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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 rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja Europejska nie zachęca 
jednoznacznie do wykorzystania ludzkich 
zarodkowych komórek macierzystych.
Wykorzystanie ludzkich komórek 
macierzystych – pobranych od osób 
dorosłych lub z zarodków - uzależnione 
jest od oceny naukowców w zależności od
celów, które zamierzają oni osiągnąć oraz 
podlega rygorystycznej ocenie etycznej.
Nie należy finansować projektów 
wykorzystujących ludzkie zarodkowe 
komórki macierzyste, które nie uzyskały 
niezbędnego zatwierdzenia w państwach 
członkowskich. Nie należy finansować 
działań zakazanych we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

(25) Terapie komórkami macierzystymi 
wykazały wartość dodaną w niektórych 
przypadkach, zwłaszcza w dziedzinie 
medycyny regeneracyjnej. Dlatego też 
Unia powinna nadal wspierać takie 
badania. Niemniej jednak Komisja 
Europejska dostrzega wątpliwości etyczne, 
jakie budzą badania nad ludzkimi 
zarodkowymi komórkami macierzystymi i
nie zachęca jednoznacznie do ich 
wykorzystywania.  Wykorzystanie ludzkich 
komórek macierzystych – pobranych od 
osób dorosłych lub z zarodków –
uzależnione jest od oceny naukowców w 
świetle celów, które zamierzają oni 
osiągnąć, oraz podlega rygorystycznej 
ocenie etycznej. Nie należy finansować 
projektów wykorzystujących ludzkie 
zarodkowe komórki macierzyste, które nie 
uzyskały niezbędnego zatwierdzenia w 
państwach członkowskich. Niemniej 
jednak przydatne może być 
przeanalizowanie istniejących rozwiązań 
alternatywnych do badań nad ludzkimi 
zarodkowymi komórkami macierzystymi, 
w szczególności nad komórkami 
macierzystymi z krwi pępowinowej i 
indukowanymi pluripotencjalnymi 
komórkami macierzystymi.

Or. en

Uzasadnienie

Terapie, w których wykorzystuje się komórki macierzyste, są dużą szansą dla medycyny 
regeneracyjnej oraz dla leczenia niektórych chorób, takich jak cukrzyca czy nawet 
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nowotwory. Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste oraz komórki macierzyste 
otrzymywane z krwi pępowinowej mogą stanowić obiecującą alternatywę dla 
kontrowersyjnych pod względem etycznym badań nad zarodkowymi komórkami 
macierzystymi. Nie należy zatem odstępować od zbadania obu tych opcji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Wsparcie w ramach programu 
„Horyzont 2020” zostanie przyznane na 
działalność badawczą, której celem jest 
wkład w postęp naukowy przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
różnorodności zasad bioetycznych na 
szczeblu krajowym. Dlatego też nie należy 
finansować żadnych działań zakazanych 
we wszystkich państwach członkowskich. 
Nie należy finansować danego działania w 
państwie członkowskim, w którym takie 
działanie jest zakazane.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe postanowienia mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju działalności badawczej, 
nie tylko do badań nad komórkami macierzystymi.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu osiągnięcia największego 
możliwego wpływu, „Horyzont 2020” 
powinien rozwijać synergię innymi 
programami Unii w takich dziedzinach jak 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura i 

(26) W celu wywarcia jak największego 
wpływu „Horyzont 2020” powinien 
rozwijać synergię z innymi programami 
Unii w takich dziedzinach jak zdrowie, 
edukacja, przestrzeń kosmiczna, 
środowisko, konkurencyjność i MŚP, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, kultura i 
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media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych i 
innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji.

media, a także z funduszami polityki 
spójności i polityką rozwoju obszarów 
wiejskich, co może w szczególności pomóc 
we wzmocnieniu krajowych i regionalnych 
zdolności w zakresie badań naukowych i 
innowacji w kontekście strategii 
inteligentnej specjalizacji. Ponadto należy 
zapewnić komplementarność programu 
„Horyzont 2020” i programów 
finansowanych na szczeblu krajowym. 
Komplementarność tę powinien również 
wziąć pod uwagę Europejski Trybunał 
Obrachunkowy podczas oceny wdrażania 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
stworzenie wspólnych ram strategicznych 
unijnego finansowania badań naukowych i 
innowacji, umożliwiając tym samym 
uzyskanie prywatnych inwestycji, 
stworzenie nowych miejsc pracy i 
zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie. 

„Horyzont 2020” odgrywa główną rolę w 
osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz jej inicjatyw 
przewodnich „Unia innowacji” i „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów”
poprzez stworzenie wspólnych ram 
strategicznych unijnego finansowania 
badań naukowych i innowacji, 
umożliwiając tym samym uzyskanie 
prywatnych inwestycji, wspieranie wzrostu 
MŚP, stworzenie nowych miejsc pracy, 
zwiększenie innowacyjności wskutek 
badań i zapewnienie długoterminowego 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności w Europie dzięki 
służeniu zasobooszczędnymi i 
energooszczędnymi, a także 
niskoemisyjnymi wzorcami. 

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład w
budowanie gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacyjności w całej Unii poprzez 
pozyskanie wystarczających dodatkowych 
nakładów na badania i rozwój oraz 
innowacyjność. W ten sposób wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
wskaźniki efektywności określono we 
wstępie do załącznika I.

1. „Horyzont 2020” wnosi wkład we wzrost 
gospodarczy poprzez budowanie w całej 
Unii zasobooszczędnej i niskoemisyjnej
gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacyjności poprzez pozyskanie 
wystarczających dodatkowych nakładów 
na badania i rozwój oraz innowacyjność.
W ten sposób wspiera on realizację 
strategii „Europa 2020” i jej inicjatyw 
przewodnich „Unia innowacji” i „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej. Stosowne 
wskaźniki efektywności określono we 
wstępie do załącznika I.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przy wykorzystaniu ludzkich 
komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, mogą być 
finansowane w zależności od treści 
wniosku naukowego oraz od ram 
prawnych zainteresowanych państw 
członkowskich. Nie przyznaje się środków 
na finansowanie działań w zakresie 

4. Wspierana będzie działalność badawcza 
służąca opracowaniu i doskonaleniu 
terapii, w których wykorzystuje się ludzkie 
komórki macierzyste. Środki na 
finansowanie badań przy wykorzystaniu 
ludzkich komórek macierzystych, zarówno 
dorosłych, jak i zarodkowych, można 
przyznawać w zależności od ram prawnych 
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badań, które są zakazane we wszystkich 
państwach członkowskich. Nie należy 
finansować działania w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

zainteresowanych państw członkowskich.
W szczególności jako alternatywa dla 
zarodkowych komórek macierzystych 
wspierane będą badania nad komórkami 
macierzystymi z krwi pępowinowej oraz 
indukowanymi pluripotencjalnymi 
komórkami macierzystymi.

Or. en

Uzasadnienie

Terapie, w których wykorzystuje się komórki macierzyste, są dużą szansą dla medycyny 
regeneracyjnej oraz dla leczenia niektórych ciężkich chorób, takich jak cukrzyca czy nawet 
nowotwory. Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste oraz komórki macierzyste 
otrzymywane z krwi pępowinowej mogą stanowić obiecującą alternatywę dla 
kontrowersyjnych pod względem etycznym badań nad zarodkowymi komórkami 
macierzystymi. Nie należy zatem odstępować od zbadania obu tych opcji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a.  Nie przyznaje się środków na 
finansowanie działań w zakresie badań, 
które są zakazane we wszystkich 
państwach członkowskich. Danego 
działania nie finansuje się w państwie 
członkowskim, w którym takie działanie 
jest zakazane.

Or. en

Uzasadnienie

Terapie, w których wykorzystuje się komórki macierzyste, są dużą szansą dla medycyny 
regeneracyjnej oraz dla leczenia niektórych chorób, takich jak cukrzyca czy nawet 
nowotwory. Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste oraz komórki macierzyste 
otrzymywane z krwi pępowinowej mogą stanowić obiecującą alternatywę dla 
kontrowersyjnych pod względem etycznym badań nad zarodkowymi komórkami 
macierzystymi. Nie należy zatem odstępować od zbadania obu tych opcji.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodność z innymi programami Unii Komplementarność z innymi programami 
Unii i z programami krajowymi

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób zgodny z innymi programami 
finansowymi Unii, w tym z funduszami 
strukturalnymi.

„Horyzont 2020” jest realizowany w 
sposób komplementarny do innych 
unijnych i krajowych programów 
finansowania, w tym funduszy 
podlegających zarządzaniu dzielonemu, 
takich jak Fundusz Spójności i fundusze 
strukturalne. W tym celu Komisja 
opracowuje odpowiednie narzędzia do 
oceny komplementarności. Zasadę 
komplementarności uwzględnia również 
Europejski Trybunał Obrachunkowy 
podczas oceny wdrożenia programu 
„Horyzont 2020” w swoim rocznym 
sprawozdaniu w sprawie udzielenia 
absolutorium przekazywanym 
Parlamentowi Europejskiemu.

Or. en

Uzasadnienie

Nawet jeśli synergia z innymi programami unijnymi jest mile widziana i pożądana, w celu 
zapewnienia efektywnego wydatkowania środków unijnych na badania i innowacje należy 
unikać powielania działań dzięki lepszej koordynacji między tymi programami a programem 
„Horyzont 2020”. Komisja powinna zatem zadbać o wspomnianą koordynację w procesie 
wdrożeniowym.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia ok. 15% połączonych 
budżetów na cel szczegółowy „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne” na MŚP.

3. Zintegrowane podejście określone w ust. 
1 i 2 powinno doprowadzić do 
przeznaczenia na MŚP ok. 20%
połączonych budżetów na cel szczegółowy
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” i 
priorytet „Wyzwania społeczne”.

Or. en

Uzasadnienie

MŚP są przedsiębiorstwami, które najbardziej potrzebują wsparcia w finansowaniu działań 
innowacyjnych. Dlatego też należy przeznaczyć na nie większy odsetek budżetu.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wsparcia celów polityki zewnętrznej i 
rozwojowej Unii i uzupełnienia 
programów zewnętrznych i rozwojowych.

(c) wsparcia celów polityki zewnętrznej i 
rozwojowej Unii, uzupełnienia programów 
zewnętrznych i rozwojowych oraz udziału 
w wywiązywaniu się z zobowiązań 
międzynarodowych, takich jak osiągnięcie 
milenijnych celów rozwoju.

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii. 
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, w 
tym informacje na temat wydatków 
związanych z klimatem.

1. Komisja corocznie monitoruje realizację 
programu „Horyzont 2020”, jego programu 
szczegółowego i działań Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii. 
Obejmuje to informacje dotyczące 
tematów przekrojowych, takich jak 
zrównoważony rozwój, efektywne 
gospodarowanie zasobami i zmiana 
klimatu, w tym informacje na temat 
wysokości wydatków związanych z 
klimatem.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu zapewnienia przyszłego 
środowiska unijnego, w którym nastąpiłby 
rzeczywisty wzrost dobrobytu i jakości 
życia, podczas wdrażania programu 
„Horyzont 2020” należy regularnie i 
skutecznie monitorować równowagę 
między aspektami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi. W tym 
celu Komisja ustanawia wcześniej jasny i 
przejrzysty mechanizm takiego 
monitorowania.

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja składa sprawozdania na temat 
wyników monitorowania i upowszechnia te 
wyniki.

2. Komisja corocznie składa sprawozdania 
na temat wyników monitorowania i 
upowszechnia te wyniki, przekazując je 
również Parlamentowi i Radzie.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1.3.3 d a) nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) 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 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 2.3 – litera a) – ustęp 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ukierunkowany, skupiający się na 
kierunkach polityki i kluczowych 
sektorach mających podstawowe znaczenie 

(2) Ukierunkowany, skupiający się na 
kierunkach polityki i kluczowych 
sektorach mających podstawowe znaczenie 
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dla sprostania wyzwaniom społecznym, 
zwiększenia konkurencyjności, wspierania 
zrównoważonego, niskoemisyjnego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, a także 
zapewnienia środowiskowych i innych 
dóbr publicznych. Ten składnik pomoże 
Unii w działaniach związanych z 
aspektami sektorowych celów 
strategicznych, dotyczącymi badań 
naukowych i innowacji.

dla sprostania wyzwaniom społecznym, 
zwiększenia konkurencyjności, wspierania 
zrównoważonego, niskoemisyjnego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, propagowania 
energii odnawialnej, a także zapewnienia 
środowiskowych i innych dóbr 
publicznych. Ten składnik pomoże Unii w 
działaniach związanych z aspektami 
sektorowych celów strategicznych 
dotyczącymi badań naukowych i 
innowacji.

Or. en

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Koszty systemów opieki zdrowotnej i 
społecznej w Unii rosną wraz ze wzrostem 
kosztów środków w zakresie opieki i 
zapobiegania dla wszystkich kategorii 
wiekowych, przy czym oczekuje się, że 
liczba Europejczyków w wieku ponad 65 
lat niemal podwoi się z 85 mln w 2008 r. 
do 151 mln do 2060 r., a mających ponad 
80 lat wzrośnie w tym samym okresie z 22 
do 61 mln. Obniżenie tych kosztów lub 
utrzymanie ich na poziomie możliwym do 
opanowania zależy częściowo od 
zapewnienia wszystkim obywatelom 
zdrowia i dobrostanu przez całe życie, a co 
za tym idzie od skutecznego zapobiegania 
chorobom i niepełnosprawności, ich 
leczenia i zarządzania nimi. Obecnie 
wydatki państw członkowskich na 
profilaktykę są zbyt niskie, koncentrują 
się one natomiast na leczeniu. To 
podejście uniemożliwia zmniejszenie 
obciążenia chorobami, a tym samym 
zmniejszenie wydatków na leczenie
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chorób i powoduje straty ekonomiczne dla 
całego społeczeństwa.  Zapewnienie 
trwałości systemu opieki zdrowotnej i 
społecznej wymaga podejścia 
uwzględniającego długoterminowe 
korzyści pod względem oszczędności i 
dobrostanu wynikające z bardziej 
zdecydowanego wspierania badań 
służących opracowaniu skutecznych 
narzędzi profilaktycznych.

Or. en

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby zakaźne (np. HIV/AIDS, gruźlica 
i malaria) stanowią globalne zagrożenie i 
odpowiadają za 41 % spośród 1,5 mld lat 

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

spośród 1,5 mld lat życia skorygowanych 
niepełnosprawnością w skali świata, w tym 
za 8% w Europie. Nawrót dawnych chorób 
zakaźnych, w tym gruźlicy, na terenie 
Europy oraz większa częstość 
występowania w krajach rozwiniętych 
chorób, którym można zapobiegać dzięki 
szczepieniom, wskazują na konieczność 
kompleksowego podejścia do badań i 
rozwoju oraz większego poparcia dla nich 
ze strony opinii publicznej. Należy się 
również przygotować na pojawiające się 
epidemie i groźbę wzrostu oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1.1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Choroby rzadkie pozostają głównym 
wyzwaniem dla UE i państw 
członkowskich. Istnieje 6–8 tys. chorób 
rzadkich, na które w całej UE cierpi w 
przybliżeniu 30 mln ludzi. Wciąż brakuje 
odpowiedniej wiedzy naukowej i wiedzy 
specjalistycznej, które mogłyby stanowić 
podstawę do opracowania innowacyjnych 
i skuteczniejszych terapii dla pacjentów 
cierpiących na choroby rzadkie. Dla 
większości takich pacjentów obecnie 
istnieje niewiele lub nie istnieją żadne 
możliwości leczenia. Wsparcie europejskie 
na rzecz współpracy zapewni możliwość 
dzielenia się wiedzą i łączenia zasobów w 
jak najskuteczniejszy sposób w celu 
efektywnego zwalczania w całej UE 
chorób rzadkich.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja ustanowiła cel opracowania 200 nowych terapii w ramach międzynarodowego 
konsorcjum dotyczącego chorób rzadkich. Jednak z powodu ograniczonej liczby pacjentów z 
daną chorobą mniejsza jest także atrakcyjność ekonomiczna badań i rozwoju nowych 
sierocych produktów leczniczych. W związku z tym finansowanie publiczne przyczyniłoby się 
do zminimalizowania tej niedoskonałości, pełniąc rolę katalizatora dla inwestycji 
prywatnych. Współpraca w zakresie badań ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
możliwości dzielenia się skąpą wiedzą i łączenia zasobów w jak najskuteczniejszy sposób w 
celu efektywnego zwalczania w całej UE chorób rzadkich.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Chorób i niepełnosprawności nie 
zatrzymują granice państw. 
Poszczególnym państwom członkowskim 
często brakuje koniecznych zasobów 
pozwalających na najskuteczniejsze 
reagowanie. Odpowiednia reakcja na 
poziomie europejskim na kwestie badań 
naukowych i innowacji wspierana za 
pomocą odpowiedniego zaangażowania 
finansowego może wnieść zasadniczy 
wkład w sprostanie tym wyzwaniom, 
zapewnić lepsze zdrowie i dobrostan 
wszystkim obywatelom oraz dać Europie 
pozycję lidera na szybko zmieniających się 
światowych rynkach innowacji w zakresie 
zdrowia i dobrostanu.  

Or. en

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta reakcja zależy od najwyższej jakości 
badań naukowych służących poprawie

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

rozpowszechniania wyników badań w celu 
poprawy naszego fundamentalnego 
zrozumienia zdrowia, choroby, 
niepełnosprawności, rozwoju i starzenia się 
(w tym średniego trwania życia), a także 
od spójnego i powszechnego 
wykorzystania posiadanej i zdobywanej 
wiedzy w innowacyjnych, skalowalnych i 
skutecznych produktach, strategiach, 
interwencjach i usługach. Ponadto 
znaczenie tych wyzwań w całej Europie, a 
w wielu przypadkach także w skali 
globalnej, wymaga reakcji zapewniającej 
długoterminowe i skoordynowane wsparcie 
współpracy między wybitnymi, 
multidyscyplinarnymi i wielosektorowymi 
zespołami nie tylko na szczeblu unijnym, 
lecz również na szczeblu światowym, na 
przykład poprzez wspieranie możliwości 
badawczych i rozwojowych na obszarach 
endemicznych.

Or. en

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Także złożoność wyzwania i wzajemne 
powiązania między jego składnikami 
wymagają reakcji na poziomie 
europejskim. Wiele podejść, narzędzi i 
technologii znajduje zastosowanie w 
różnych obszarach badań naukowych i 
innowacji związanych z tym wyzwaniem, a 
najskuteczniej ich wprowadzenie można 
wesprzeć na poziomie Unii. Dotyczy to
wsparcia dla współpracy międzynarodowej 
między naukowcami w celu uzyskania 
niezbędnej masy krytycznej i wiedzy 
specjalistycznej, opracowania 
długoterminowych kohort i prowadzenia 
badań klinicznych, klinicznego 



PA\900056PL.doc 19/26 PE487.915v01-00

PL

zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie e-
zdrowia. Wymogi poszczególnych 
populacji najskuteczniej zaspokaja się 
również w sposób zintegrowany, np. w 
przypadku stratyfikowanych i/lub 
spersonalizowanych usług medycznych, 
leczenia rzadkich chorób oraz dostarczania 
rozwiązań umożliwiających wspomagane i 
samodzielne życie.

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

Or. en

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Udane działania w zakresie zapobiegania 
chorobom, niepełnosprawności i 
ograniczonej funkcjonalności, zarządzania 
nimi, leczenia i terapii, bazują na 
udoskonalonej wiedzy na temat 
molekularnych mechanizmów chorób 
uzyskanej dzięki badaniom 
biomedycznym, fundamentalnym 
zrozumieniu ich przyczyn, procesów i 
skutków, a także czynników sprzyjających 
zdrowiu i dobrostanowi. Wykorzystanie 
wyników badań biomedycznych przy 
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wyników badań naukowych na praktykę 
kliniczną, w szczególności poprzez badania 
kliniczne. 

rozwijaniu medycyny stratyfikowanej i 
spersonalizowanej jest potężnym 
narzędziem zapewniającym leczenie 
chorób dostosowane do profilu 
genetycznego pacjenta i do określonego 
rodzaju choroby, co zwiększa skuteczność 
opieki i pozwala uniknąć niepotrzebnych 
kosztów ponoszonych przez systemy opieki 
zdrowotnej. Skuteczne gromadzenie i 
wymiana danych i powiązanie takich 
danych z prowadzonymi na dużą skalę 
badaniami kohortowymi również ma 
podstawowe znaczenie, tak samo jak 
terminowe przełożenie wyników badań 
naukowych na praktykę kliniczną, w 
szczególności poprzez badania kliniczne. 

Or. en

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienia czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z klimatem 
i ubóstwem), usprawnienia promocji 
zdrowia i zapobiegania chorobom, 
zrozumienia chorób i udoskonalenia
diagnostyki, rozwoju skutecznych 
programów badań przesiewowych oraz 
usprawnienia oceny podatności na 
choroby, poprawy sytuacji w zakresie 
nadzoru i gotowości, opracowania
skuteczniejszych szczepionek, użycia
leków in silico w celu usprawnienia 
zarządzania chorobami i ich 
przewidywania, doskonalenia leczenia 
chorób z naciskiem na rozwój medycyny 
stratyfikowanej lub spersonalizowanej 
oraz sierocych produktów leczniczych,
bardziej terminowego i skutecznego 
transferu wiedzy uzyskanej w badaniach 
podstawowych w celu wykorzystania w 
praktyce klinicznej oraz skalowalnego 
działania w dziedzinie innowacji poprzez 
sprzyjanie wysokiej jakości badaniom 
translacyjnym; korzystania z
zaawansowanych rozwiązań 
informatycznych w celu lepszego 
gromadzenia, wymiany, porównywania i 
wykorzystania danych medycznych, 
propagowania aktywnego starzenia się, 
życia samodzielnego i wspomaganego, 
udoskonalenia leczenia paliatywnego, 
lepszego zdrowia reprodukcyjnego,
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowania zintegrowanej 
opieki, udoskonalenia narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji,  
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optymalizacji wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, również 
dzięki opracowaniu i szerszemu 
wdrażaniu rozwiązań w zakresie e-
zdrowia, oraz zmniejszania nierówności 
poprzez podejmowanie decyzji w oparciu o 
dowody i upowszechnianie najlepszych 
praktyk, a także innowacyjne technologie i 
podejścia.

Or. en

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W świetle poważnych i w dużej mierze 
nieodwracalnych zmian znaczących 
składowych systemu klimatycznego Ziemi 
istnieje konieczność uwzględnienia 
wszystkich źródeł globalnego ocieplenia i 
wszystkich możliwości jego złagodzenia. 
Oprócz zmniejszenia emisji CO2
najszybszą reakcję klimatu, która 
nastąpiłaby w ciągu najbliższych 
dziesięcioleci lub wcześniej, mogą 
spowodować strategie szybkiego działania 
(np. obniżenie poziomu 
fluorowęglowodorów, sadzy, ozonu w 
troposferze czy sekwestracja biologiczna).

Or. en
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Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Aby sprostać wyzwaniom w zakresie 
przyszłości europejskiej opieki zdrowotnej 
oraz zapewnić realizację wyżej 
wymienionych celów, na działania 
badawcze i innowacyjne w tej dziedzinie 
należy przeznaczyć odpowiednie środki 
unijne. W związku z tym na to wyzwanie 
społeczne należy przeznaczyć co najmniej 
12% całkowitego budżetu programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. BEZPIECZEŃSTWO 
ŻYWNOŚCIOWE, ZRÓWNOWAŻONE 
ROLNICTWO, BADANIA MORSKIE 
ORAZ GOSPODARKA EKOLOGICZNA

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

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3.3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Energia ze źródeł odnawialnych
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Działania koncentrują się na badaniach 
nad technologiami wykorzystującymi 
energię ze źródeł odnawialnych, taką jak 
energia fotowoltaiczna, słoneczna, 
termiczna i wiatrowa, w celu zwiększenia 
efektywności i zmniejszenia kosztów tych 
technologii, co zwiększy ich 
konkurencyjność na rynku. 

Or. en

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Walka ze zmianą klimatu i adaptacja do 
niej

(a) Walka ze zmianą klimatu i adaptacja do 
niej

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

Celem jest rozwój i ocena innowacyjnych, 
racjonalnych pod względem kosztów i 
zrównoważonych środków 
ograniczających skutki zmiany klimatu i 
umożliwiających dostosowanie się do nich, 
obejmujących emisję gazów cieplarnianych 
zawierających CO2 i krótkotrwałych 
gazów cieplarnianych niezawierających
CO2 oraz pyły, uwzględniających 
ekologiczne rozwiązania technologiczne i 
nietechnologiczne, poprzez gromadzenie 
danych na potrzeby celowych, wczesnych i 
skutecznych działań oraz tworzenia sieci 
podmiotów dysponujących odpowiednimi 
kompetencjami. Działania będą się 
koncentrowały na: poprawie zrozumienia 
zmiany klimatu i zagrożeń związanych ze 
zdarzeniami ekstremalnymi i nagłymi 
zmianami, wzajemnym oddziaływaniu 
ozonu i klimatu, przygotowaniu 
wiarygodnych prognoz klimatycznych, 
ocenie skutków na szczeblu globalnym, 
regionalnym i lokalnym, zagrożeń i 
rozwoju innowacyjnych, racjonalnych pod 
względem kosztów środków 
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umożliwiających dostosowanie się do 
skutków zmiany klimatu i środków 
zapobiegania ryzyku, a także wsparciu 
polityki ograniczania takich skutków i 
określeniu strategii szybkiego działania, 
które spowodują reakcję klimatu w ciągu 
zaledwie kilku dziesięcioleci.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5.3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) Rozwój kompleksowych i trwałych 
globalnych systemów obserwacji i 
informacji środowiskowej

(e) Rozwój kompleksowych i trwałych 
globalnych systemów obserwacji i 
informacji środowiskowej

Celem jest zapewnienie przygotowania 
długoterminowych danych i informacji 
potrzebnych do sprostania temu wyzwaniu. 
Działania będą skupiać się na 
zdolnościach, technologiach i 
infrastrukturze danych do celów 
obserwacji i monitorowania Ziemi, które 
mogą dostarczać w odpowiednim terminie 
dokładne informacje, prognozy i 
przewidywania. Promowany będzie 
bezpłatny, otwarty i nieograniczony dostęp 
do interoperacyjnych danych i informacji.

Celem jest zapewnienie przygotowania 
długoterminowych danych i informacji 
potrzebnych do sprostania temu wyzwaniu. 
Działania będą skupiać się na 
zdolnościach, technologiach i 
infrastrukturze danych do celów 
obserwacji i monitorowania Ziemi 
zarówno przy wykorzystaniu teledetekcji, 
jak i pomiarów in situ, które mogą bez 
przerwy dostarczać w odpowiednim 
terminie dokładne informacje i umożliwiać
prognozy i przewidywania. Promowany 
będzie bezpłatny, otwarty i nieograniczony 
dostęp do interoperacyjnych danych i 
informacji.

Or. en


