego przemysłu wodnego.

Or. en

Poprawka 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 6.1 – punkt 6.1.1 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Główne wyzwania społeczne nie są 
abstrakcyjne. Mają wymiar terytorialny.
Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę 
na problematykę miejską z uwagi na jej 
znaczenie dla kreatywności, innowacji 
oraz aspektów społecznych, 
gospodarczych, kulturowych i 
środowiskowych.

Or. en

Poprawka 200
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 6.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia Europejska, jej obywatele i partnerzy 
międzynarodowi stykają się zagrożeniami 
dla ich bezpieczeństwa, takimi jak 
przestępczość, terroryzm i masowe 
zagrożenia. Tego rodzaju zagrożenia mogą 
przekraczać granice i celować w obiekty 
fizyczne lub przestrzeń wirualną. Na 
przykład atakowanie witryn internetowych 
organów publicznych i podmiotów 
prywatnych nie tylko podkopuje zaufanie 
obywateli, ale może mieć poważny wpływ 
na sektory o zasadniczym znaczeniu, takie 
jak energetyka, transport, zdrowie, finanse 
lub telekomunikacja.

Unia Europejska, jej obywatele i partnerzy 
międzynarodowi stykają się zagrożeniami 
dla ich bezpieczeństwa, takimi jak 
przestępczość, terroryzm, nielegalna 
imigracja i masowe zagrożenia związane z 
katastrofami powodowanymi działalnością 
człowieka lub klęskami żywiołowymi. Tego 
rodzaju zagrożenia mogą przekraczać 
granice i celować w obiekty fizyczne lub 
przestrzeń wirualną. Na przykład 
atakowanie witryn internetowych organów 
publicznych i podmiotów prywatnych nie 
tylko podkopuje zaufanie obywateli, ale 
może mieć poważny wpływ na sektory o 
zasadniczym znaczeniu, takie jak 
energetyka, transport, zdrowie, finanse lub 
telekomunikacja.

Or. it

Poprawka 201
Theodoros Skylakakis
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część III – punkt 6.3.1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.1. Zwalczanie przestępczości i 
terroryzmu

6.3.1. Zwalczanie przestępczości
zorganizowanej i terroryzmu

Or. en

Poprawka 202
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część IV – punkt 3.1 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) cena zagrożeń i możliwości związanych 
z nowymi technologiami i obecnością 
substancji chemicznych w żywności, paszy 
i produktach konsumenckich; opracowanie 
i weryfikacja zharmonizowanych metod 
wykonywania pomiarów, identyfikacji i 
analizy ilościowej, zintegrowanych 
strategii badawczych i nowoczesnych 
narzędzi oceny zagrożenia 
toksykologicznego, w tym metod 
alternatywnych do badań na zwierzętach;
ocena wpływu zanieczyszczenia 
środowiska na zdrowie;

a) ocena zagrożeń i możliwości 
związanych z nowymi technologiami i 
obecnością substancji chemicznych w 
żywności, paszy i produktach 
konsumenckich; opracowanie, ocena i 
weryfikacja zharmonizowanych metod 
wykonywania pomiarów, identyfikacji i 
analizy ilościowej, zintegrowanych 
strategii badawczych i nowoczesnych
obliczeniowych i niewykorzystujących 
zwierząt narzędzi oceny zagrożenia i 
ryzyka toksykologicznego, w tym metod
określania skutków dla zdrowia i 
środowiska alternatywnych do badań na 
zwierzętach; ocena wpływu 
zanieczyszczenia środowiska na zdrowie;

Or. en

Poprawka 203
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część IV – punkt 3.3 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

JRC skupi uwagę na „celach 20/20/20” w 
zakresie klimatu i energii oraz 
przekształceniu gospodarki Unii do 2050 
r. w konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną poprzez badania 
następujących aspektów technologicznych 
i społeczno-ekonomicznych:

JRC skupi uwagę na „celach 20/20/20” w 
zakresie klimatu i energii poprzez badania 
następujących aspektów technologicznych 
i społeczno-ekonomicznych:

Or. it

Uzasadnienie

Już z racji nazwy horyzont programu jest ograniczony do 2020 r., spójnie zresztą ze strategią 
2020 i celami „20/20/20”. Zamiast odwoływać się do scenariuszy wybiegających w kolejne 
dziesięciolecia, lepiej jest skoncentrować się na realizacji celów do roku 2020.

Poprawka 204
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część IV – punkt 3.3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przesyłowe sieci elektroenergetyczne, w 
szczególności modelowanie i symulacja 
transeuropejskich sieci energetycznych, 
analiza technologii sieci inteligentnych i 
sieci prądu stałego o wysokim napięciu 
oraz symulacja systemów zasilania w 
czasie rzeczywistym;

b) przesyłowe sieci elektroenergetyczne, w 
szczególności modelowanie i symulacja 
transeuropejskich sieci energetycznych, 
analiza technologii sieci inteligentnych i
potencjału magazynowania energii oraz
sieci prądu stałego o wysokim napięciu 
oraz symulacja systemów zasilania w 
czasie rzeczywistym;

Or. en


