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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Program szczegółowy powinien 
uzupełniać działania prowadzone w 
państwach członkowskich oraz inne 
działania Unii, które są konieczne w 
ramach ogólnego strategicznego wysiłku 
na rzecz realizacji celów strategii „Europa 
2020”, w szczególności działania 
prowadzone w takich obszarach polityki 
jak spójność, rolnictwo i rozwój obszarów 
wiejskich, edukacja i szkolenie zawodowe, 
przemysł, zdrowie publiczne, ochrona 
konsumentów, zatrudnienie, energetyka, 
transport, środowisko, ochrona klimatu, 
bezpieczeństwo, biologia morska i 
rybołówstwo, współpraca w zakresie 
rozwoju i rozszerzenie oraz polityka 
sąsiedztwa. Komisja powinna dołożyć 
starań, aby uniknąć jakiegokolwiek 
nakładania się działań finansowanych w 
ramach programów unijnych i programu 
„Horyzont 2020” oraz – w miarę 
możliwości – działań wykonywanych na 
szczeblu krajowym i działań wspieranych 
w ramach programu „Horyzont 2020”.

Or. en
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przekształcenie systemu energetycznego 
w niezawodny, zrównoważony i 
konkurencyjny w obliczu wzrastającego 
niedoboru zasobów, rosnącego 
zapotrzebowania na energię i zmiany 
klimatu;

c) przekształcenie systemu energetycznego 
w niezawodny, zrównoważony i 
konkurencyjny w obliczu wzrastającego 
niedoboru zasobów, rosnącego 
zapotrzebowania na energię i zmiany 
klimatu, w szczególności za pomocą 
innowacji w zakresie energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania pośrednie w ramach programu 
„Horyzont 2020” będą realizowane przy 
wykorzystaniu form finansowania 
określonych w rozporządzeniu 
finansowym, w szczególności dotacji, 
nagród, zamówień i instrumentów 
finansowych. Wszystkie formy 
finansowania stosuje się w sposób 
elastyczny w ramach wszystkich celów 
ogólnych i szczegółowych programu 
„Horyzont 2020”, przy czym ich 
zastosowanie określa się na podstawie 
potrzeb i specyficznych cech danego celu 
szczegółowego. 

Działania pośrednie w ramach programu 
„Horyzont 2020” będą realizowane przy 
wykorzystaniu form finansowania 
określonych w rozporządzeniu 
finansowym, w szczególności dotacji, 
nagród, zamówień i instrumentów 
finansowych. Wszystkie formy 
finansowania stosuje się w sposób 
elastyczny w ramach wszystkich celów 
ogólnych i szczegółowych programu 
„Horyzont 2020”, przy czym ich 
zastosowanie określa się na podstawie 
potrzeb i specyficznych cech danego celu 
szczegółowego. W przypadku 
finansowania MŚP szczególną uwagę 
zwróci się na uproszczenie procedur 
dostępu do funduszy i obowiązków 
sprawozdawczych.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
kwestię zapewnienia szerokiego podejścia 
do innowacji, które nie ogranicza się tylko 
do opracowania nowych produktów i usług 
w oparciu o przełomowe rozwiązania 
naukowe i technologiczne, ale obejmuje 
również takie aspekty jak wykorzystanie 
istniejących technologii w nowych 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie, 
innowacje pozatechnologiczne i społeczne. 
Tylko holistyczne podejście do innowacji 
umożliwia stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym, przyczyniając się 
jednocześnie do powstania nowych 
konkurencyjnych przedsiębiorstw i 
sektorów przemysłu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
kwestię zapewnienia szerokiego podejścia 
do innowacji, które nie ogranicza się tylko 
do opracowania nowych produktów i usług 
w oparciu o przełomowe rozwiązania 
naukowe i technologiczne, ale obejmuje 
również takie aspekty jak wykorzystanie 
istniejących technologii w nowych 
zastosowaniach, ciągłe doskonalenie, 
innowacje pozatechnologiczne i społeczne. 
Tylko holistyczne podejście do innowacji 
umożliwia stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym, przyczyniając się 
jednocześnie do powstania nowych 
konkurencyjnych przedsiębiorstw i 
sektorów przemysłu. Struktura programu 
„Horyzont 2020” powinna być elastyczna, 
tak aby umożliwiać składanie wspólnych 
zaproszeń oraz organizację i finansowanie 
wspólnych działań w ramach różnych 
wyzwań i części programu „Horyzont 
2020”.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności w przypadku wyzwań 
społecznych oraz technologii 
wspomagających i przemysłowych 
szczególny nacisk będzie położony na 
działania wspierające blisko związane z 

W szczególności w przypadku wyzwań 
społecznych oraz technologii 
wspomagających i przemysłowych 
szczególny nacisk będzie położony na 
działania wspierające blisko związane z 
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użytkownikiem końcowym i rynkiem, takie 
jak demonstracja, pilotaż lub weryfikacja 
koncepcji. W stosownych przypadkach 
obejmie on również działania wspierające 
innowacje społeczne oraz wspieranie 
podejścia nakierowanego na popyt, takiego 
jak wstępna normalizacja lub zamówienia 
przedkomercyjne, zamówienia 
innowacyjnych rozwiązań, normalizację i 
inne środki nakierowane na użytkownika 
pomocne w celu przyspieszenia 
wprowadzenia innowacyjnych produktów i 
usług na rynek i ich upowszechniania. 
Ponadto pozostawi wystarczające pole do 
oddolnego podejścia oraz otwartych, 
przejrzystych i szybkich programów w 
ramach każdego z wyzwań i technologii w 
celu zapewnienia Europie najlepszych 
naukowców, przedsiębiorców i 
przedsiębiorstw dysponujących 
możliwościami wysunięcia przełomowych, 
wybranych przez siebie rozwiązań.

użytkownikiem końcowym i rynkiem, takie 
jak demonstracja, pilotaż lub weryfikacja 
koncepcji. W stosownych przypadkach 
obejmie on również działania wspierające 
innowacje społeczne oraz wspieranie 
podejścia nakierowanego na popyt, takiego 
jak wstępna normalizacja lub zamówienia 
przedkomercyjne, zamówienia 
innowacyjnych rozwiązań, normalizację i 
inne środki nakierowane na użytkownika 
pomocne w celu przyspieszenia 
wprowadzenia innowacyjnych produktów i 
usług na rynek i ich upowszechniania. 
Ponadto pozostawi wystarczające pole do 
oddolnego podejścia oraz otwartych,
przejrzystych i szybkich programów w 
ramach każdego z wyzwań i technologii w 
celu zapewnienia Europie najlepszych 
naukowców, przedsiębiorców i 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP,
dysponujących możliwościami wysunięcia 
przełomowych, wybranych przez siebie 
rozwiązań.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowy sposób ustalania priorytetów 
w trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” obejmuje strategiczne podejście do 
planowania badań naukowych przy użyciu 
metod zarządzania ściśle dostosowanych 
do sytuacji politycznej, które jednocześnie 
przecinają granice tradycyjnych polityk 
sektorowych. Będzie ono oparte na 
niepodważalnych dowodach, analizie i 
prognozowaniu, przy czym postęp będzie 
mierzony w odniesieniu do solidnego 
zestawu wskaźników skuteczności 
działania. Tego rodzaju przekrojowe 

Szczegółowy sposób ustalania priorytetów 
w trakcie realizacji programu „Horyzont 
2020” obejmuje strategiczne podejście do 
planowania badań naukowych przy użyciu 
metod zarządzania ściśle dostosowanych 
do sytuacji politycznej, które jednocześnie 
przecinają granice tradycyjnych polityk 
sektorowych. Będzie ono oparte na 
niepodważalnych dowodach, analizie i 
prognozowaniu, przy czym postęp będzie 
mierzony w odniesieniu do solidnego 
zestawu wskaźników skuteczności 
działania. Tego rodzaju przekrojowe 
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podejście do zarządzania umożliwi 
skuteczną koordynację wszystkich 
przekrojowych celów szczegółowych i 
przekrojowych wyzwań programu 
„Horyzont 2020”, które należy uwzględnić, 
takich jak np. zrównoważenie, zmiana 
klimatu lub nauki o morzu i technologie 
morskie.

podejście do zarządzania umożliwi 
skuteczną koordynację wszystkich 
przekrojowych celów szczegółowych i 
przekrojowych wyzwań programu 
„Horyzont 2020”, które należy uwzględnić, 
takich jak np. efektywne gospodarowanie 
zasobami, zrównoważenie, zmiana klimatu 
lub nauki o morzu i technologie morskie.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nauki społeczne i humanistyczne zostały 
też włączone ze względu na fakt, iż 
stanowią zasadniczy element działań 
koniecznych do stawienia czoła każdemu z 
wyzwań społecznych w celu wzmocnienia 
ich oddziaływania. Działanie te obejmują: 
zrozumienie czynników wpływających na 
zdrowie i optymalizację skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, wspieranie 
polityk ukierunkowanych na aktywizację 
obszarów wiejskich i propagowanie 
świadomego wyboru wśród konsumentów, 
podejmowanie wiarygodnych decyzji w 
zakresie polityki energetycznej oraz 
zapewnienia przyjaznej dla konsumentów 
europejskiej sieci energetycznej, 
wspieranie polityki dotyczącej transportu i 
prognozowania w oparciu o udowodnione 
dane, wspieranie strategii 
ukierunkowanych na łagodzenie skutków 
zmiany klimatu i strategii adaptacyjnych, 
inicjatywy w zakresie efektywności 
wykorzystania zasobów oraz środki 
zmierzające w kierunku ekologicznej i 
zrównoważonej gospodarki.

Nauki społeczne i humanistyczne zostały 
też włączone ze względu na fakt, iż 
stanowią zasadniczy element działań 
koniecznych do stawienia czoła każdemu z 
wyzwań społecznych w celu wzmocnienia 
ich oddziaływania. Działanie te obejmują: 
zrozumienie czynników wpływających na 
zdrowie i optymalizację skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, wspieranie 
polityk ukierunkowanych na aktywizację 
obszarów wiejskich i propagowanie 
świadomego wyboru wśród konsumentów, 
podejmowanie wiarygodnych decyzji w 
zakresie polityki energetycznej oraz 
zapewnienia przyjaznej dla konsumentów 
europejskiej sieci energetycznej, 
promowanie energii odnawialnej, 
wspieranie polityki dotyczącej transportu i 
prognozowania w oparciu o udowodnione 
dane, wspieranie strategii 
ukierunkowanych na łagodzenie skutków 
zmiany klimatu i strategii adaptacyjnych, 
inicjatywy w zakresie efektywności 
wykorzystania zasobów oraz środki 
zmierzające w kierunku ekologicznej i 
zrównoważonej gospodarki.

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zgodnie z art. 18 programu „Horyzont 
2020” specjalne środki określone w celu
szczegółowym „Innowacje w MŚP”
(specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP) mają zastosowanie w celu 
szczegółowym „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz w części III
„Wyzwania społeczne”. Oczekuje się, że 
zintegrowane podejście sprawi, iż około
20% ich połączonych budżetów zostanie 
przeznaczone na rzecz MŚP.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kontynuacja „Partnerstwa między 
Europą a krajami rozwijającymi się w 
zakresie badań klinicznych” (EDCTP2) 
obejmującego badania kliniczne dla celów 
interwencji medycznych w zwalczaniu 
HIV, malarii i gruźlicy;

a) kontynuacja i odpowiednie 
finansowanie „Partnerstwa między Europą 
a krajami rozwijającymi się w zakresie 
badań klinicznych” (EDCTP2) 
obejmującego fazy I–IV badań 
klinicznych dla celów interwencji 
medycznych w zwalczaniu HIV, malarii, 
gruźlicy i chorób zaniedbanych, a także 
zwiększenie jego zasięgu geograficznego 
poprzez uwzględnienie innych regionów 
rozwijających się;

Or. en
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Uzasadnienie

Choroby związane z ubóstwem i choroby zaniedbane oraz współzakażenia zdarzają się 
również w krajach rozwijających się nieleżących w Afryce (np. choroba Chagasa w Ameryce 
Łacińskiej czy leiszmanioza w Azji) – pożądane byłoby zwiększenie zasięgu geograficznego 
programu. Dzięki temu synergię z badań wykonywanych w innych regionach można by 
wykorzystać do szybszego udostępniania produktów z dziedziny zdrowia. Należałoby również 
zapewnić odpowiednie finansowanie EDCTP, tak aby utrzymać jego skuteczność.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wielu przypadkach skuteczne wnoszenie 
wkładu w cele strategii „Europa 2020” i 
„Unia innowacji” będzie wymagało 
opracowania interdyscyplinarnych 
rozwiązań o charakterze przekrojowym w 
odniesieniu do wielu naukowych celów 
programu „Horyzont 2020”. Szczególna 
uwaga zostanie zwrócona na 
odpowiedzialne badania naukowe i 
innowacje. Uwzględniona zostanie 
stanowiąca zagadnienie przekrojowe 
kwestia płci w celu naprawienia braku 
równowagi między sytuacją kobiet i 
mężczyzn oraz włączenia wymiaru płci w 
zakres planowania i treść badań 
naukowych i innowacji. Program 
„Horyzont 2020” zawiera specjalne 
przepisy, które mają na celu zachęcanie do 
tego rodzaju działań przekrojowych, w tym 
poprzez efektywne łączenie środków 
budżetowych. Ponadto w przypadku 
wyzwań społecznych i technologii 
wspomagających i przemysłowych zawiera 
np. możliwość skorzystania z przepisów 
dotyczących instrumentów finansowych i 
specjalnego instrumentu przeznaczonego 
dla MŚP.

W wielu przypadkach skuteczne wnoszenie 
wkładu w cele strategii „Europa 2020” i 
„Unia innowacji”, a także efektywne 
gospodarowanie zasobami będzie 
wymagało opracowania 
interdyscyplinarnych rozwiązań o 
charakterze przekrojowym w odniesieniu 
do wielu naukowych celów programu 
„Horyzont 2020”. Szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na odpowiedzialne 
badania naukowe i innowacje. 
Uwzględniona zostanie stanowiąca 
zagadnienie przekrojowe kwestia płci w 
celu naprawienia braku równowagi między 
sytuacją kobiet i mężczyzn oraz włączenia 
wymiaru płci w zakres planowania i treść 
badań naukowych i innowacji. Program 
„Horyzont 2020” zawiera specjalne 
przepisy, które mają na celu zachęcanie do 
tego rodzaju działań przekrojowych, w tym 
poprzez efektywne łączenie środków 
budżetowych. Ponadto w przypadku 
wyzwań społecznych i technologii 
wspomagających i przemysłowych zawiera 
np. możliwość skorzystania z przepisów 
dotyczących instrumentów finansowych i 
specjalnego instrumentu przeznaczonego 
dla MŚP.

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osiągnięcie w Europie zrównoważonego 
wzrostu wymaga optymalizacji wkładu 
wnoszonego przez podmioty publiczne i 
prywatne. Optymalizacja ta ma zasadnicze 
znaczenie dla konsolidacji europejskiej 
przestrzeni badawczej oraz realizacji 
inicjatyw „Unia innowacji”, „Agenda 
cyfrowa” oraz innych inicjatyw 
przewodnich strategii „Europa 2020”.
Ponadto odpowiedzialne prowadzenie 
badań i innowacji wymaga stosowania 
najlepszych rozwiązań wynikających z 
wzajemnych oddziaływań między 
partnerami reprezentującymi różne 
spojrzenia, ale mającymi wspólne interesy.

Osiągnięcie w Europie zrównoważonego 
wzrostu wymaga optymalizacji wkładu 
wnoszonego przez podmioty publiczne i 
prywatne. Optymalizacja ta ma zasadnicze 
znaczenie dla konsolidacji europejskiej 
przestrzeni badawczej oraz realizacji 
inicjatyw „Unia innowacji”, „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów”, 
„Agenda cyfrowa” oraz innych inicjatyw 
przewodnich strategii „Europa 2020”.
Ponadto odpowiedzialne prowadzenie 
badań i innowacji wymaga stosowania 
najlepszych rozwiązań wynikających z 
wzajemnych oddziaływań między 
partnerami reprezentującymi różne 
spojrzenia, ale mającymi wspólne interesy.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przetwórczych, sektorów przemysłu 
opartych na biologii, produktów 
farmaceutycznych oraz technologii 
bezpieczeństwa w zakresie nadzoru granic 
morskich.

Or. en

Uzasadnienie

Partnerstwa na rzecz rozwoju produktów mogą być bardzo pomocne, zwłaszcza w dziedzinie 
chorób związanych z ubóstwem i chorób zaniedbanych, które dotykają przede wszystkim 
ludność krajów uboższych, co stanowi mniejszą zachętę dla innowacyjnych przedsiębiorstw 
farmaceutycznych do opracowywania innowacyjnych produktów dla pacjentów cierpiących 
na te choroby. Program „Horyzont 2020” może przyczynić się do zaradzenia tej 
niedoskonałości rynku. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1.3 – podpunkt 1.3.5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu do zaproponowanych poprawek dotyczących rozporządzenia 
ustanawiającego „Horyzont 2020” (COM(2011)0809 final). Choroby zakaźne i choroby 
związane z ubóstwem wciąż stanowią wyzwanie dla UE, a w szczególności dla krajów 
uboższych. Z badań w tej dziedzinie skorzystałyby zarówno UE, jak i kraje rozwijające się, a 
badania takie byłyby zgodne z polityką zewnętrzną UE.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

badania kohort i ich powiązanie z danymi 
uzyskanymi z biobanków, w wyniku 
innych badań i innymi metodami.

Or. en

Uzasadnienie

Choroby dotykają ludzi bez względu na granice.  Działania badawcze UE oraz szczegółowe 
badania naukowe prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej przyniosą korzyści nie 
tylko Unii, lecz również ludności na całym świecie.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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nowoczesnych systemów informacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie
Choroby dotykają ludzi bez względu na granice.  Działania badawcze UE oraz szczegółowe 
badania naukowe prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej przyniosą korzyści nie 
tylko Unii, lecz również ludności na całym świecie.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1a. Zdrowie środowiskowe
Lepsze zrozumienie czynników 
środowiskowych wpływających na zdrowie 
i dobrostan oraz mechanizmów 
pośredniczących jest konieczne w celu 
uzyskania dowodów na potrzeby 
skutecznych strategii ochrony zdrowia 
oraz w celu uzyskania informacji, które 
zostaną wykorzystane w unijnych 
programach i polityce.  Należy zapewnić 
wskaźniki zdrowia środowiskowego, które 
mogłyby stanowić uzupełnienie innych 
opracowywanych wskaźników zdrowia. 
Czynniki środowiskowe, w tym zmiana 
klimatu i zawód, będą przedmiotem 
badań. W ramach podejść uwzględnione 
będą krótkoterminowe badania ludzi i 
długoterminowe badania kohort i ich 
powiązanie z danymi uzyskanymi ze 
środowiskowych baz danych i biobanków 
oraz z danymi uzyskanymi w wyniku
innych badań z dziedzin naukowych, 
których nazwa kończy się na „-omika”, i 
innymi metodami.
W szczególności lepsze zrozumienie roli 
środowiska jako czynnika wpływającego 
na zdrowie w czasie całego cyklu życia, 
począwszy od ciąży i dzieciństwa, 
skończywszy na wieku podeszłym, będzie 
wymagało zintegrowania podejść w 
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dziedzinie biologii molekularnej, oceny 
narażenia, epidemiologii i toksykologii w 
celu zbadania zależności między zdrowiem 
a środowiskiem. Przedmiotem badań nad 
zdrowiem środowiskowym powinny być 
substancje chemiczne i tryb działania 
substancji chemicznych, połączone 
narażenie na działanie zanieczyszczeń i 
innych powodujących stres czynników 
związanych ze środowiskiem i klimatem 
(w tym zanieczyszczenie powietrza, 
skażenie wody i gleby, hałas, temperatura, 
zanieczyszczenie świetlne, 
promieniowanie, zanieczyszczenie 
żywności i nanocząstki powstałe na skutek 
działalności człowieka) oraz korzyści (w 
tym tereny zielone, alternatywne środki 
transportu i miejskie planowanie 
przestrzenne), a także rozwiązania 
alternatywne do prowadzenia badań na 
zwierzętach.  Potrzebne są innowacyjne 
podejścia do kwestii oceny narażenia, 
wykorzystujące biomarkery nowej 
generacji oparte na tych dziedzinach 
nauki, których nazwa kończy się na „-
omika”, oraz na epigenetyce, 
biomonitoringu człowieka, ocenach i 
modelowaniu indywidualnego narażenia 
łączącego czynniki społeczno-
ekonomiczne i behawioralne w celu 
poznania połączonych, skumulowanych i 
powstających narażeń oraz ich skutków 
dla zdrowia. Wsparcie zostanie przyznane 
na poprawę powiązań między problemami 
zdrowotnymi a danymi środowiskowymi 
przy użyciu nowoczesnych systemów 
informacyjnych.
Umożliwi to ocenę istniejących i 
planowanych działań politycznych i 
programów oraz udzielenie im wsparcia 
politycznego w zakresie środowiskowych 
aspektów zdrowia. Można rozwijać 
udoskonalone działania środowiskowe i 
poddawać je ocenie w celu określenia ich 
wpływu na zdrowie i dobrostan.

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – 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 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. 
Wspierać należy w szczególności 
wdrożeniowe projekty badawcze, których 
celem jest szybsze i skuteczniejsze 
przełożenie wyników uzyskanych w 
laboratorium na praktyczne zastosowania 
kliniczne, zwłaszcza w dziedzinach o 
dużych niezaspokojonych potrzebach, 
takich jak hematologia czy onkologia i 
choroby rzadkie.

Or. en

Uzasadnienie

Badania wdrożeniowe, których podstawą jest podejście niesekwencyjne, przyczyniłyby się do 
bardziej terminowego i skuteczniejszego wykorzystywania wyników badań podstawowych w 
praktyce lekarskiej, co poprawiłoby rezultaty opieki zdrowotnej. Wymaga to ciągłej 
interakcji między wynikami badań otrzymywanymi zarówno w laboratorium, jak i w klinikach 
we wszystkich fazach rozwoju produktu leczniczego. Ku badaniom wdrożeniowym należy 
zwrócić się w szczególności w przypadku złożonych chorób wymagających dużego 
zaangażowania publicznego systemu opieki zdrowotnej, takich jak hematologia czy onkologia 
i choroby rzadkie. 
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1.5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.5. Opracowanie lepszych szczepionek
profilaktycznych

1.5. Opracowanie lepszych narzędzi
profilaktycznych

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. Daje to ogromne możliwości 
zmniejszenia obciążenia, jakie stanowią 
choroby przewlekłe. Działanie to jest 
uzależnione od lepszego poznania chorób i 
procesów chorobowych oraz 
powodowanych przez nie epidemii, jak 
również od prób klinicznych i 
powiązanych badań.

Or. en

Uzasadnienie

Opracowanie skutecznych szczepień profilaktycznych przeciw chorobom związanym z 
ubóstwem, w tym HIV/AIDS, są najbardziej opłacalnym rozwiązaniem służącym zwalczaniu 
takich chorób, jako że koszty szczepień, jakie poniosą systemy opieki zdrowotnej, będą niższe 
niż koszty ciągłego leczenia. Badania w tej dziedzinie przyniosą ogromne korzyści zarówno 
UE, jak i ludziom na całym świecie, którzy cierpią na takie choroby, dlatego też należy 
zachęcać do prowadzenia takich badań.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1.6
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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 
dokłądniejszej 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. 
W tym celu wsparcia udzieli się m.in. na 
dalsze rozwijanie obrazowania 
medycznego. Uwzględniona zostanie 
również ochrona radiologiczna pacjentów.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1.8

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 
zwiększenie możliwości zwalczania chorób 
zakaźnych, rzadkich, rozpowszechnionych 
i przewlekłych oraz podejmowanie 

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; 
rozwijanie medycyny stratyfikowanej i 
spersonalizowanej, a także zapewnienie 
dostępności leków i terapii w przypadku 
możliwie największej liczby chorób; 
doskonalenie urządzeń i systemów 



PE487.909v01-00 22/37 PA\900001PL.doc

PL

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; 
udoskonalenie leczenia paliatywnego; 
utrzymanie i zwiększenie możliwości 
zwalczania chorób zakaźnych, rzadkich, 
związanych z ubóstwem, zaniedbanych, 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Choroby związane z ubóstwem są źródłem niepokoju nie tylko krajów uboższych, lecz również 
niektórych obszarów UE, na których odnotowano znaczącą liczbę przypadków gruźlicy, 
HIV/AIDS, malarii lub odry.  Priorytetem programu „Horyzont 2020” powinno być 
opracowywanie odpowiednich narzędzi w celu kontroli i zwalczania takich chorób.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 1.12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.12a. Zdrowie reprodukcyjne
Istnieje konieczność prowadzenia badań 
w celu opracowania skuteczniejszej 
profilaktyki, diagnostyki i leczenia 
zaburzeń zdrowia reprodukcyjnego. 
Badania skoncentrują się na obszarach 
takich jak przyczyny niepłodności, w tym 
płodowe pochodzenie niepłodności i inne 
zaburzenia zdrowia reprodukcyjnego.

Or. en
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Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu sprostania wyzwaniom w zakresie 
przyszłości europejskiej opieki zdrowotnej 
oraz zapewnienia wyżej wymienionych 
celów należy przeznaczyć odpowiednie 
unijne środki na działania badawcze i 
innowacyjne w tej dziedzinie. W związku z 
tym na to wyzwanie społeczne należy 
przeznaczyć co najmniej 12% całkowitego 
budżetu tego programu.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2 - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, 
ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO,
BADANIA MORSKIE ORAZ
GOSPODARKA EKOLOGICZNA

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I 
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, 
ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO,
ŚRODOWISKO MORSKIE ORAZ 
GOSPODARKA EKOLOGICZNA

Or. en

Uzasadnienie
Doprecyzowanie, że wyzwanie to obejmuje również bezpieczeństwo żywności, nie tylko 
bezpieczeństwo żywnościowe, które jest dość wąskim pojęciem. To samo dotyczy środowiska 
morskiego, które jest pojęciem szerszym niż pierwotnie użyte pojęcie. 

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zaspokoić potrzeby konsumentów Należy zaspokoić potrzeby konsumentów 
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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 
spożycie. Takie podejście przyczyni się do: 
a) zapewnienia wszystkim Europejczykom 
bezpieczeństwa i ochrony żywności i 
zwalczania głodu na świecie; b) obniżenia 
obciążeń powodowanych prezez 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.

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, przy 
zastosowaniu międzydyscyplinarnego 
podejścia uwzględniającego różne 
podmioty, w szczególności rolników i MŚP 
z sektora rolno-spożywczego, twórców 
technologii i ekologów, 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 marnotrawstwa żywności o 50 
% do 2030 r.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 2.2.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie uwzględnia potrzeby 
żywnościowe oraz skutki wywierane przez 
żywność na funkcje fizjologiczne, 
sprawność fizyczną i umysłową, jak 

Działanie uwzględnia potrzeby 
żywnościowe oraz skutki wywierane przez 
żywność na funkcje fizjologiczne, 
sprawność fizyczną i umysłową, jak 



PA\900001PL.doc 25/37 PE487.909v01-00

PL

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 
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.

również powiązania między dietą, 
starzeniem się, przewlekłymi chorobami i 
zaburzeniami oraz wzorcami 
żywieniowymi. Wsparcie zostanie 
przyznane na działania dostarczające 
niezbędnej wiedzy służącej zmianie 
sposobów przygotowywania potraw w celu 
promowania zdrowej diety. Określone 
zostaną rozwiązania i innowacje w zakresie 
żywienia przyczyniające się do poprawy 
zdrowia i dobrostanu. Obejmuje to 
opracowywanie diet dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb w zakresie 
zdrowia i odżywiania się. Przedmiotem 
badań będzie odżywianie się w okresie 
prenatalnym i postnatalnym, a także w 
okresie niemowlęctwa w celu zrozumienia 
wpływu żywienia na rozwój niemowląt i 
ich zdrowie.  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 
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 29

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3.1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Źródła energii i wzorce jej zużycia w 
sektorach przemysłu europejskiego, w 
transporcie, budynkach i miastach są w 
znacznej mierze niezrównoważone, co 
powoduje znaczące skutki środowiskowe i 
w odniesieniu do zmiany klimatu.
Projektowanie budynków o niemal zerowej 
emisji, rozwój sektorów przemysłu o 
wysokiej efektywności oraz masowe 
stosowanie przez przedsiębiorstw, osoby 
fizyczne, społeczności i miasta 
efektywnych energetycznie podejść 
wymaga nie tylko postępu technicznego, 
ale również rozwiązań 
pozatechnologicznych takich jak nowe 
usługi doradcze, finansowe i w zakresie 
zarządzania popytem. W ten sposób 
efektywność energetyczna może zapewnić
jeden z najbardziej efektywnych 
energetycznie sposobów obniżenia popytu 
na energię, zwiększając dzięki temu 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, 
ograniczając skutki środowiskowe i 
klimatyczne oraz pobudzając 
konkurencyjność.

Źródła energii i wzorce jej zużycia w 
sektorach przemysłu europejskiego, w 
transporcie, budynkach i miastach są w 
znacznej mierze niezrównoważone, co 
powoduje znaczące skutki środowiskowe i 
w odniesieniu do zmiany klimatu.
Projektowanie budynków o niemal zerowej 
emisji, rozwój sektorów przemysłu o 
wysokiej efektywności oraz masowe 
stosowanie przez przedsiębiorstw, osoby 
fizyczne, społeczności i miasta 
efektywnych energetycznie podejść 
wymaga nie tylko postępu technicznego, 
ale również rozwiązań 
pozatechnologicznych takich jak nowe 
usługi doradcze, finansowe i w zakresie 
zarządzania popytem. W ten sposób 
efektywność energetyczna i energia 
odnawialna zapewniają jeden z 
najbardziej efektywnych energetycznie 
sposobów obniżenia popytu na energię, 
zwiększając dzięki temu bezpieczeństwo 
zaopatrzenia w energię, ograniczając skutki 
środowiskowe i klimatyczne oraz 
pobudzając konkurencyjność przy 
jednoczesnym zapewnieniu wzrostu 
gospodarczego.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 3.1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1.2. Uwolnienie potencjału efektywnych 
i odnawialnych systemów grzewczych i 
chłodzących

3.1.2. Uwolnienie potencjału efektywnych 
i odnawialnych systemów grzewczych i 
chłodzących

W całej Unii znaczna część energii jest 
zużywana do celów grzania i chłodzenia, a 
rozwój efektywnych technologii 

W całej Unii znaczna część energii jest 
zużywana do celów grzania i chłodzenia, a 
rozwój efektywnych technologii 
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efektywnych pod względem kosztów, 
techniki integracji systemów, np. zdolność 
przyłączeniowa do sieci oferującej 
znormalizowane języki i usługi w tym 
zakresie, w znacznym stopniu przyczyniłby 
się do obniżenia zapotrzebowania na 
energię. Wymaga to badań i demonstracji 
nowych systemów i elementów do 
zastosowań przemysłowych i 
mieszkaniowych, np. w 
zdecentralizowanych i okręgowych 
instalacjach ciepłej wody użytkowej, 
grzewczych i chłodzących. W ich zakres 
powinny wchodzić różne technologie: 
solarna grzewcza, geotermalna, 
wykorzystująca biomasę, pompy cieplne, 
kogeneracyjna itd., które spełniają wymogi 
dotyczące niemal zerowej emisji przez 
budynki i okręgi. Potrzebne są kolejne 
przełomowe rozwiązania, w szczególności 
w zakresie magazynowania energii cieplnej 
z odnawialnych źródeł energii, oraz 
wspieranie rozwoju i stosowania 
efektywnych kombinacji hybrydowych 
systemów grzewczych i chłodzących do 
zastosowań centralnych i 
zdecentralizowanych. 

efektywnych pod względem kosztów, 
techniki integracji systemów, np. zdolność 
przyłączeniowa do sieci oferującej 
znormalizowane języki i usługi w tym 
zakresie, w znacznym stopniu przyczyniłby 
się do obniżenia zapotrzebowania na 
energię. Wymaga to badań i demonstracji 
nowych systemów i elementów do 
zastosowań przemysłowych, zastosowań w 
sektorze publicznym i zastosowań
mieszkaniowych, np. w 
zdecentralizowanych i okręgowych 
instalacjach ciepłej wody użytkowej, 
grzewczych i chłodzących. W ich zakres 
powinny wchodzić różne technologie: 
solarna grzewcza, fotowoltaiczna, 
geotermalna, wykorzystująca biomasę, 
pompy cieplne, kogeneracyjna itd., które 
spełniają wymogi dotyczące niemal 
zerowej emisji przez budynki i okręgi. 
Potrzebne są kolejne przełomowe 
rozwiązania, w szczególności w zakresie 
magazynowania energii cieplnej i 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 
oraz wspieranie rozwoju i stosowania 
efektywnych kombinacji hybrydowych 
systemów grzewczych i chłodzących do 
zastosowań centralnych i 
zdecentralizowanych. Konieczne są dalsze 
badania nad zwiększeniem efektywności 
energii słonecznej termicznej i 
fotowoltaicznej.

Or. en

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obecnie stężenie CO2 w atmosferze jest 
prawie o 40 % wyższe niż na początku 
rewolucji przemysłowej, a jego poziom jest 

Obecnie stężenie CO2 w atmosferze jest 
prawie o 40 % wyższe niż na początku 
rewolucji przemysłowej, a jego poziom jest 
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najwyższy spośród występujących w ciągu 
ostatnich 2 milionów lat. Gazy cieplarniane 
inne niż CO2 również przyczyniają się do 
zmiany klimatu i odgrywają coraz bardzie 
znaczącą rolę. Przy braku zdecydowanych 
działań zmiana klimatu może co roku 
kosztować świat co najmniej 5 % PKB; a 
według niektórych scenariuszy nawet do 
20 %. Natomiast wczesne i skuteczne 
działanie może ograniczyć koszty netto do 
około 1 % PKB rocznie. Osiągnięcie celu 
na poziomie 2°C i uniknięcie najgorszych 
skutków zmiany klimatu będzie wymagało 
od krajów rozwiniętych obniżenia do 2050 
r. emisji gazów cieplarnianych o 80-95 % 
w porównaniu z poziomem 
obserwowanym w 1990 r.

najwyższy spośród występujących w ciągu 
ostatnich 2 milionów lat. Gazy cieplarniane 
inne niż CO2 i pył również przyczyniają 
się do zmiany klimatu i odgrywają coraz 
bardzie znaczącą rolę. Przy braku 
zdecydowanych działań zmiana klimatu 
może co roku kosztować świat co najmniej 
5 % PKB; a według niektórych scenariuszy 
nawet do 20 %. Natomiast wczesne i 
skuteczne działanie może ograniczyć 
koszty netto do około 1 % PKB rocznie. 
Osiągnięcie celu na poziomie 2°C i 
uniknięcie najgorszych skutków zmiany 
klimatu będzie wymagało od krajów 
rozwiniętych obniżenia do 2050 r. emisji 
gazów cieplarnianych o 80-95 % w 
porównaniu z poziomem obserwowanym 
w 1990 r. „Horyzont 2020” mógłby pomóc 
Unii w przekroczeniu 20-procentowego 
celu.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działanie ma więc na celu opracowanie i 
ocenę innowacyjnych, efektywnych 
kosztowo i zrównoważonych środków 
adaptacji i łagodzenia skutków, 
ukierunkowanych zarówno na CO2, jak i 
na inne gazy cieplarniane, oraz 
podkreślenie roli technologicznych i 
pozatechnologicznych rozwiązań 
ekologicznych poprzez zgromadzenie 
dowodów na potrzeby świadomego, 
wczesnego i skutecznego działania oraz 
tworzenia sieci kontaktów o wymaganych 
kompetencjach.

Działanie ma więc na celu opracowanie i 
ocenę innowacyjnych, efektywnych 
kosztowo i zrównoważonych środków 
adaptacji i łagodzenia skutków, 
ukierunkowanych zarówno na CO2, jak i 
na inne gazy cieplarniane i pyły, oraz 
podkreślenie roli technologicznych i 
pozatechnologicznych rozwiązań 
ekologicznych poprzez zgromadzenie 
dowodów na potrzeby świadomego, 
wczesnego i skutecznego działania oraz 
tworzenia sieci kontaktów o wymaganych 
kompetencjach.

Or. en
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5.1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lepsze zrozumienie przyczyn i ewolucji 
zmiany klimatu oraz dokładniejsze 
prognozy klimatyczne mają dla 
społeczeństwa kluczowe znaczenie ze 
względu na ochronę życia, majątku i 
infrastruktur oraz zapewnienie skutecznego 
sposobu podejmowania decyzji. 
Odgrywają też zasadniczą rolę w ciągłym 
doskonaleniu bazy wiedzy naukowej 
obejmującej czynniki, procesy i 
mechanizmy wpływające na klimat oraz 
informacje zwrotne związane z działaniem 
oceanów, ekosystemów ziemskich i 
atmosfery. Lepsze prognozowanie 
klimatyczne w odpowiedniej skali 
czasowej i przestrzennej będzie wspierane 
poprzez opracowanie bardziej dokładnych 
scenariuszy i modeli, w tym w pełni 
sprzężonych modeli systemu ziemskiego. 

Lepsze zrozumienie przyczyn i ewolucji 
zmiany klimatu oraz dokładniejsze 
prognozy klimatyczne mają dla 
społeczeństwa kluczowe znaczenie ze 
względu na ochronę życia, majątku i 
infrastruktur oraz zapewnienie skutecznego 
sposobu podejmowania decyzji. 
Odgrywają też zasadniczą rolę w ciągłym 
doskonaleniu bazy wiedzy naukowej 
obejmującej czynniki, procesy i 
mechanizmy wpływające na klimat oraz 
informacje zwrotne związane z działaniem 
oceanów, ekosystemów ziemskich i 
atmosfery. Lepsze prognozowanie 
klimatyczne w odpowiedniej skali 
czasowej i przestrzennej będzie wspierane 
poprzez opracowanie bardziej dokładnych 
scenariuszy i modeli, w tym w pełni 
sprzężonych modeli systemu ziemskiego. 
W prognozowaniu klimatycznym należy 
odpowiednio uwzględnić utrzymujące się 
wątpliwości w modelowaniu regionalnym, 
wzajemne oddziaływanie klimatu i ozonu, 
sprzężenie zmiany klimatu ze zdarzeniami 
ekstremalnymi oraz zagrożenia związane z 
nagłymi zmianami. W celu otrzymania 
bardziej wiarygodnych scenariuszy i 
prognoz klimatycznych w mniejszej skali 
przestrzennej należy wzmóc wysiłki na 
rzecz rozwoju ogólnoeuropejskich 
urządzeń obliczeniowych przeznaczonych 
do badań nad zmianą klimatu.

Or. en
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5.1.3

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 
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.

Przekształcenie Unii do 2050 r. w 
konkurencyjną gospodarkę, efektywną pod 
względem wykorzystania zasobów i 
odporną na zmianę klimatu wymaga 
opracowania skutecznych, 
długoterminowych strategii 
niskoemisyjnych i dokonania znaczącego 
postępu w zakresie innowacyjności. 
Badania obejmą ocenę zagrożeń 
środowiskowych i społeczno-
gospodarczych, możliwości i skutki 
wariantów łagodzenia zmian klimatu.
Oprócz zmniejszenia emisji CO2 nacisk w 
badaniach należy położyć na strategie, 
które mogą wywrzeć najszybszy wpływ na 
klimat (np. obniżenie poziomu 
fluorowęglowodorów, sadzy, ozonu w 
troposferze, sekwestracja biologiczna). Te 
strategie o szybkim działaniu mogłyby 
zostać wkrótce wdrożone i spowodować 
reakcję klimatu w ciągu zaledwie 
kilkudziesięciu lat. 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.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5.5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potencjał, technologie i infrastruktury 
danych odnoszące się do obserwacji i 
monitorowania ziemi muszą opierać się na 
postępach w zakresie TIK, technologii 
kosmicznych i sieci aktywnych, wyników 
zdalnych obserwacji, nowatorskich 
czujników in situ, usług mobilnych, sieci 
komunikacyjnych, narzędzi usług 
sieciowych pozwalających na wspólne 
tworzenie i udoskonalonej infrastruktury 
przeznaczonej do obliczeń i modelowania; 
mają na celu ciągłe przekazywanie 
terminowych i dokładnych informacji i 
prognoz. Wprowadzone zostaną zachęty do 
zapewnienia swobodnego, otwartego i 
nieograniczonego dostępu do 
interoperacyjnych danych i informacji, jak 
również zachęty do efektywnego 
przechowywania wyników badań, 
zarządzania nimi i ich upowszechniania. 

Potencjał, technologie i infrastruktury 
danych odnoszące się do obserwacji i 
monitorowania ziemi muszą opierać się na 
postępach w zakresie TIK, technologii 
kosmicznych i aktywnych sieci 
pomiarowych (połączenie pomiarów 
naziemnych, samolotowych i balonowych 
z przyrządów zdalnych i nowatorskich 
czujników in situ), usług mobilnych, sieci 
komunikacyjnych, narzędzi usług 
sieciowych pozwalających na wspólne 
tworzenie i udoskonalonej infrastruktury 
przeznaczonej do obliczeń i modelowania; 
mają na celu ciągłe przekazywanie 
terminowych i dokładnych informacji i 
prognoz. Wprowadzone zostaną zachęty do 
zapewnienia swobodnego, otwartego i 
nieograniczonego dostępu do 
interoperacyjnych danych i informacji, jak
również zachęty do efektywnego 
przechowywania wyników badań, 
zarządzania nimi i ich upowszechniania. 

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5.6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania przyczynią się do 
aktywniejszego uczestnictwa Unii w 
procesach i inicjatywach wielostronnych, 
takich jak Międzyrządowy Zespół ds. 

Działania badawcze przyczynią się do 
aktywniejszego uczestnictwa Unii w 
procesach i inicjatywach wielostronnych, 
takich jak Międzyrządowy Zespół ds. 
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Zmian Klimatu (IPCC), międzyrządowa 
platforma ds. różnorodności biologicznej i 
funkcji ekosystemu (IPBES) oraz Grupa 
ds. Obserwacji Ziemi (GEO) oraz 
zwiększenia jej wkładu finansowego.
Współpraca z innymi ważnymi 
publicznymi i prywatnymi mecenasami 
prac badawczych zwiększy efektywność 
światowych i europejskich badań i wniesie 
wkład w światowy system zarządzania 
badaniami naukowymi.

Zmian Klimatu (IPCC), międzyrządowa 
platforma ds. różnorodności biologicznej i 
funkcji ekosystemu (IPBES) oraz Grupa 
ds. Obserwacji Ziemi (GEO). Współpraca 
z innymi ważnymi publicznymi i 
prywatnymi mecenasami prac badawczych 
zwiększy efektywność światowych i 
europejskich badań i wniesie wkład w 
światowy system zarządzania badaniami 
naukowymi.

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5.6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca naukowo-techniczna wniesie 
wkład w światowy mechanizm transferu 
technologii Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC) i ułatwi rozwój technologii, 
innowacje i transfer w ramach wspierania 
adaptacji do zmiany klimatu i łagodzenia 
emisji gazów cieplarnianych. 

Współpraca naukowo-techniczna wniesie 
wkład w światowy mechanizm transferu 
technologii Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC) i ułatwi rozwój technologii, 
innowacje i transfer w ramach wspierania 
adaptacji do zmiany klimatu i łagodzenia 
emisji gazów cieplarnianych. Współpraca 
naukowo-techniczna powinna również 
zwiększyć efekt synergii między 
protokołem z Kioto a protokołem 
montrealskim w celu optymalizacji 
rozwiązań politycznych, na przykład w 
zakresie fluorowęglowodorów.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część III – punkt 5.6 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Może zostać ustanowiona sieć doradcza 
instytutów, która zapewni: ciągłą analizę 
postępu naukowego i technologicznego w 
Unii i w najważnych dla niej krajach i 
regionach partnerskich; wczesne 
rozpoznanie możliwości rynkowych 
nowych praktyk i technologii w dziedzinie 
środowiska; prognozy w zakresie badań i 
innowacji oraz polityki.

Może zostać ustanowiony doradczy panel 
czołowych naukowców, który zapewni: 
ciągłą analizę postępu naukowego i
technologicznego w Unii; wczesne 
rozpoznanie możliwości rynkowych 
nowych praktyk i technologii w dziedzinie 
środowiska; prognozy w zakresie badań i 
innowacji oraz polityki.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II– część I – punkt 1 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- liczba naukowców z różnych państw 
członkowskich, otrzymujących środki 
finansowe.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II– część II – punkt 1 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- liczba wynalazków wprowadzonych na 
rynek;

Or. en
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II– część II – punkt 1 – tiret pierwsze b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- liczba uczestniczących MŚP;

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II– część II – punkt 1 – tiret pierwsze c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wkład we wzrost PKB Unii;

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II– część II – punkt 1 – tiret pierwsze d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- liczba stworzonych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II– część II – punkt 2 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- liczba MŚP wśród beneficjentów;
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II– część II – punkt 3 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wkład we wzrost PKB Unii;

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II– część II – punkt 3 – tiret pierwsze b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- liczba stworzonych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część III – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

publikacje we wpływowych czasopismach 
poddane recenzji naukowe w dziedzinie 
różnych wyzwań społecznych.

skreślony

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II– część III – ustęp 2– tiret drugie a (nowe)



PE487.909v01-00 36/37 PA\900001PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- liczba wynalazków wprowadzonych na 
rynek;

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II– część III – ustęp 2– tiret drugie b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- liczba uczestniczących MŚP; 

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II– część III – ustęp 2– tiret drugie c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- liczba osiągniętych celów w zakresie 
„Unii innowacji” i „Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów”;

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II– część III – ustęp 2– tiret drugie d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wkład we wzrost PKB Unii;

Or. en
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II– część III – ustęp 2– tiret drugie e (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- liczba stworzonych miejsc pracy;

Or. en


