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Poprawka 760
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem programu „Horyzont 
2020” jest utworzenie gospodarki opartej
na wiedzy i innowacji w całej Unii oraz 
przyczynienie się do zrównoważonego 
rozwoju. Wspiera on realizację strategii 
„Europa 2020” oraz innych kierunków 
polityki Unii, a także utworzenie i 
funkcjonowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej.

Ogólnym celem programu „Horyzont 
2020” jest utworzenie gospodarki i 
społeczeństwa opartych na wiedzy i 
innowacji w całej Unii oraz przyczynienie 
się do zrównoważonego rozwoju. Wspiera 
on realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej.

Or. en

Poprawka 761
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem programu „Horyzont 
2020” jest utworzenie gospodarki opartej 
na wiedzy i innowacji w całej Unii oraz 
przyczynienie się do zrównoważonego 
rozwoju. Wspiera on realizację strategii 
„Europa 2020” oraz innych kierunków 
polityki Unii, a także utworzenie i 
funkcjonowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej.

Ogólnym celem programu „Horyzont 
2020” jest utworzenie czołowej gospodarki 
świata opartej na wiedzy i innowacji w 
całej Unii oraz przyczynienie się do 
zrównoważonego rozwoju. Wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej.

Or. en

Poprawka 762
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem programu „Horyzont 
2020” jest utworzenie gospodarki opartej
na wiedzy i innowacji w całej Unii oraz 
przyczynienie się do zrównoważonego 
rozwoju. Wspiera on realizację strategii 
„Europa 2020” oraz innych kierunków 
polityki Unii, a także utworzenie i 
funkcjonowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej.

Ogólnym celem programu „Horyzont 
2020” jest utworzenie gospodarki i 
społeczeństwa opartych na wiedzy i 
innowacji w całej Unii oraz przyczynienie 
się do zrównoważonego rozwoju. Wspiera 
on realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej.

Or. en

Poprawka 763
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem programu „Horyzont 
2020” jest utworzenie gospodarki opartej
na wiedzy i innowacji w całej Unii oraz 
przyczynienie się do zrównoważonego 
rozwoju. Wspiera on realizację strategii 
„Europa 2020” oraz innych kierunków 
polityki Unii, a także utworzenie i 
funkcjonowanie europejskiej przestrzeni 
badawczej.

Ogólnym celem programu „Horyzont 
2020” jest utworzenie społeczeństwa 
opartego na wiedzy i innowacji w całej 
Unii oraz przyczynienie się do 
zrównoważonego rozwoju. Wspiera on 
realizację strategii „Europa 2020” oraz 
innych kierunków polityki Unii, a także 
utworzenie i funkcjonowanie europejskiej 
przestrzeni badawczej.

Or. ro

Poprawka 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nauka dla społeczeństwa i z jego udziałem 
umożliwia współdziałanie wszystkich 
podmiotów społecznych w cyklu 
innowacji, a tym samym podnosi jakość 
oraz zwiększa znaczenie, akceptację i 
trwałość wyników procesu innowacji 
dzięki połączeniu wartości i interesów 
społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 765
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– cel dotyczący działań badawczo-
rozwojowych w ramach strategii „Europa 
2020” (3 % PKB);

– cel dotyczący publicznego finansowania
działań badawczo-rozwojowych (1%
PKB), z myślą o przyciągnięciu 
prywatnych środków finansowych, co 
pozwoli zrealizować cel dotyczący 
finansowania działań badawczo-
rozwojowych na poziomie nie niższym niż 
3% PKB;

Or. en

Poprawka 766
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 3 – akapit pierwszy 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zbudować konkurencyjne w skali 
globalnej centra doskonałości w Europie, 
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niezbędna jest międzynarodowa 
współpraca z krajami trzecimi oraz 
organizacjami międzynarodowymi, 
regionalnymi i światowymi. W przypadku 
badań pionierskich i podstawowych 
współpraca międzynarodowa ma 
zasadnicze znaczenie dla czerpania 
korzyści z możliwości pojawiających się w 
sektorze nauki i technologii. Dla 
wzmocnienia tej globalnej współpracy 
kluczowe znaczenie ma również 
wspieranie międzynarodowej mobilności 
naukowców i personelu zatrudnionego w 
obszarze innowacji. Dlatego współpraca 
międzynarodowa będzie promowana 
w każdym spośród trzech priorytetów 
programu „Horyzont 2020”. Ponadto 
wspierane będą specjalne działania 
horyzontalne, aby zapewnić spójny 
i skuteczny rozwój współpracy 
międzynarodowej w programie „Horyzont 
2020”.

Or. en

Poprawka 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 3 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach programu „Horyzont 2020” 
opracowane zostaną specjalne 
mechanizmy szkoleniowe na temat tego, 
jak uczestniczyć w programie „Horyzont 
2020”, przy pełnym wykorzystaniu 
istniejących sieci, takich jak krajowe 
punkty kontaktowe, finansowanych 
poprzez synergię z innymi funduszami, 
szczególnie funduszami strukturalnymi;

Or. en
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Poprawka 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 5 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (EIT) przyczynia się do 
osiągnięcia ogólnego celu i priorytetów 
programu „Horyzont 2020” poprzez cel 
szczegółowy polegający na integracji 
trójkąta wiedzy łączącego badania 
naukowe, edukację i innowacje. Do oceny 
efektywności EIT stosuje się następujące 
wskaźniki:

Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT) przyczynia się do 
osiągnięcia ogólnego celu i priorytetów 
programu „Horyzont 2020” poprzez cel 
szczegółowy polegający na integracji 
trójkąta wiedzy łączącego badania 
naukowe, innowacje i szkolnictwo wyższe.
Do oceny efektywności EIT stosuje się 
następujące wskaźniki:

Or. en

Poprawka 769
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 5 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– współpraca w ramach trójkąta wiedzy 
prowadząca do opracowania 
innowacyjnych produktów i procesów.

– współpraca w ramach trójkąta wiedzy 
prowadząca do opracowania 
innowacyjnych produktów, usług i 
procesów.

Or. ro

Poprawka 770
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 5 – tiret drugie a 
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(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– programy nauczania na studiach 
magisterskich i doktoranckich, które 
wspierają rozwój umiejętności z zakresu 
przedsiębiorczości i innowacyjności i 
prowadzą do tworzenia innowacyjnych 
nowych przedsiębiorstw i firm typu spin-
off; 

Or. en

Poprawka 771
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby przyczynić się do eliminacji różnic w 
dostępie do badań naukowych i innowacji 
między obszarami, regionami i państwami 
członkowskimi w Europie, rozwijana 
będzie komplementarność i ścisła synergia 
z funduszami strukturalnymi, zarówno w 
ujęciu oddolnym (budowanie potencjału w 
państwach członkowskich, aby lepiej 
przygotować je do udziału w programie 
„Horyzont 2020”), jak i odgórnym 
(wykorzystanie i upowszechnianie 
wyników badań i innowacji z programu 
„Horyzont 2020”).

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania Teresy Riery Madurell, poprawka 76.

Poprawka 772
Edit Herczog
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby przyczynić się do eliminacji różnic w 
dostępie do badań naukowych i innowacji 
w Europie, rozwijana będzie 
komplementarność i ścisła synergia z
funduszami strukturalnymi, zarówno w 
ujęciu oddolnym (budowanie potencjału w 
państwach członkowskich, aby lepiej 
przygotować je do udziału w programie 
„Horyzont 2020”), jak i odgórnym 
(wykorzystanie i upowszechnianie 
wyników badań i innowacji z programu 
„Horyzont 2020”, a także ocena, 
identyfikacja potencjału i przyznawanie 
najlepszym centrom pieczęci 
doskonałości). W miarę możliwości 
promowana będzie interoperacyjność 
między tymi dwoma instrumentami. 
Wspierane będzie finansowanie 
kumulatywne lub łączone. Do synergii 
będzie się dążyć w szczególności w 
działaniach określonych w ramach celu 
„Upowszechnianie doskonałości i 
rozszerzanie uczestnictwa”, należących do 
partnerów regionalnych elementach 
infrastruktury badawczej stanowiącej 
interes ogólnoeuropejski i regionalny, a 
także działaniach prowadzonych za 
pośrednictwem EIT i jego wspólnot wiedzy 
i innowacji.

Or. en

Poprawka 773
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta część zmierza do wzmocnienia jakości 
bazy naukowej Unii i jej rozszerzenia oraz 
do konsolidacji europejskiej przestrzeni 
badawczej w celu zwiększenia 
konkurencyjności systemu badań 
naukowych i innowacji Unii w skali 
globalnej. Składa się z czterech celów 
szczegółowych:

Ta część zmierza do wzmocnienia jakości
bazy naukowej Unii i jej rozszerzenia oraz 
do konsolidacji europejskiej przestrzeni 
badawczej w celu zwiększenia 
konkurencyjności systemu badań 
naukowych i innowacji Unii w skali 
globalnej. Składa się z pięciu celów 
szczegółowych:

Or. en

Poprawka 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Wdrożenie jasnego programu na 
rzecz transferu nauki, badań i innowacji 
do treści edukacyjnych na wszystkich 
szczeblach oraz dostosowania technologii 
do zastosowań.

Or. en

Poprawka 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Przyszłe i powstające technologie 
wspierają wspólne badania w celu 
zwiększenia potencjału Europy w zakresie 
zaawansowanych innowacji powodujących 
przesunięcie paradygmatu. Wspierana 

(b) Przyszłe i powstające technologie 
wspierają wspólne badania w celu 
zwiększenia potencjału Europy w zakresie 
zaawansowanych innowacji powodujących 
przesunięcie paradygmatu. Wspierana 
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będzie współpraca między dyscyplinami 
naukowymi w odniesieniu do radykalnie 
nowych pomysłów obarczonych wysokim 
stopniem ryzyka w celu przyspieszenia 
opracowania najbardziej obiecujących 
nowych obszarów nauki i technologii oraz 
ustrukturyzowania społeczności 
naukowych na szczeblu Unii;

będzie współpraca między dyscyplinami 
naukowymi w odniesieniu do radykalnie 
nowych pomysłów obarczonych wysokim 
stopniem ryzyka w celu przyspieszenia 
opracowania najbardziej obiecujących 
nowych obszarów nauki i technologii oraz 
ustrukturyzowania społeczności 
naukowych na szczeblu Unii, a także 
zwiększenia implikacji etycznych, 
społecznych i prawnych, jakie mogą one 
oznaczać dla obywateli europejskich;

Or. en

Poprawka 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Działania Marie Curie zapewnią 
najwyższej jakości innowacyjne szkolenia 
w zakresie badań naukowych, a także 
atrakcyjne możliwości rozwoju kariery i 
wymiany wiedzy, poprzez 
międzynarodową i międzysektorową 
mobilność naukowców, w celu jak 
najlepszego przygotowania ich do podjęcia 
obecnych i przyszłych wyzwań 
społecznych;

(c) Działania „Marie Skłodowska-Curie”
zapewnią najwyższej jakości innowacyjne 
szkolenia w zakresie badań naukowych, 
a także atrakcyjne możliwości rozwoju 
kariery i wymiany wiedzy, poprzez 
międzynarodową i międzysektorową 
mobilność naukowców, w celu jak 
najlepszego przygotowania ich do podjęcia 
obecnych i przyszłych wyzwań 
społecznych;

Or. en

Poprawka 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Działania Marie Curie zapewnią 
najwyższej jakości innowacyjne szkolenia 
w zakresie badań naukowych, a także 
atrakcyjne możliwości rozwoju kariery i 
wymiany wiedzy, poprzez 
międzynarodową i międzysektorową 
mobilność naukowców, w celu jak 
najlepszego przygotowania ich do podjęcia 
obecnych i przyszłych wyzwań 
społecznych;

(c) Działania Marie Curie zapewnią 
najwyższej jakości innowacyjne szkolenia 
w zakresie badań naukowych, a także 
atrakcyjne możliwości rozwoju kariery i 
wymiany wiedzy, poprzez 
międzynarodową i międzysektorową 
mobilność naukowców, w celu jak 
najlepszego przygotowania ich do podjęcia 
obecnych i przyszłych wyzwań 
społecznych; Programy mobilności 
zagwarantują rzeczywiste równe szanse 
kobiet i mężczyzn i obejmą konkretne 
środki służące usunięciu przeszkód dla 
mobilności kobiet-naukowców.

Or. en

Poprawka 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Działania Marie Curie zapewnią 
najwyższej jakości innowacyjne szkolenia 
w zakresie badań naukowych, a także 
atrakcyjne możliwości rozwoju kariery i 
wymiany wiedzy, poprzez 
międzynarodową i międzysektorową 
mobilność naukowców, w celu jak 
najlepszego przygotowania ich do podjęcia 
obecnych i przyszłych wyzwań 
społecznych;

(c) Działania „Marie Curie” zapewnią 
najwyższej jakości innowacyjne szkolenia 
w zakresie badań naukowych, a także 
atrakcyjne możliwości rozwoju kariery i 
wymiany wiedzy, poprzez 
międzynarodową i międzysektorową 
mobilność naukowców ze szkół wyższych, 
organizacji badawczych i przedsiębiorstw, 
w tym MŚP, w celu jak najlepszego 
przygotowania ich do podjęcia obecnych i 
przyszłych wyzwań społecznych;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia przejrzystości tekstu.
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Poprawka 779
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Infrastruktura badawcza ma za zadanie 
rozwój europejskiej infrastruktury 
badawczej na rok 2020 i kolejne lata, 
wspieranie jej potencjału w zakresie 
innowacji i rozwoju kapitału ludzkiego 
oraz uzupełnienie tych działań 
powiązanymi działaniami w zakresie 
polityki Unii i współpracy 
międzynarodowej.

(d) Infrastruktura badawcza ma za zadanie 
rozwój, za pośrednictwem ścisłej 
koordynacji z europejskimi instrumentami 
finansowymi dotyczącymi spójności,
europejskiej infrastruktury badawczej na 
rok 2020 i kolejne lata, wspieranie jej 
potencjału w zakresie innowacji i rozwoju 
kapitału ludzkiego oraz uzupełnienie tych 
działań powiązanymi działaniami w 
zakresie polityki Unii i współpracy 
międzynarodowej.

Or. fr

Poprawka 780
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Infrastruktura badawcza ma za 
zadanie rozwój europejskiej infrastruktury
badawczej na rok 2020 i kolejne lata,
wspieranie jej potencjału w zakresie 
innowacji i rozwoju kapitału ludzkiego 
oraz uzupełnienie tych działań
powiązanymi działaniami w zakresie 
polityki Unii i współpracy 
międzynarodowej.

(d) Infrastruktury badawcze mają za 
zadanie rozwój i wspieranie najwyższej 
jakości europejskich infrastruktur 
badawczych, zarówno tych istniejących, 
jak i tych nowych, oraz wspomaganie ich 
w działaniu na rzecz europejskiej
przestrzeni badawczej poprzez wspieranie
ich potencjału w zakresie innowacji, 
przyciąganie światowej klasy naukowców, 
rozwój kapitału ludzkiego oraz 
uzupełnienie tych działań działaniami w 
ramach polityki Unii w zakresie 
współpracy międzynarodowej.
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Or. en

Poprawka 781
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Odpowiedzialne badania naukowe i 
innowacje przyciągną nowe talenty do 
badań nad podstawową rolą i ogromnym 
wpływem nauki i technologii w 
społeczeństwach europejskich, zniwelują 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
zajmujących się badaniami naukowymi i 
innowacjami w Unii oraz rozwiną 
mechanizmy pozwalające na szerszą i 
głębszą społeczną ocenę możliwości 
naukowych i technologicznych.

Or. en

Poprawka 782
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Upowszechnianie doskonałości i 
rozszerzanie uczestnictwa uwolnią 
potencjał europejskiej puli talentów dzięki 
wsparciu możliwości poznawania polityki, 
nawiązywania kontaktów i kształcenia;

Or. en

Poprawka 783
Marian-Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Najwyższa jakość sieci przyczynia się 
do restrukturyzacji sektora naukowo-
technologicznego w słabiej rozwiniętych 
częściach Unii oraz do wzmocnienia 
ogólnego potencjału w zakresie badań i 
innowacji w Unii, aby wykorzystać ich 
możliwości w celu zaspokojenia potrzeb 
gospodarczo-społecznych.

Or. en

Poprawka 784
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 7 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Odpowiedzialne badania i innowacje 
uwzględniają poglądy wielu 
zainteresowanych stron, w tym podmiotów 
społeczeństwa obywatelskiego, a 
programy z zakresu odpowiedzialnych 
badań i innowacji muszą być otwarte na
uczestnictwo tych podmiotów.

Or. en

Poprawka 785
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do każdego z tych celów W odniesieniu do każdego z tych celów 
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wykazano wysoką unijną wartość dodaną. 
Wspólnie tworzą one efektywny i 
zrównoważony zbiór działań, które, wraz z 
działaniami na poziomie krajowym i 
regionalnym, zorientowane są na cały 
zakres potrzeb Europy w zakresie 
zaawansowanych badań naukowych i 
technologii. Połączenie ich w jednym 
programie umożliwi realizowanie ich w 
sposób bardziej spójny, zracjonalizowany, 
uproszczony i ukierunkowany, przy 
jednoczesnym zachowaniu ciągłości, która 
ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
ich skuteczności.

wykazano wysoką unijną wartość dodaną. 
Wspólnie tworzą one efektywny i 
zrównoważony zbiór działań, które, wraz z 
działaniami na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym, zorientowane są 
na cały zakres potrzeb Europy w zakresie 
zaawansowanych badań naukowych i 
technologii. Połączenie ich w jednym 
programie umożliwi realizowanie ich w 
sposób bardziej spójny, zracjonalizowany, 
uproszczony i ukierunkowany, przy 
jednoczesnym zachowaniu ciągłości, która 
ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
ich skuteczności.

Or. ro

Poprawka 786
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – nagłówek 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część II. Priorytet „Wiodąca pozycja w 
przemyśle”

Część II. Priorytet „Wiodąca pozycja w 
przemyśle i sektorze usług”

Or. ro

Poprawka 787
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta część ma na celu przyspieszenie 
rozwoju technologii i innowacji, które 
zapewnią podstawy działania 
przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą 
innowacyjnym europejskim MŚP 
przeobrazić się w firmy wiodące na rynku 

Ta część ma na celu przyspieszenie 
rozwoju technologii i innowacji, które 
zapewnią podstawy działania 
przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą 
innowacyjnym europejskim MŚP 
przeobrazić się w firmy wiodące na rynku 
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światowym. Składa się z trzech celów 
szczegółowych:

światowym. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na propagowanie „konsumpcji 
innowacji”, tj. transferu wiedzy i 
technologii z publicznych ośrodków 
badawczych do przedsiębiorstw, 
szczególnie MŚP, organizacji publicznych 
oraz obywateli posiadających potencjał w 
zakresie przedsiębiorczości. Składa się z 
trzech celów szczegółowych:

Or. en

Poprawka 788
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających i 
przemysłowych zapewni specjalne 
wsparcie na rzecz ICT, nanotechnologii, 
materiałów zaawansowanych, 
biotechnologii, zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania oraz 
technologii kosmicznej. Nacisk zostanie 
położony na interakcje i konwergencję 
między różnymi technologiami i w ich 
obrębie, a dostęp do dalece 
zaawansowanej infrastruktury badawczej 
w Europie przyspieszy postęp we 
wszystkich odnośnych obszarach;

Or. en

Poprawka 789
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – litera (a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających i 
przemysłowych zapewni specjalne 
wsparcie badań naukowych, standaryzacji, 
certyfikacji, rozwoju i demonstracji w 
obszarze ICT, nanotechnologii, materiałów 
zaawansowanych, ekoinnowacji,
biotechnologii, zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania oraz 
technologii kosmicznej. Nacisk zostanie 
położony na interakcje i konwergencję 
między różnymi technologiami i w ich 
obrębie;

Or. en

Poprawka 790
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Rozumowanie: Priorytet „Wiodąca pozycja w przemyśle” musi przyczynić się do ppowstania 
standardóweuropejskich, które będą uznawane i stosowane na całym świecie. W złożonym 
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świecie technologii standardy implikują siłę rynkową i stanowią czynnik wspierający na 
drodze od badań naukowych do innowacji.

Poprawka 791
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 793
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających i 
przemysłowych zapewni specjalne 
wsparcie na rzecz ICT, nanotechnologii, 
materiałów zaawansowanych, 
biotechnologii, zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania oraz 
technologii kosmicznej. We wszystkich 
tych obszarach należy odpowiednio 
uwzględnić potrzeby użytkowników oraz 
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obrębie; kwestię płci. Nacisk zostanie położony na 
interakcje i konwergencję między różnymi 
technologiami i w ich obrębie;

Or. en

Poprawka 795
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – litera (a)
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Załącznik I – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających i 
przemysłowych zapewni specjalne 
wsparcie na rzecz ICT, nanotechnologii, 
materiałów zaawansowanych, 

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

biotechnologii, technologii wodnych, 
zaawansowanych systemów produkcji i 
przetwarzania oraz technologii kosmicznej. 
Nacisk zostanie położony na interakcje i 
konwergencję między różnymi 
technologiami i w ich obrębie;

Or. en

Poprawka 797
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających 
i przemysłowych zapewni specjalne 
wsparcie na rzecz ICT, nanotechnologii,
optyki kwantowej, materiałów 
zaawansowanych, biotechnologii, 
zaawansowanych systemów produkcji
i przetwarzania, robotyki oraz technologii 
kosmicznej. Nacisk zostanie położony na 
interakcje i konwergencję między różnymi 
technologiami i w ich obrębie; Potrzeby 
użytkowników, zarówno w przestrzeni 
publicznej, jak i prywatnej, znajdują 
odpowiednie uwzględnienie we wszystkich 
tych dziedzinach. 

Or. de

Poprawka 798
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Dostęp do finansowania ryzyka służy (b) Dostęp do finansowania ryzyka służy 
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przezwyciężeniu deficytów w dostępności 
finansowania dłużnego i kapitałowego dla 
działań badawczo-rozwojowych i 
innowacyjnych przedsiębiorstw i 
projektów na wszystkich etapach rozwoju. 
Wraz z instrumentem kapitałowym 
programu konkurencyjności w biznesie i 
MŚP wspiera on rozwój kapitału venture 
na poziomie Unii;

przezwyciężeniu deficytów w dostępności 
finansowania dłużnego i kapitałowego dla 
działań badawczo-rozwojowych i 
innowacyjnych przedsiębiorstw i 
projektów na wszystkich etapach rozwoju. 
Wraz z instrumentem kapitałowym 
programu konkurencyjności w biznesie i 
MŚP wspiera on rozwój finansowania na 
wczesnym etapie rozwoju oraz kapitału 
venture na poziomie Unii;

Or. en

Poprawka 799
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Innowacje w MŚP obejmą działania 
stymulujące wszystkie formy innowacji w 
MŚP, ukierunkowane na MŚP 
odznaczające się potencjałem wzrostu i 
ekspansji międzynarodowej na całym 
jednolitym rynku i poza nim.

(c) Innowacje w MŚP zapewnią MŚP 
indywidualnie dostosowane wsparcie dla 
wszystkich form innowacji w MŚP dzięki 
zestawowi wyspecjalizowanych 
programów i instrumentów 
dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb obejmujących: dostęp do 
finansowania zalążkowego, granty, dostęp 
do finansowania w formie kapitałowej i 
kredytowej, usługi w zakresie mentoringu 
i coachingu, dostęp do sieci i klastrów 
badawczo-rozwojowych. W szczególności 
należy wdrożyć specjalny instrument 
przeznaczony dla MŚP w obszarach 
priorytetowych „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” oraz „Wyzwania 
społeczne”. 

Or. en
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Poprawka 800
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Innowacje w MŚP obejmą działania 
stymulujące wszystkie formy innowacji w 
MŚP, ukierunkowane na MŚP 
odznaczające się potencjałem wzrostu 
i ekspansji międzynarodowej na całym
jednolitym rynku i poza nim.

(c) Innowacje w MŚP obejmą działania 
stymulujące wszystkie formy innowacji w 
MŚP, ukierunkowane na MŚP 
odznaczające się potencjałem wzrostu 
i ekspansji międzynarodowej na jednolitym 
rynku i poza nim.

Or. de

Poprawka 801
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 10 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Innowacje w MŚP obejmą działania 
stymulujące wszystkie formy innowacji w 
MŚP, ukierunkowane na MŚP 
odznaczające się potencjałem wzrostu i 
ekspansji międzynarodowej na całym 
jednolitym rynku i poza nim.

(c) Innowacje w MŚP obejmą działania 
stymulujące wszystkie formy innowacji w 
MŚP, ukierunkowane na MŚP 
odznaczające się potencjałem wzrostu, 
absorpcji i produkcji innowacji oraz
ekspansji międzynarodowej na całym 
jednolitym rynku i poza nim.

Or. en

Poprawka 802
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powyższe działania będą realizowane 
zgodnie z agendą o orientacji biznesowej. 
Budżetom celów szczegółowych „Dostęp 
do finansowania ryzyka” oraz „Innowacje 
w MŚP” przyświecać będzie logika 
nastawiona na zapotrzebowanie, oddolna,
bez uprzednio określonych celów. 
Uzupełnieniem tych działań będzie 
wykorzystanie instrumentów finansowych 
i specjalnego instrumentu MŚP, przy 
zastosowaniu podejścia opartego na 
polityce, w ramach części „Wyzwania 
społeczne” i celu szczegółowego „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”.

Powyższe działania będą realizowane 
zgodnie z podejściem oddolnym. 
Wdrożeniu budżetów na „Dostęp do 
finansowania ryzyka” oraz „Innowacje w 
MŚP” przyświecać będzie przede 
wszystkim logika nastawiona na 
zapotrzebowanie, oddolna, lecz wyłącznie 
w ramach tematycznych obszarów 
priorytetowych określonych w ramach 
części „Wyzwania społeczne” i „Wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”.
Uzupełnieniem tych działań będzie 
ewentualne wykorzystanie – w oparciu o 
podejście odgórne – instrumentu 
przeznaczonego dla MŚP jako części 
działań związanych z przedkomercyjnymi 
lub innowacyjnymi zamówieniami 
publicznymi, jeżeli można wykazać 
wspólne potrzeby podmiotów 
udzielających zamówień publicznych w 
państwach członkowskich na szczeblu UE.

Or. en

Poprawka 803
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Głównym instrumentem powinny pozostać 
tutaj projekty realizowane w ramach 
współpracy.

Or. de

Poprawka 804
Oreste Rossi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Strategiczne znaczenie ma zachęcanie MŚP do udziału w programie ramowym, przy czym 
zachęty te muszą być większe, niż te zaproponowane przez Komisję. 

Poprawka 805
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Horyzont 2020” przyjmuje zintegrowane 
podejście do udziału MŚP, dzięki czemu
kwota przeznaczona na MŚP powinna 
osiągnąć poziom 20 % połączonych 
budżetów wszystkich celów 
szczegółowych dotyczących wyzwań 
społecznych oraz celu szczegółowego
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie udziału MŚP jest kluczowym czynnikiem dla wykorzystania innowacyjnej siły 
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dynamicznych i innowacyjnych przedsiębiorstw, firm rozpoczynających działalność oraz firm 
typu spin-off wywodzących się z organizacji badawczych i uczelni wyższych w celu 
opracowania innowacyjnych rozwiązań i osiągnięcia ogólnego sukcesu programu „Horyzont 
2020”. Chociaż w 7. programie ramowym określono cel 15%, który najprawdopodobniej 
zostanie osiągnięty, potrzebny jest bardziej ambitny, acz realistyczny i możliwy do osiągnięcia 
cel, aby w pełni wykorzystać potencjał innowacyjny MŚP.

Poprawka 806
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Horyzont 2020” przyjmuje zintegrowane 
podejście do udziału MŚP i ustanawia 
czytelny mechanizm identyfikacji i 
realizacji potrzeb MŚP w zakresie 
transferu wiedzy i technologii. Wsparcie
spowoduje, że co najmniej 20 %
połączonych budżetów wszystkich celów 
szczegółowych dotyczących wyzwań 
społecznych oraz celu szczegółowego
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych”
zostanie przeznaczone na MŚP, 
środowisko naukowe, przemysł i ogół 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 807
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Horyzont 2020” przyjmuje zintegrowane 
podejście do udziału MŚP, dzięki czemu
ok. 15 % połączonych budżetów 

„Horyzont 2020” przyjmuje zintegrowane 
podejście do udziału MŚP, dzięki czemu co 
najmniej 20% połączonych budżetów 
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wszystkich celów szczegółowych 
dotyczących wyzwań społecznych oraz 
celu szczegółowego „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” mogłoby zostać 
przeznaczone na MŚP.

wszystkich celów programu „Horyzont 
2020” powinno zostać przeznaczone na 
MŚP, z czego co najmniej 10% na 
specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP.

Or. en

Poprawka 808
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Horyzont 2020” przyjmuje zintegrowane 
podejście do udziału MŚP. Przy tym około 
18 % połączonych budżetów wszystkich 
celów szczegółowych dotyczących 
wyzwań społecznych oraz celu 
szczegółowego „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających 
i przemysłowych” zostanie przeznaczone 
na MŚP.

Or. de

Poprawka 809
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przemysłowych” zostanie przeznaczone na 
MŚP.

Or. en

Poprawka 810
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 811
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” stosuje podejście 
zorientowane na technologię, w celu 
rozwijania technologii wspomagających, 
które można wykorzystać w różnych 
dziedzinach zastosowań oraz w różnych 
sektorach przemysłu i usług. Wraz ze 
wsparciem części poświęconej wyzwaniom 
społecznym wspierane są zastosowania 

Cel szczegółowy „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” stosuje podejście 
zorientowane na politykę, w celu 
rozwijania technologii wspomagających, 
które można wykorzystać w różnych 
dziedzinach zastosowań oraz w różnych 
sektorach przemysłu i usług.
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tych technologii umożliwiające stawianie 
czoła wyzwaniom społecznych.

Or. en

Poprawka 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” stosuje podejście 
zorientowane na technologię, w celu 
rozwijania technologii wspomagających, 
które można wykorzystać w różnych 
dziedzinach zastosowań oraz w różnych 
sektorach przemysłu i usług. Wraz ze 
wsparciem części poświęconej wyzwaniom 
społecznym wspierane są zastosowania 
tych technologii umożliwiające stawianie 
czoła wyzwaniom społecznych.

Cel szczegółowy „Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych” stosuje podejście 
zorientowane na technologię, w celu 
rozwijania technologii wspomagających, 
które można wykorzystać w różnych 
dziedzinach zastosowań oraz w różnych 
sektorach przemysłu i usług. Wraz ze 
wsparciem części poświęconej wyzwaniom 
społecznym wspierane są zastosowania 
tych technologii umożliwiające stawianie 
czoła wyzwaniom społecznych. Aby 
osiągnąć ten cel, ustanowiony zostanie 
również specjalny interdyscyplinarny 
program dotyczący etycznych, prawnych i 
społecznych aspektów nauki i technologii, 
który będzie dysponował niezależnym 
budżetem.

Or. en

Poprawka 813
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta część stanowi bezpośrednią reakcję na 
priorytety polityki i wyzwania społeczne 

Ta część stanowi bezpośrednią reakcję na 
priorytety polityki i wyzwania społeczne 
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określone w strategii „Europa 2020” 
i mające doprowadzić do uzyskania masy 
krytycznej wysiłków w zakresie badań 
naukowych i innowacji z myślą 
o osiągnięciu celów strategicznych Unii.
Finansowanie będzie skupione na 
następujących celach szczegółowych:

określone w strategii „Europa 2020” 
i mające doprowadzić do uzyskania masy 
krytycznej wysiłków w zakresie badań 
naukowych i innowacji z myślą 
o osiągnięciu celów strategicznych Unii.
Również tutaj największą uwagę należy 
poświęcić projektom realizowanym w 
ramach współpracy. Finansowanie będzie 
skupione na następujących celach 
szczegółowych:

Or. de

Poprawka 814
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 815
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, wydajne morza i 
oceany dzięki zrównoważonemu 
rybołówstwu i zrównoważonej 
akwakulturze oraz gospodarka 
ekologiczna;



PE492.761v01-00 32/177 AM\907534PL.doc

PL

(Poprawka ta ma zastosowanie w całym 
tekście.)

Or. en

Poprawka 816
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) biogospodarka: bezpieczeństwo 
żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, 
badania morskie oraz bioprzemysł;
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia 
odpowiednich zmian do całości 
dokumentu).

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z europejską strategią „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: 
biogospodarka dla Europy” biogospodarka obejmuje produkcję odnawialnych zasobów 
biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów w żywność, paszę, bioprodukty i bioenergię. 
Biogospodarka obejmuje cztery główne sektory, które należy wspierać w celu realizacji celu 
„Biogospodarka”: rolnictwo i leśnictwo, rybołówstwo i akwakultura, bioprzemysł i żywność.

Poprawka 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) biogospodarka: bezpieczeństwo 
żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i 
leśnictwo, badania morskie oraz
bioprzemysł;
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(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z europejską strategią „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: 
biogospodarka dla Europy” biogospodarka obejmuje cztery główne sektory, które należy 
wspierać w celu realizacji celu „Biogospodarka”: rolnictwo i leśnictwo, rybołówstwo i 
akwakultura, bioprzemysł i żywność. Niniejszy tekst powinien zatem odpowiadać definicji 
opracowanej przez Komisję Europejską.

Poprawka 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) Wyzwania dla europejskiej 
biogospodarki: bezpieczeństwo 
żywnościowe łącznie z bezpieczeństwem 
żywności, zrównoważone rolnictwo i 
leśnictwo oraz badania morskie

Or. en

Poprawka 819
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) bezpieczna, ekologiczna i efektywna 
energia;

(c) efektywność energetyczna oraz 
bezpieczne, ekologiczne i efektywne źródła 
energii;

Or. ro
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Poprawka 820
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 821
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(e) działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka zasobami i 
surowcami oraz bezpieczeństwo dostaw;

Or. en

Poprawka 822
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(e) działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka zasobami i 
zrównoważone gospodarowanie 
surowcami;
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Or. en

Poprawka 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 825
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(e) działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka zasobami i ochrona 
oraz zrównoważone wykorzystywanie 
surowców;

Or. es

Uzasadnienie

Dodanie słów „ochrona oraz zrównoważone wykorzystywanie”, kiedy mowa o surowcach, 
powoduje, że wykracza się poza cel, jakim jest efektywność.

Poprawka 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) integracyjne, innowacyjne i bezpieczne
społeczeństwa.

(f) Europa w zmieniającym się świecie –
integracyjne, innowacyjne i refleksyjne
społeczeństwa

Or. en

Poprawka 827
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa.

(f) zrozumienie społeczeństw 
europejskich, kultury i zmian 
społecznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Ta poprawka ma zastosowanie do całego tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało 
wprowadzenia odpowiednich zmian do całości dokumentu. Kultura stanowi podstawę 
wszelkich zmian społecznych i innowacji; lepiej włączyć to pojęcie do nazwy celu 
szczegółowego, aby podkreślić ten fakt.

Poprawka 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) bezpieczne społeczeństwa – ochrona 
wolności i bezpieczeństwa Europy i jej 
obywateli

Or. en

Poprawka 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) kultura i niematerialne obszary 
wiedzy

Or. en

Poprawka 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 14 – litera (f b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fb) inteligentne miasta i dziedzictwo 
kulturowe

Or. en

Poprawka 831
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować. 
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek.

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować. 
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki oraz 
infrastruktur badawczych w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek.

Or. en

Poprawka 832
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować.
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek.

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować.
Nietechnologiczne, organizacyjne 
innowacje systemowe oraz innowacje w 
sektorze publicznym będą traktowane z 
taką samą uwagą jak rozwiązania 
technologiczne. Nacisk zostanie położony 
na zgromadzenie masy krytycznej zasobów 
i wiedzy w odniesieniu do różnych 
dziedzin, technologii i dyscyplin nauki w 
celu sprostania wyzwaniom. Działania 
będą obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością.

Or. en

Poprawka 833
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować.
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, w którym nauki 
podstawowe, badania stosowane, transfer 
wiedzy i innowacje są istotnymi i 
wzajemnie powiązanymi elementami i 
które skupia się na priorytetach polityki, 
bez dokonywania uprzednio dokładnego 
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odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek.

wyboru technologii czy rozwiązań, które 
należy opracować. Nacisk zostanie 
położony na zgromadzenie masy 
krytycznej zasobów i wiedzy w odniesieniu 
do różnych dziedzin, umożliwiając dostęp 
do światowej klasy infrastruktur 
badawczych, technologii i dyscyplin nauki 
w celu sprostania wyzwaniom. Działania 
będą obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, ze 
świeżym spojrzeniem na nauki 
podstawowe i stosowane oraz z nowym 
ukierunkowaniem na transfer wiedzy i
działania związane z innowacyjnością.

Or. en

Poprawka 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować.
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, w którym nauki 
podstawowe, badania stosowane, transfer 
wiedzy i innowacje są równoważnymi i 
wzajemnie powiązanymi elementami i 
które skupia się na priorytetach polityki, 
bez dokonywania uprzednio dokładnego 
wyboru technologii czy rozwiązań, które 
należy opracować. Nacisk zostanie 
położony na zgromadzenie masy 
krytycznej zasobów i wiedzy w odniesieniu 
do różnych dziedzin, technologii i 
dyscyplin nauki w celu sprostania 
wyzwaniom. Działania będą obejmować 
pełny cykl, od badań naukowych po 
wprowadzenie na rynek, z nowym 
ukierunkowaniem na działania związane z 
innowacyjnością, takie jak pilotaż, 
demonstracja, poligony doświadczalne, 
wsparcie dla zamówień publicznych, 
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innowacji przez rynek. projekty, innowacje zorientowane na 
użytkownika końcowego, innowacje 
społeczne oraz absorpcja innowacji przez 
rynek.

Or. en

Poprawka 835
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować.
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek.

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, w którym nauki 
podstawowe, badania stosowane, transfer 
wiedzy i innowacje są równoważnymi i 
wzajemnie powiązanymi elementami i 
które skupia się na priorytetach polityki, 
bez dokonywania uprzednio dokładnego 
wyboru technologii czy rozwiązań, które 
należy opracować. Nacisk zostanie 
położony na zgromadzenie masy 
krytycznej zasobów i wiedzy w odniesieniu 
do różnych dziedzin, technologii i 
dyscyplin nauki w celu sprostania 
wyzwaniom. Działania będą obejmować 
pełny cykl, od badań naukowych po 
wprowadzenie na rynek, z nowym 
ukierunkowaniem na działania związane z 
innowacyjnością, takie jak pilotaż, 
demonstracja, poligony doświadczalne, 
wsparcie dla zamówień publicznych, 
projekty, innowacje zorientowane na 
użytkownika końcowego, innowacje 
społeczne oraz absorpcja innowacji przez 
rynek, w tym standaryzacja na wszystkich 
etapach.

Or. en
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Poprawka 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować. 
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek.

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować. 
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek. Aby osiągnąć ten 
cel, ustanowiony zostanie również 
specjalny interdyscyplinarny program 
dotyczący etycznych, prawnych i 
społecznych aspektów nauki i technologii, 
który będzie dysponował niezależnym 
budżetem.

Or. en

Poprawka 837
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15



AM\907534PL.doc 43/177 PE492.761v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować.
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek.

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować.
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin,
umożliwiając dostęp do światowej klasy 
infrastruktur badawczych, technologii i 
dyscyplin nauki w celu sprostania 
wyzwaniom. Działania będą obejmować 
pełny cykl, od badań naukowych po 
wprowadzenie na rynek, z nowym 
ukierunkowaniem na działania związane z 
innowacyjnością, takie jak pilotaż, 
demonstracja, poligony doświadczalne, 
wsparcie dla zamówień publicznych i 
zamówień przedkomercyjnych, projekty, 
innowacje zorientowane na użytkownika 
końcowego, innowacje społeczne oraz 
absorpcja innowacji przez rynek.

Or. en

Poprawka 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować. 
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować. 
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
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technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek.

technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek. Aby osiągnąć cele 
programu „Horyzont 2020”, w 
szczególności w odniesieniu do części III 
dotyczącej wyzwań społecznych, 
konieczne będzie zaangażowanie we 
wspólne projekty szerokiego wachlarza 
zainteresowanych podmiotów, od firm i 
instytucji badawczych po użytkowników z 
sektora publicznego i prywatnego.

Or. en

Poprawka 839
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować. 
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować. 
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom, co można uczynić 
poprzez utworzenie instytucjonalnych 
partnerstw publiczno-prywatnych. 
Działania będą obejmować pełny cykl, od 
badań naukowych po wprowadzenie na 
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pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek.

rynek, z nowym ukierunkowaniem na 
działania związane z innowacyjnością, 
takie jak pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek.

Or. en

Poprawka 840
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania będą realizowane z
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować. 
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek.

Wszystkie działania będą realizowane z 
zastosowaniem podejścia zorientowanego 
na wyzwanie, skupiającego się na 
priorytetach polityki, bez dokonywania 
uprzednio dokładnego wyboru technologii 
czy rozwiązań, które należy opracować. 
Nacisk zostanie położony na zgromadzenie 
masy krytycznej zasobów i wiedzy w 
odniesieniu do różnych dziedzin, 
technologii i dyscyplin nauki w celu 
sprostania wyzwaniom. Działania będą 
obejmować pełny cykl, od badań 
naukowych po wprowadzenie na rynek, a 
także jego skutki dla społeczeństwa, z 
nowym ukierunkowaniem na działania 
związane z innowacyjnością, takie jak 
pilotaż, demonstracja, poligony 
doświadczalne, wsparcie dla zamówień 
publicznych, projekty, innowacje 
zorientowane na użytkownika końcowego, 
innowacje społeczne oraz absorpcja 
innowacji przez rynek.

Or. en
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Poprawka 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby przyjąć podejście zorientowane na 
wyzwanie, potrzebne jest skoordynowane 
planowanie strategiczne działań w 
zakresie badań naukowych i innowacji. 
Dzięki koordynacji można zaradzić 
fragmentacji oraz poprawić wykorzystanie 
zasobów technologicznych i 
infrastrukturalnych przez całą 
społeczność naukową w odniesieniu do 
każdego wyzwania. Ponadto w większości 
przypadków sukces innowacji wymaga 
długoterminowego zobowiązania do 
wsparcia wybitnych badań naukowych. 
Działania strategiczne i doradztwo 
naukowe mogą od samego początku 
zagwarantować wkład ekspertów w 
politykę, przyczyniać się do postępów w 
zakresie innowacji i konkurencyjności 
dzięki zrozumieniu złożoności cyklu 
innowacji, a także zachęcać do udziału 
większą liczbę naukowców z zagranicy. 
Strategiczna koordynacja badań 
naukowych i innowacji w odniesieniu do 
każdego wyzwania, oparta na doradztwie 
naukowym, prowadzona jest przez 
sektorowe rady doradcze składające się z 
niezależnych ekspertów wysokiego 
szczebla, które przyczynią się do 
zdefiniowania programów badań i 
innowacji w oparciu o zasadę najlepszego 
przywództwa oraz zapewnią bodźce i 
instrumenty potrzebne do promowania 
interakcji i synergii na większą skalę.

Or. en

Poprawka 842
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby przyjąć podejście zorientowane na 
wyzwanie, potrzebne jest skoordynowane 
planowanie strategiczne działań w 
zakresie badań naukowych i innowacji. 
Dzięki koordynacji można zaradzić 
fragmentacji oraz poprawić wykorzystanie 
zasobów technologicznych i 
infrastrukturalnych przez całą 
społeczność naukową w odniesieniu do 
każdego wyzwania. Ponadto w większości 
przypadków sukces innowacji wymaga 
długoterminowego zobowiązania do 
wsparcia wybitnych badań naukowych. 
Działania strategiczne i sterowanie 
naukowe mogą od samego początku 
zagwarantować wkład ekspertów w 
politykę, przyczyniać się do postępów 
innowacji i konkurencyjności dzięki 
zrozumieniu złożoności cyklu innowacji, a 
także zachęcać do udziału większą liczbę 
naukowców z zagranicy. Aby zapewnić 
koordynację strategicznych badań 
naukowych i innowacji w odniesieniu do 
każdego wyzwania, Komisja będzie 
zobowiązana do skonsultowania się z 
zainteresowanymi podmiotami 
reprezentującymi środowiska 
akademickie, przemysł, użytkowników 
końcowych i społeczeństwo obywatelskie, 
cieszącymi się najwyższą reputacją i 
posiadającymi odpowiednią wiedzę 
specjalistyczną, w tym z naukowcami, 
inżynierami i przedsiębiorcami, 
zapewniając różnorodność wszystkich 
zainteresowanych sektorów i obszarów 
badawczych Pozwoli to monitorować, czy 
obecne i planowane działania są 
odpowiednie i wystarczające, a także 
zwrócić uwagę na zaniedbane 
zagadnienia i powielane działania. 
Komisja powinna dążyć do tego, aby w 
trakcie realizacji programu „Horyzont 
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2020” w miarę możliwości 
wykorzystywano do tego celu istniejące 
instrumenty, takie jak np. europejskie 
partnerstwa innowacyjne, europejskie 
platformy technologiczne oraz inicjatywy 
w zakresie wspólnego planowania.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania Teresy Riera Madurell (poprawka 89) i sprawozdania Marii da 
Graca Carvalho (poprawka 25).

Poprawka 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby przyjąć podejście zorientowane na 
wyzwanie, potrzebne jest skoordynowane 
planowanie strategiczne działań w 
zakresie badań naukowych i innowacji. 
Dzięki koordynacji można zaradzić 
fragmentacji oraz poprawić wykorzystanie 
zasobów technologicznych i 
infrastrukturalnych przez całą 
społeczność naukową w odniesieniu do 
każdego wyzwania. Ponadto w większości 
przypadków sukces innowacji wymaga 
długoterminowego zobowiązania do 
wsparcia wybitnych badań naukowych. 
Działania strategiczne i sterowanie 
naukowe mogą od samego początku 
zagwarantować wkład ekspertów w 
politykę, przyczyniać się do postępów 
innowacji i konkurencyjności dzięki 
zrozumieniu złożoności cyklu innowacji, a 
także zachęcać do udziału większą liczbę 
naukowców z zagranicy. Sektorowe rady 
sterujące, składające się z niezależnych 
ekspertów wysokiego szczebla 
reprezentujących środowiska 
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akademickie, przemysł, użytkowników 
końcowych i społeczeństwo obywatelskie, 
wybranych w otwartej i przejrzystej 
procedurze, zajmą się strategiczną 
koordynacją badań naukowych i 
innowacji w odniesieniu do każdego 
wyzwania, co przyczyni się do 
zdefiniowania programów badań i 
innowacji w oparciu o zasadę najlepszego 
przywództwa oraz zapewni bodźce i 
instrumenty potrzebne do promowania 
interakcji i synergii na większą skalę.

Or. en

Uzasadnienie

Każda rada doradztwa strategicznego powinna mieć zrównoważony skład, obejmujący 
ekspertów wysokiego szczebla z zainteresowanych środowisk (nauka, przemysł, społeczeństwo 
obywatelskie, użytkownicy końcowi i in.). Rola takich organów polegałaby na stałym 
doradztwie strategicznym w sprawie działań podejmowanych i planowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020” oraz powiązanych z nim obszarach polityki, a także na 
zapewnieniu niezbędnej koordynacji między licznymi instrumentami i inicjatywami (wspólne 
planowanie, PPP, P2P, WWiI, europejskie partnerstwo innowacyjne i in.). 

Poprawka 844
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby przyjąć podejście zorientowane na 
wyzwanie, potrzebne jest skoordynowane 
planowanie strategiczne działań w 
zakresie badań naukowych i innowacji. 
Dzięki koordynacji można zaradzić 
fragmentacji oraz poprawić wykorzystanie 
zasobów technologicznych i 
infrastrukturalnych przez całą 
społeczność naukową w odniesieniu do 
każdego wyzwania. Ponadto w większości 
przypadków sukces innowacji wymaga 
długoterminowego zobowiązania do 
wsparcia wybitnych badań naukowych. 
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Działania strategiczne i sterowanie 
naukowe mogą od samego początku 
zagwarantować wkład ekspertów w 
politykę, przyczyniać się do postępów 
innowacji i konkurencyjności dzięki 
zrozumieniu złożoności cyklu innowacji, a 
także zachęcać do udziału większą liczbę 
naukowców z zagranicy. Strategiczna 
koordynacja badań naukowych i 
innowacji w odniesieniu do każdego 
wyzwania, oparta na sterowaniu 
naukowym, prowadzona jest przez 
sektorowe rady sterujące składające się z 
niezależnych ekspertów wysokiego 
szczebla, które przyczynią się do 
zdefiniowania programów badań i 
innowacji w oparciu o zasadę najlepszego 
przywództwa oraz zapewnią bodźce i 
instrumenty potrzebne do promowania 
interakcji i synergii na większą skalę. 
Rola tych rad polegałaby na zapewnieniu 
stałego doradztwa strategicznego w 
sprawie działań podejmowanych i 
planowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020” oraz powiązanych z nim 
obszarach polityki.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest jaśniejsze zdefiniowanie roli i zadań sektorowych rad sterujących.

Poprawka 845
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 846
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 
humanistyczne. Nauki humanistyczne i 
społeczne powinny być reprezentowane w 
komitetach programowych i grupach 
ekspertów zajmujących się oceną 
projektów i programów we wszystkich 
dziedzinach. Ponadto rozwój tych 
dyscyplin zostanie uwzględniony w celu 
szczegółowym „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”. W przypadku 
wszystkich wyzwań uwzględnione będą 
kwestie płci społeczno-kulturowej oraz 
równości kobiet i mężczyzn. Wsparcie 
będzie również ukierunkowane na 
zapewnienie solidnej podstawy 
faktograficznej dla kształtowania polityki 
na poziomie międzynarodowym, Unii, 
krajowym i regionalnym. Ze względu na 
globalny charakter wielu z tych wyzwań, 
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integralną część działań podejmowanych w 
związku z każdym z nich stanowić będzie 
współpraca międzynarodowa. Ponadto w 
ramach celu szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
zapewnione zostanie przekrojowe wsparcie 
dla współpracy międzynarodowej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna, aby zadbać o to, by nauki humanistyczne i społeczne nie były 
marginalizowane lub instumentalizowane przez sprowadzenie ich roli do badań percepcji lub 
akceptowalności w odniesieniu do innowacji. Zagwarantuje to multidyscyplinarność badań 
dotyczących wyzwań społecznych.

Poprawka 847
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 
humanistyczne. Nauki humanistyczne i 
społeczne powinny być reprezentowane w 
komitetach programowych i grupach 
ekspertów zajmujących się oceną 
projektów i programów we wszystkich 
dziedzinach. Ponadto rozwój tych 
dyscyplin zostanie uwzględniony w celu 
szczegółowym „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”. Wsparcie 
będzie również ukierunkowane na 
zapewnienie solidnej podstawy 
faktograficznej dla kształtowania polityki 
na poziomie międzynarodowym, Unii, 
krajowym i regionalnym. Ze względu na 
globalny charakter wielu z tych wyzwań, 
integralną część działań podejmowanych w 
związku z każdym z nich stanowić będzie 
współpraca międzynarodowa. Ponadto w 
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ramach celu szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
zapewnione zostanie przekrojowe wsparcie 
dla współpracy międzynarodowej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest absolutnie konieczna, aby zadbać o to, by nauki humanistyczne i społeczne nie 
były marginalizowane lub instumentalizowane przez sprowadzenie ich roli do badań 
percepcji lub akceptowalności w odniesieniu do innowacji. Zagwarantuje to 
multidyscyplinarność badań dotyczących wyzwań społecznych.

Poprawka 848
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 
humanistyczne. Zostaną one w pełni 
włączone do programów prac dzięki 
obecności w komitetach programowych i 
grupach ekspertów zajmujących się oceną 
projektów i programów we wszystkich 
dziedzinach, a także dzięki 
opracowywaniu zaproszeń do składania 
wniosków ukierunkowanych na nauki 
społeczne.  Ponadto rozwój tych dyscyplin 
zostanie uwzględniony w celu 
szczegółowym „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”. Wsparcie 
będzie również ukierunkowane na 
zapewnienie solidnej podstawy 
faktograficznej dla kształtowania polityki 
na poziomie międzynarodowym, Unii, 
krajowym i regionalnym. Ze względu na 
globalny charakter wielu z tych wyzwań, 
integralną część działań podejmowanych w 
związku z każdym z nich stanowić będzie 
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współpraca międzynarodowa. Ponadto w 
ramach celu szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
zapewnione zostanie przekrojowe wsparcie 
dla współpracy międzynarodowej.

Or. en

Poprawka 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 
humanistyczne. Ponadto rozwój tych 
dyscyplin zostanie uwzględniony w celu 
szczegółowym „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”. Wsparcie 
będzie również ukierunkowane na 
zapewnienie solidnej podstawy 
faktograficznej dla kształtowania polityki 
na poziomie międzynarodowym, Unii, 
krajowym i regionalnym. Ze względu na 
globalny charakter wielu z tych wyzwań, 
integralną część działań podejmowanych w 
związku z każdym z nich stanowić będzie 
współpraca międzynarodowa, ze 
szczególnym uwzględnieniem wspierania 
działań globalnych, które wymagają masy 
krytycznej, aby Europa mogła w nich 
uczestniczyć i odgrywać wiodącą rolę. 
Ponadto w ramach celu szczegółowego 
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa” zapewnione zostanie 
przekrojowe wsparcie dla współpracy 
międzynarodowej.

Or. en
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Poprawka 850
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 
humanistyczne. Muszą one być 
reprezentowane w komitetach programu i 
w grupach ekspertów odpowiedzialnych za 
projekty i ocenę programów we wszystkich 
dziedzinach. Ponadto rozwój tych 
dyscyplin zostanie uwzględniony w celu 
szczegółowym „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”. Wsparcie 
będzie również ukierunkowane na 
zapewnienie solidnej podstawy 
faktograficznej dla kształtowania polityki 
na poziomie międzynarodowym, Unii, 
krajowym i regionalnym. Ze względu na 
globalny charakter wielu z tych wyzwań, 
integralną część działań podejmowanych w 
związku z każdym z nich stanowić będzie 
współpraca międzynarodowa. Ponadto w 
ramach celu szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
zapewnione zostanie przekrojowe wsparcie 
dla współpracy międzynarodowej.

Or. fr

Poprawka 851
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo jest inherentną cechą wszystkich powyższych celów i musi zostać wzięte pod
uwagę w takim samym stopniu jak nauki społeczne i humanistyczne, aby zagwarantować 
udane wdrożenie.

Poprawka 852
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

krajowym, regionalnym i lokalnym. Ze 
względu na globalny charakter wielu z tych 
wyzwań, integralną część działań 
podejmowanych w związku z każdym z 
nich stanowić będzie współpraca 
międzynarodowa. Ponadto w ramach celu 
szczegółowego „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa” zapewnione 
zostanie przekrojowe wsparcie dla 
współpracy międzynarodowej.

Or. ro

Poprawka 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 
humanistyczne. Ponadto rozwój tych 
dyscyplin zostanie uwzględniony w celu 
szczegółowym „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa”. W przypadku 
wszystkich wyzwań uwzględnione będą 
kwestie płci społeczno-kulturowej oraz 
równości kobiet i mężczyzn. Wsparcie 
będzie również ukierunkowane na 
zapewnienie solidnej podstawy 
faktograficznej dla kształtowania polityki 
na poziomie międzynarodowym, Unii, 
krajowym i regionalnym. Ze względu na 
globalny charakter wielu z tych wyzwań, 
integralną część działań podejmowanych w 
związku z każdym z nich stanowić będzie 
współpraca międzynarodowa. Ponadto w 
ramach celu szczegółowego „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
zapewnione zostanie przekrojowe wsparcie 
dla współpracy międzynarodowej.

Or. en
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Poprawka 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 
humanistyczne. Ponadto rozwój tych 
dyscyplin zostanie uwzględniony w celu 
szczegółowym „Europa w zmieniającym 
się świecie – integracyjne, innowacyjne i
refleksyjne społeczeństwa”. Wsparcie 
będzie również ukierunkowane na 
zapewnienie solidnej podstawy 
faktograficznej dla kształtowania polityki 
na poziomie międzynarodowym, Unii, 
krajowym i regionalnym. Ze względu na 
globalny charakter wielu z tych wyzwań, 
integralną część działań podejmowanych w 
związku z każdym z nich stanowić będzie 
współpraca międzynarodowa. Ponadto w 
ramach celu szczegółowego „Europa w 
zmieniającym się świecie – integracyjne, 
innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa” 
zapewnione zostanie przekrojowe wsparcie 
dla współpracy międzynarodowej.

Or. en

Poprawka 855
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby możliwe było sprostanie wszystkim 
wyzwaniom, integralną część działań 
stanowić będą nauki społeczne i 

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

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

Or. en

Poprawka 856
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

międzynarodowa. Ponadto w ramach celu 
szczegółowego „Integracyjne, innowacyjne 
i bezpieczne społeczeństwa” zapewnione 
zostanie przekrojowe wsparcie dla 
współpracy międzynarodowej.

Or. en

Poprawka 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
obejmuje również działanie w zakresie 
eliminacji różnic w dostępie do badań 
naukowych i innowacji, ze szczególnymi 
środkami służącymi uwolnieniu potencjału 
doskonałości działań w mniej rozwiniętych 
regionach Unii.

Cel szczegółowy „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
obejmuje również działanie w zakresie 
eliminacji różnic w dostępie do badań 
naukowych i innowacji, ze szczególnymi 
środkami służącymi uwolnieniu potencjału 
doskonałości działań w stowarzyszonych 
krajach i terytoriach zamorskich i mniej 
rozwiniętych regionach Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma wspieranie skuteczności w dziedzinie badań i innowacji w krajach i 
terytoriach zamorskich.

Poprawka 858
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
obejmuje również działanie w zakresie 

Cel szczegółowy „Integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa” 
obejmuje również działanie w zakresie 
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eliminacji różnic w dostępie do badań 
naukowych i innowacji, ze szczególnymi 
środkami służącymi uwolnieniu potencjału 
doskonałości działań w mniej rozwiniętych 
regionach Unii.

eliminacji różnic w dostępie do badań 
naukowych i innowacji, ze szczególnymi 
środkami służącymi promowaniu, 
uaktywnianiu, rozwijaniu i uwalnianiu
potencjału doskonałości działań w mniej 
rozwiniętych regionach Unii.

Or. en

Poprawka 859
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Ogólny zarys celów szczegółowych i działań – ustęp 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT odegra ważną rolę poprzez połączenie 
doskonałej jakości badań, edukacji i 
innowacji, prowadząc do integracji trójkąta 
wiedzy. EIT dokona tego głównie poprzez 
wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI).
Ponadto zapewni wymianę doświadczeń 
poza WWiI poprzez ukierunkowane środki 
w zakresie upowszechniania i wymiany 
wiedzy, promując tym samym szybsze 
przyjmowanie modeli innowacyjnych w 
Unii.

EIT odegra ważną rolę poprzez połączenie 
doskonałej jakości badań, edukacji i 
innowacji, prowadząc do integracji trójkąta 
wiedzy. EIT dokona tego głównie poprzez 
wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI).
Ponadto zapewni wymianę doświadczeń
między WWiI i poza nimi poprzez 
ukierunkowane środki w zakresie 
upowszechniania i wymiany wiedzy, 
promując tym samym szybsze 
przyjmowanie modeli innowacyjnych w 
Unii.

Or. en

Poprawka 860
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa wskazała jako swoją ambicję 
przejście do nowego modelu gospodarki 
opartego na inteligentnym, trwałym 
wzroście gospodarczym sprzyjającym 

Europa wskazała jako swoją ambicję 
przejście do nowego modelu gospodarki 
opartego na inteligentnym, trwałym 
wzroście gospodarczym sprzyjającym 
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włączeniu społecznemu. Tego typu 
przeobrażenie będzie wymagać więcej niż 
stopniowego usprawniania obecnych
technologii. Będzie wymagać znacznie 
zwiększonej zdolności do innowacji 
opartych na nauce i stymulowanych 
radykalnie nową wiedzą, co umożliwi 
Europie zajęcie wiodącej pozycji pod 
względem przesunięć paradygmatu 
technologicznego, które to przesunięcia 
będą kluczowymi czynnikami wzrostu 
wydajności, konkurencyjności, zamożności 
i postępu społecznego w przyszłości. W 
przeszłości takie przesunięcia paradygmatu 
zwykle miały początek w bazie naukowej 
sektora publicznego, po czym tworzyły 
podstawę dla powstania całych nowych 
gałęzi przemysłu i sektorów.

włączeniu społecznemu. Tego typu 
przeobrażenie będzie wymagać więcej niż
stopniowego usprawniania obecnych 
technologii. Będzie wymagać znacznie 
zwiększonej zdolności do innowacji 
opartych na nauce i stymulowanych 
radykalnie nową wiedzą, co umożliwi 
Europie zajęcie wiodącej pozycji pod 
względem przesunięć paradygmatu 
technologicznego, które to przesunięcia 
będą kluczowymi czynnikami wzrostu 
wydajności, konkurencyjności, zamożności 
i postępu społecznego w przyszłości.
W przeszłości takie przesunięcia 
paradygmatu zwykle miały początek w
motywowanych ciekawością badaniach 
podstawowych, po czym tworzyły 
podstawę dla powstania całych nowych 
gałęzi przemysłu i sektorów.

Or. en

Poprawka 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa wskazała jako swoją ambicję 
przejście do nowego modelu gospodarki 
opartego na inteligentnym, trwałym 
wzroście gospodarczym sprzyjającym 
włączeniu społecznemu. Tego typu 
przeobrażenie będzie wymagać więcej niż 
stopniowego usprawniania obecnych 
technologii. Będzie wymagać znacznie 
zwiększonej zdolności do innowacji 
opartych na nauce i stymulowanych 
radykalnie nową wiedzą, co umożliwi 
Europie zajęcie wiodącej pozycji pod 
względem przesunięć paradygmatu
technologicznego, które to przesunięcia
będą kluczowymi czynnikami wzrostu 
wydajności, konkurencyjności, zamożności

Europa wskazała jako swoją ambicję 
przejście do nowego modelu gospodarki 
opartego na inteligentnym, trwałym 
wzroście gospodarczym sprzyjającym 
włączeniu społecznemu. Tego typu 
przeobrażenie będzie wymagać więcej niż 
stopniowego podnoszenia poziomu
obecnych technologii i wiedzy. Będzie 
wymagać znacznie zwiększonej zdolności 
do nauk podstawowych oraz do innowacji 
opartych na nauce i stymulowanych 
radykalnie nową wiedzą, co umożliwi 
Europie zajęcie wiodącej pozycji pod 
względem zmian paradygmatu naukowego 
i technologicznego, które będą kluczowymi 
czynnikami wzrostu wydajności, 
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i postępu społecznego w przyszłości. W 
przeszłości takie przesunięcia paradygmatu 
zwykle miały początek w bazie naukowej 
sektora publicznego, po czym tworzyły 
podstawę dla powstania całych nowych 
gałęzi przemysłu i sektorów.

konkurencyjności, zamożności i postępu 
społecznego w przyszłości. W przeszłości 
takie przesunięcia paradygmatu zwykle 
miały początek w bazie naukowej sektora 
publicznego, po czym tworzyły podstawę 
dla powstania całych nowych gałęzi 
przemysłu i sektorów.

Or. en

Poprawka 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inny istotny element wyzwania polega na 
tym, że w wielu państwach europejskich 
sektor publiczny nadal nie oferuje 
najlepszym naukowcom wystarczająco 
atrakcyjnych warunków. Może minąć 
wiele lat, zanim utalentowani młodzi 
naukowcy zostaną uznanymi niezależnymi 
badaczami. Skutkiem jest dramatyczne 
marnotrawstwo potencjału badawczego 
Europy poprzez opóźnienie awansu nowej 
generacji naukowców, przynoszących ze 
sobą nowe pomysły i energię, a także 
motywowanie wybitnych naukowców 
rozpoczynających karierę do szukania 
możliwości gdzie indziej.

Inny istotny element wyzwania polega na 
tym, że w wielu państwach europejskich 
sektor publiczny nadal nie oferuje 
najlepszym naukowcom wystarczająco 
atrakcyjnych warunków. Może minąć 
wiele lat, zanim utalentowani młodzi 
naukowcy zostaną uznanymi niezależnymi 
badaczami. Skutkiem jest dramatyczne 
marnotrawstwo potencjału badawczego 
Europy poprzez opóźnianie, 
a w niektórych przypadkach nawet 
uniemożliwianie dojścia do głosu nowej 
generacji naukowców, przynoszących ze 
sobą nowe pomysły i energię, a także 
motywowanie wybitnych naukowców 
rozpoczynających karierę do szukania 
możliwości gdzie indziej.

Or. en

Poprawka 863
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inny istotny element wyzwania polega na 
tym, że w wielu państwach europejskich 
sektor publiczny nadal nie oferuje
najlepszym naukowcom wystarczająco 
atrakcyjnych warunków. Może minąć 
wiele lat, zanim utalentowani młodzi 
naukowcy zostaną uznanymi niezależnymi 
badaczami. Skutkiem jest dramatyczne 
marnotrawstwo potencjału badawczego 
Europy poprzez opóźnienie awansu nowej 
generacji naukowców, przynoszących ze 
sobą nowe pomysły i energię, a także 
motywowanie wybitnych naukowców 
rozpoczynających karierę do szukania 
możliwości gdzie indziej.

Inny istotny element wyzwania polega na 
tym, że w wielu państwach europejskich 
sektor publiczny i prywatny nadal nie
oferują najlepszym naukowcom 
wystarczająco atrakcyjnych warunków.
Może minąć wiele lat, zanim utalentowani 
młodzi naukowcy zostaną uznanymi 
niezależnymi badaczami. Skutkiem jest 
dramatyczne marnotrawstwo potencjału 
badawczego Europy poprzez opóźnienie 
awansu nowej generacji naukowców, 
przynoszących ze sobą nowe pomysły i 
energię, a także motywowanie wybitnych 
naukowców rozpoczynających karierę do 
szukania możliwości gdzie indziej.

Or. en

Poprawka 864
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poza tym wspomniane czynniki dodatkowo 
przyczyniają się do braku atrakcyjności 
Europy w globalnej konkurencji o talenty 
naukowe. Zdolność systemu 
amerykańskiego do zapewnienia 
większych zasobów na jednego naukowca i 
lepszych perspektyw kariery wyjaśnia, 
dlaczego USA nadal przyciąga najlepszych 
badaczy z całego świata, w tym dziesiątki 
tysięcy z Unii.

Poza tym wspomniane czynniki dodatkowo 
przyczyniają się do braku atrakcyjności 
Europy w globalnej konkurencji o talenty 
naukowe. Zdolność systemu 
amerykańskiego do zapewnienia 
większych zasobów na jednego naukowca, 
większej mobilności międzysektorowej i
ściślejszych powiązań z sektorem 
prywatnym oraz lepszych perspektyw 
kariery wyjaśnia, dlaczego USA nadal 
przyciąga najlepszych badaczy z całego 
świata, w tym dziesiątki tysięcy z Unii.

Or. en
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Poprawka 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ERBN utworzono, aby zapewnić 
najlepszym naukowcom Europy – zarówno 
mężczyznom, jak i kobietom – środki 
niezbędne dla umożliwienia im 
skuteczniejszego konkurowania na 
poziomie globalnym poprzez finansowanie 
indywidualnych zespołów na podstawie 
ogólnoeuropejskiej konkurencyjności. Jest 
to jednostka działająca autonomicznie:
niezależna Rada Naukowa, złożona z 
naukowców, inżynierów i uczonych 
cieszących się uznaniem i dysponujących 
rozległą wiedzą specjalistyczną, określa 
ogólną strategię naukową i posiada pełne 
uprawnienia do podejmowania decyzji w 
sprawie badań naukowych, które mają być 
finansowane. Są to podstawowe funkcje 
ERBN, zapewniające skuteczność jej 
programu naukowego, jakość jej działań 
oraz procesu wzajemnej oceny, a także 
wiarygodność w społeczności naukowej.

ERBN utworzono, aby zapewnić 
najlepszym naukowcom Europy – zarówno 
mężczyznom, jak i kobietom – środki 
niezbędne dla umożliwienia im 
skuteczniejszego konkurowania na 
poziomie globalnym poprzez finansowanie 
indywidualnych zespołów na podstawie 
ogólnoeuropejskiej konkurencyjności. Jest 
to jednostka działająca autonomicznie:
niezależna Rada Naukowa, złożona z 
naukowców, inżynierów i uczonych 
cieszących się uznaniem i dysponujących 
rozległą wiedzą specjalistyczną, zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn z różnych 
przedziałów wiekowych, określa ogólną 
strategię naukową i posiada pełne 
uprawnienia do podejmowania decyzji w 
sprawie badań naukowych, które mają być 
finansowane. Są to podstawowe funkcje 
ERBN, zapewniające skuteczność jej 
programu naukowego, jakość jej działań 
oraz procesu wzajemnej oceny, a także 
wiarygodność w społeczności naukowej.

Or. en

Poprawka 866
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oczekuje się zatem, że badania pionierskie 
finansowane przez ERBN będą mieć 
znaczne oddziaływanie przejawiające się 
postępami dokonywanymi na rubieżach 

Oczekuje się zatem, że badania pionierskie 
finansowane przez ERBN będą mieć 
znaczne oddziaływanie przejawiające się 
postępami dokonywanymi na rubieżach 
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wiedzy, torowaniem drogi do osiągania 
nowych i często nieoczekiwanych 
wyników naukowych i technologicznych 
oraz tworzeniem nowych obszarów badań, 
co ostatecznie może zaowocować 
radykalnie nowymi pomysłami 
stymulującymi innowacje i nowatorstwo w 
biznesie, a także przyczynić się do 
rozwiązania wyzwań społecznych.
Połączenie wybitnych indywidualnych 
naukowców z innowacyjnymi pomysłami 
stanowi istotny element wszystkich etapów 
łańcucha innowacji.

wiedzy, torowaniem drogi do osiągania 
nowych i często nieoczekiwanych 
wyników naukowych i technologicznych 
oraz tworzeniem nowych obszarów badań, 
co ostatecznie może zaowocować 
radykalnie nowymi pomysłami 
stymulującymi innowacje i nowatorstwo w 
biznesie, a także przyczynić się do 
rozwiązania wyzwań społecznych. Przy 
przyznawaniu dotacji ERBN główny 
nacisk kładzie się na nowatorstwo 
koncepcji, a przedstawienia osiagnięć 
przez badaczy wymaga się przede 
wszystkim w celu wykazania przez nich 
zdolności do realizacji proponowanego 
projektu. Połączenie wybitnych 
indywidualnych naukowców z 
innowacyjnymi pomysłami stanowi istotny 
element wszystkich etapów łańcucha 
innowacji.

Or. en

Poprawka 867
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oczekuje się zatem, że badania pionierskie 
finansowane przez ERBN będą mieć 
znaczne oddziaływanie przejawiające się 
postępami dokonywanymi na rubieżach 
wiedzy, torowaniem drogi do osiągania 
nowych i często nieoczekiwanych 
wyników naukowych i technologicznych 
oraz tworzeniem nowych obszarów badań, 
co ostatecznie może zaowocować 
radykalnie nowymi pomysłami 
stymulującymi innowacje i nowatorstwo w 
biznesie, a także przyczynić się do 
rozwiązania wyzwań społecznych.
Połączenie wybitnych indywidualnych 
naukowców z innowacyjnymi pomysłami 

Oczekuje się zatem, że badania pionierskie 
finansowane przez ERBN będą mieć 
znaczne oddziaływanie przejawiające się 
postępami dokonywanymi na rubieżach 
wiedzy, torowaniem drogi do osiągania 
nowych i często nieoczekiwanych 
wyników naukowych i technologicznych 
oraz tworzeniem nowych obszarów badań, 
co ostatecznie może zaowocować 
radykalnie nowymi pomysłami 
stymulującymi innowacje i nowatorstwo w 
biznesie, a także przyczynić się do 
rozwiązania wyzwań społecznych.
Połączenie wybitnych indywidualnych 
naukowców z innowacyjnymi pomysłami 
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stanowi istotny element wszystkich etapów 
łańcucha innowacji.

stanowi istotny element wszystkich etapów 
łańcucha innowacji. Nie należy jednak 
lekceważyć znaczenia badań stosowanych.

Or. en

Poprawka 868
Romana Jordan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawowa działalność ERBN polega na 
zapewnianiu długoterminowego 
finansowania w celu wsparcia wybitnych
naukowców i ich zespołów badawczych w 
przełomowych badaniach oferujących duże 
korzyści, ale też obarczonych wysokim 
ryzykiem.

Podstawowa działalność ERBN polega na 
zapewnianiu długoterminowego 
finansowania w celu wsparcia wybitnych
koncepcji i związanych z nimi zespołów 
badawczych w przełomowych badaniach 
oferujących duże korzyści, ale też 
obarczonych wysokim ryzykiem.

Or. en

Poprawka 869
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie ERBN jest udzielane według 
następujących dobrze ugruntowanych 
zasad. Wyłącznym kryterium 
przyznawania dotacji ERBN jest 
doskonałość naukowa. ERBN działa w 
trybie „oddolnym”, bez wstępnie 
ustalonych priorytetów. Dotacje ERBN są 
otwarte dla indywidualnych zespołów 
złożonych z naukowców w dowolnym 
wieku i pochodzących z dowolnego kraju 
świata, pracujących w Europie. ERBN 
promuje zdrową konkurencyjność w całej 

Finansowanie ERBN jest udzielane według 
następujących dobrze ugruntowanych 
zasad. Wyłącznym kryterium 
przyznawania dotacji ERBN jest 
doskonałość naukowa. ERBN działa w 
trybie „oddolnym”, bez wstępnie 
ustalonych priorytetów. Dotacje ERBN są 
otwarte dla indywidualnych zespołów 
złożonych z naukowców w dowolnym 
wieku i pochodzących z dowolnego kraju 
świata, pracujących w Europie. ERBN 
promuje zdrową konkurencyjność w całej 
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Europie. Europie oraz dba o to, aby w procedurach 
oceny należycie brano pod uwagę 
nieświadome uprzedzenia ze względu na 
płeć.

Or. en

Poprawka 870
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze krajowe i regionalne powinny 
wspierać pozytywnie ocenione projekty 
ERBN, które spełniają kryteria 
doskonałości, lecz na które brak 
wystarczających środków w programie 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie konieczności ERBN udzieli 
również wsparcia na rzecz pojawiających 
się nowych sposobów pracy w świecie 
nauki, mających potencjał zapewnienia 
przełomowych wyników, a także ułatwi
weryfikację potencjału finansowanych 
przez siebie badań pod względem 
innowacji komercyjnych i społecznych.

W razie konieczności ERBN udzieli 
również wsparcia na rzecz nowych 
sposobów pracy w świecie nauki, 
mających potencjał zapewnienia 
przełomowych wyników, a także ułatwi
poszukiwanie i wykorzystywanie potencjału 
finansowanych przez siebie badań pod 
względem innowacji komercyjnych i 
społecznych.

Or. en
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Poprawka 872
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsi naukowcy,
finansowane ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, 
wprowadzenia na rynek i wykorzystania 
innowacyjnych technologii i pomysłów, a 
także że ERBN w istotnym stopniu 
przyczyniła się do stworzenia w Europie 
bardziej atrakcyjnego środowiska dla 
najlepszych naukowców świata. W 
szczególności ERBN będzie dążyć do 
wymiernego wzrostu udziału Unii w 1 % 
najczęściej cytowanych publikacji na 
świecie. Ponadto będzie ona dążyć do 
znacznego zwiększenia liczby 
finansowanych przez siebie wybitnych 
naukowców spoza Europy, a także 
określonej poprawy w zakresie praktyk 
instytucjonalnych i polityki krajowej pod 
względem wspierania najlepszych 
naukowców.

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsi naukowcy,
finansowanie ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, do 
otrzymania wyników badawczych 
o istotnych skutkach społecznych 
i gospodarczych oraz do wprowadzenia na 
rynek i wykorzystania innowacyjnych 
technologii i pomysłów, a także że ERBN 
w istotnym stopniu przyczyniła się do 
stworzenia w Europie bardziej 
atrakcyjnego środowiska dla najlepszych 
naukowców świata. W szczególności 
ERBN będzie dążyć do wymiernego 
wzrostu udziału Unii w 1 % najczęściej 
cytowanych publikacji na świecie. Ponadto 
będzie ona dążyć do znacznego 
zwiększenia liczby finansowanych przez 
siebie wybitnych naukowców spoza 
Europy, a także określonej poprawy w 
zakresie praktyk instytucjonalnych i 
polityki krajowej pod względem 
wspierania najlepszych naukowców.

Or. en

Poprawka 873
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsi naukowcy, 
finansowane ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, 
wprowadzenia na rynek i wykorzystania 
innowacyjnych technologii i pomysłów, a 
także że ERBN w istotnym stopniu 
przyczyniła się do stworzenia w Europie 
bardziej atrakcyjnego środowiska dla 
najlepszych naukowców świata. W 
szczególności ERBN będzie dążyć do 
wymiernego wzrostu udziału Unii w 1 % 
najczęściej cytowanych publikacji na 
świecie. Ponadto będzie ona dążyć do 
znacznego zwiększenia liczby 
finansowanych przez siebie wybitnych 
naukowców spoza Europy, a także 
określonej poprawy w zakresie praktyk 
instytucjonalnych i polityki krajowej pod 
względem wspierania najlepszych 
naukowców.

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsze koncepcje, 
finansowanie ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, 
wprowadzenia na rynek i wykorzystania 
innowacyjnych technologii i pomysłów, a 
także że ERBN w istotnym stopniu 
przyczyniła się do stworzenia w Europie 
bardziej atrakcyjnego środowiska dla 
najlepszych naukowców świata. W 
szczególności ERBN będzie dążyć do 
wymiernego wzrostu udziału Unii w 1 % 
najczęściej cytowanych publikacji na 
świecie. Ponadto będzie ona realizować 
działania promocyjne mające na celu 
zwiekszenie widoczności jej programów i 
konkretną poprawę sytuacji w zakresie 
praktyk instytucjonalnych i polityki 
krajowej pod względem wspierania 
najlepszych naukowców.

Or. en

Poprawka 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsi naukowcy,
finansowane ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, 
wprowadzenia na rynek i wykorzystania 
innowacyjnych technologii i pomysłów, a 
także że ERBN w istotnym stopniu 

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsi naukowcy,
finansowanie ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, do 
otrzymania wyników badawczych 
o znacznym potencjale oddziaływania 
społecznego i gospodarczego oraz do
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przyczyniła się do stworzenia w Europie 
bardziej atrakcyjnego środowiska dla 
najlepszych naukowców świata. W 
szczególności ERBN będzie dążyć do 
wymiernego wzrostu udziału Unii w 1 % 
najczęściej cytowanych publikacji na 
świecie. Ponadto będzie ona dążyć do 
znacznego zwiększenia liczby 
finansowanych przez siebie wybitnych 
naukowców spoza Europy, a także 
określonej poprawy w zakresie praktyk 
instytucjonalnych i polityki krajowej pod 
względem wspierania najlepszych 
naukowców.

wprowadzenia na rynek i wykorzystania 
innowacyjnych technologii i pomysłów, a 
także że ERBN w istotnym stopniu 
przyczyniła się do stworzenia w Europie 
bardziej atrakcyjnego środowiska dla 
najlepszych naukowców świata. W 
szczególności ERBN będzie dążyć do 
wymiernego wzrostu udziału Unii w 1 % 
najczęściej cytowanych publikacji na 
świecie. Ponadto będzie ona dążyć do 
znacznego zwiększenia liczby 
finansowanych przez siebie wybitnych 
naukowców spoza Europy, a także 
określonej poprawy w zakresie praktyk 
instytucjonalnych i polityki krajowej pod 
względem wspierania najlepszych 
naukowców. ERBN będzie wymieniać się 
doświadczeniami i najlepszymi 
praktykami z regionalnymi i krajowymi 
agencjami finansującymi badania, aby 
promować wspieranie wybitnych badaczy. 
Ponadto ERBN będzie nadal zwiększać 
widoczność swoich programów poza 
granicami Europy w celu przyciągnięcia 
wybitnych naukowców.

Or. en

Poprawka 875
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsi naukowcy,
finansowane ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, 
wprowadzenia na rynek i wykorzystania 
innowacyjnych technologii i pomysłów, a 
także że ERBN w istotnym stopniu 
przyczyniła się do stworzenia w Europie 

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsi naukowcy,
finansowanie ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, 
wprowadzenia na rynek i wykorzystania 
innowacyjnych technologii i pomysłów, a 
także że ERBN w istotnym stopniu 
przyczyniła się do stworzenia w Europie 
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bardziej atrakcyjnego środowiska dla 
najlepszych naukowców świata. W 
szczególności ERBN będzie dążyć do 
wymiernego wzrostu udziału Unii w 1 % 
najczęściej cytowanych publikacji na 
świecie. Ponadto będzie ona dążyć do
znacznego zwiększenia liczby 
finansowanych przez siebie wybitnych 
naukowców spoza Europy, a także 
określonej poprawy w zakresie praktyk 
instytucjonalnych i polityki krajowej pod 
względem wspierania najlepszych 
naukowców.

bardziej atrakcyjnego środowiska dla 
najlepszych naukowców świata. W 
szczególności ERBN będzie dążyć do 
wymiernego wzrostu udziału Unii w 1 % 
najczęściej cytowanych publikacji na 
świecie. Ponadto będzie ona dążyć do 
zwiększenia liczby finansowanych przez 
siebie wybitnych naukowców spoza 
Europy, w przypadku gdy udział takich 
naukowców wnosi wartość dodaną do 
badań europejskich, do zwiększenia 
możliwości powrotu do pracy dla 
naukowców, którzy mieli przerwę w 
karierze, a także określonej poprawy w 
zakresie praktyk instytucjonalnych i 
polityki krajowej pod względem 
wspierania najlepszych naukowców.

Or. en

Poprawka 876
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsi naukowcy,
finansowane ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, 
wprowadzenia na rynek i wykorzystania 
innowacyjnych technologii i pomysłów, a 
także że ERBN w istotnym stopniu 
przyczyniła się do stworzenia w Europie 
bardziej atrakcyjnego środowiska dla 
najlepszych naukowców świata. W 
szczególności ERBN będzie dążyć do 
wymiernego wzrostu udziału Unii w 1 % 
najczęściej cytowanych publikacji na 
świecie. Ponadto będzie ona dążyć do
znacznego zwiększenia liczby 
finansowanych przez siebie wybitnych 

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsi naukowcy,
finansowanie ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, 
wprowadzenia na rynek i wykorzystania 
innowacyjnych technologii i pomysłów, a 
także że ERBN w istotnym stopniu 
przyczyniła się do stworzenia w Europie 
bardziej atrakcyjnego środowiska dla 
najlepszych naukowców świata. W 
szczególności ERBN będzie dążyć do 
wymiernego wzrostu udziału Unii w 1 % 
najczęściej cytowanych publikacji na 
świecie. Ponadto będzie ona dążyć do 
zwiększenia liczby finansowanych przez 
siebie wybitnych naukowców spoza 
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naukowców spoza Europy, a także 
określonej poprawy w zakresie praktyk 
instytucjonalnych i polityki krajowej pod 
względem wspierania najlepszych 
naukowców.

Europy, w tym znacznego zwiększenia 
liczby wybitnych kobiet-naukowców, a 
także określonej poprawy w zakresie 
praktyk instytucjonalnych i polityki 
krajowej pod względem wspierania 
najlepszych naukowców.

Or. en

Poprawka 877
Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsi naukowcy,
finansowane ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, 
wprowadzenia na rynek i wykorzystania 
innowacyjnych technologii i pomysłów, a 
także że ERBN w istotnym stopniu 
przyczyniła się do stworzenia w Europie 
bardziej atrakcyjnego środowiska dla 
najlepszych naukowców świata. W 
szczególności ERBN będzie dążyć do 
wymiernego wzrostu udziału Unii w 1 % 
najczęściej cytowanych publikacji na 
świecie. Ponadto będzie ona dążyć do 
znacznego zwiększenia liczby 
finansowanych przez siebie wybitnych 
naukowców spoza Europy, a także 
określonej poprawy w zakresie praktyk 
instytucjonalnych i polityki krajowej pod 
względem wspierania najlepszych 
naukowców.

W związku z tym do 2020 r. ERBN ma 
zamiar wykazać, że: w konkursach ERBN 
uczestniczą najlepsi naukowcy,
finansowanie ERBN doprowadziło 
bezpośrednio do powstania publikacji 
naukowych najwyższej jakości, 
wprowadzenia na rynek i wykorzystania 
innowacyjnych technologii i pomysłów, a
także że ERBN w istotnym stopniu 
przyczyniła się do stworzenia w Europie 
bardziej atrakcyjnego środowiska dla 
najlepszych naukowców świata. W 
szczególności ERBN będzie dążyć do 
wymiernego wzrostu udziału Unii w 1 % 
najczęściej cytowanych publikacji na 
świecie. Ponadto będzie ona dążyć do 
znacznego zwiększenia liczby 
finansowanych przez siebie wybitnych 
naukowców spoza Europy, a także 
określonej poprawy w zakresie praktyk 
instytucjonalnych i polityki krajowej pod 
względem wspierania najlepszych 
naukowców. Należy także ocenić 
możliwość wykorzystywania 
innowacyjnych technologii i koncepcji aż 
do etapu ich całkowitej komercjalizacji.

Or. en
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Poprawka 878
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rada Naukowa ERBN będzie stale 
monitorować działalność ERBN i 
analizować możliwości optymalnego 
osiągnięcia swoich celów za pomocą
systemów dotacji kładących nacisk na 
przejrzystość, stabilność i prostotę dla 
wnioskodawców oraz pod względem 
realizacji i zarządzania, a także, w razie 
potrzeby, najlepsze sposoby reagowania na 
zarysowujące się potrzeby. Będzie dążyć 
do utrzymania i dalszego doskonalenia 
światowej klasy systemu ERBN
zapewniającego wzajemną ocenę, 
opartego na uczciwości i bezstronności w 
rozpatrywaniu wniosków – w ramach 
którego należy zwracać szczegolną uwagę 
na takie przypadki, gdy decydenci 
zasiadający w komisji oceniającej mogą 
być również odbiorcami dotacji – dzięki 
czemu będzie w stanie wyróżnić najwyższą 
naukową jakość i talent o przełomowym 
potencjale, bez względu na płeć, 
narodowość, instytucję macierzystą czy 
wiek naukowca. Ponadto ERBN będzie 
nadal prowadzić badania strategiczne w 
celu przygotowania i wsparcia swoich 
działań, utrzymywać bliskie kontakty ze 
społecznością naukową i innymi 
zainteresowanymi stronami oraz starać się 
uzupełniać swoimi działaniami inicjatywy 
badawcze na innych poziomach.

Or. en

Poprawka 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rada Naukowa ERBN będzie stale 
monitorować działalność ERBN i
procedury oceny oraz analizować 
możliwości optymalnego osiągnięcia 
swoich celów za pomocą systemów dotacji 
kładących nacisk na skuteczność,
przejrzystość, stabilność i prostotę dla 
wnioskodawców oraz pod względem 
realizacji i zarządzania, a także, w razie 
potrzeby, najlepsze sposoby reagowania na 
zarysowujące się potrzeby. Będzie dążyć 
do utrzymania i dalszego doskonalenia 
światowej klasy systemu wzajemnej oceny 
ERBN, opartego na przejrzystości, 
uczciwości i bezstronności w 
rozpatrywaniu wniosków, dzięki czemu 
będzie w stanie wyróżnić najwyższą 
naukową jakość i talent o przełomowym 
potencjale, bez względu na płeć, 
narodowość czy wiek naukowca. Jeżeli 
kryteria te nie zostaną spełnione, 
uczestnicy mogą wystąpić z wnioskiem o 
wykluczenie ekspertów w celu uniknięcia 
ewentualnych szkód. ERBN będzie nadal 
prowadzić badania strategiczne w celu 
przygotowania i wsparcia swoich działań, 
utrzymywać bliskie kontakty ze 
społecznością naukową, regionalnymi 
i krajowymi agencjami finansującymi 
i innymi zainteresowanymi stronami oraz 
starać się uzupełniać swoimi działaniami 
inicjatywy badawcze na innych poziomach.
Ponadto ERBN będzie dbać o 
przejrzystość informowania społeczności 
naukowej i opinii publicznej o swojej 
działalności i wynikach oraz aktualizować 
dane o finansowanych przez nią 
projektach włącznie z możliwością 
przenoszenia danych.

Or. en
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Poprawka 880
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 881
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rada Naukowa ERBN będzie stale 
monitorować działalność ERBN i 
analizować możliwości optymalnego 
osiągnięcia swoich celów za pomocą 
systemów dotacji kładących nacisk na 
przejrzystość, stabilność i prostotę dla 
wnioskodawców oraz pod względem 
realizacji i zarządzania, a także, w razie 
potrzeby, najlepsze sposoby reagowania na 
zarysowujące się potrzeby. Będzie dążyć 
do utrzymania i dalszego doskonalenia 
światowej klasy systemu wzajemnej oceny 
ERBN, opartego na przejrzystości, 
uczciwości i bezstronności w 
rozpatrywaniu wniosków, dzięki czemu 
będzie w stanie wyróżnić najwyższą 
naukową jakość i talent o przełomowym 
potencjale, bez względu na płeć,
narodowość czy wiek naukowca. Ponadto 
ERBN będzie nadal prowadzić badania 
strategiczne w celu przygotowania i 
wsparcia swoich działań, utrzymywać 
bliskie kontakty ze społecznością naukową 
i innymi zainteresowanymi stronami oraz 
starać się uzupełniać swoimi działaniami 
inicjatywy badawcze na innych poziomach.
Działalność i wyniki ERBN zostaną 
ocenione w 2017 r. przez grupę 
niezależnych wysokiego szczebla 
dyrektorów instytucji badawczych.

Or. en

Poprawka 882
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada Naukowa ERBN będzie stale 
monitorować działalność ERBN i 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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analizować możliwości optymalnego 
osiągnięcia swoich celów za pomocą 
systemów dotacji kładących nacisk na 
przejrzystość, stabilność i prostotę dla 
wnioskodawców oraz pod względem 
realizacji i zarządzania, a także, w razie 
potrzeby, najlepsze sposoby reagowania na 
zarysowujące się potrzeby. Będzie dążyć 
do utrzymania i dalszego doskonalenia 
światowej klasy systemu wzajemnej oceny 
ERBN, opartego na przejrzystości, 
uczciwości i bezstronności w
rozpatrywaniu wniosków, dzięki czemu 
będzie w stanie wyróżnić najwyższą 
naukową jakość i talent o przełomowym 
potencjale, bez względu na płeć, 
narodowość czy wiek naukowca. Ponadto 
ERBN będzie nadal prowadzić badania 
strategiczne w celu przygotowania i 
wsparcia swoich działań, utrzymywać 
bliskie kontakty ze społecznością naukową 
i innymi zainteresowanymi stronami oraz 
starać się uzupełniać swoimi działaniami 
inicjatywy badawcze na innych poziomach.

Or. en

Poprawka 883
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Cel szczegółowy polega na wspieraniu
pionierskich badań naukowych, w tym 
radykalnie nowych technologii i koncepcji 
obarczonych wysokim ryzykiem, które są 
oparte na naukowych podstawach, 
mogących potencjalnie otworzyć nowe 
obszary dla europejskiej nauki i 
technologii. Zapewniając elastyczne 
wsparcie dla zorientowanej na osiąganie 
celów i interdyscyplinarnej współpracy 
badawczej w różnych skalach oraz 
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oferujących długofalowe korzyści 
obywatelom, gospodarce i społeczeństwu.

przyjmując innowacyjne praktyki w 
zakresie badań naukowych, dąży się do 
określenia i wykorzystania możliwości 
oferujących długofalowe korzyści 
obywatelom, gospodarce i społeczeństwu.

Or. en

Poprawka 884
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy polega na wspieraniu 
radykalnych nowych technologii poprzez 
badanie nowych koncepcji obarczonych 

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

wysokim ryzykiem, w oparciu o 
fundamenty naukowe, jak poprawa 
rozumienia chorób ludzi i mechanizmów 
toksyczności, a także wdrożenie narzędzi i 
technologii komórkowych, genomowych i 
informatycznych istotnych dla człowieka 
w zakresie unijnych badań naukowych
dotyczących zdrowia i w ramach strategii 
oceny ryzyka, oraz zapewnienie 
elastycznego wsparcia dla zorientowanej 
na osiąganie celów i interdyscyplinarnej 
współpracy badawczej w różnych skalach, 
przy czym dąży się do określenia i 
wykorzystania możliwości oferujących 
długofalowe korzyści obywatelom, 
gospodarce i społeczeństwu.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta na ma celu podanie przykładów nowych i wiele obiecujących technologii oraz 
ich zastosowań w badaniach podstawowych i w kontekście przemysłowym.

Poprawka 886
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Cel szczegółowy polega na wspieraniu 
radykalnych nowych technologii poprzez 
badanie nowych koncepcji obarczonych 
wysokim ryzykiem, w oparciu 
o fundamenty naukowe. Zapewniając 
elastyczne wsparcie dla zorientowanej na 
osiąganie celów i interdyscyplinarnej 
współpracy badawczej w różnych skalach 
oraz przyjmując innowacyjne praktyki 
w zakresie badań naukowych, dąży się do 
określenia i wykorzystania możliwości 
oferujących długofalowe korzyści 
obywatelom, gospodarce i społeczeństwu.
W tym celu ważną rolę do odegrania mają 
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platformy inteligentnej specjalizacji, 
zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie w sieci 
i nawiązywanie kontaktów, wymianę 
informacji, partnerstwa i wspieranie 
polityki badań i innowacji.

Or. pt

Uzasadnienie

Rola platform inteligentnej specjalizacji jest kluczowa jeśli chodzi o wymianę informacji, 
multidyscyplinarną współpracę i skierowanie badań ku celom o różnych skalach 
i z zastosowaniem innowacyjnej praktyki.

Poprawka 887
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w tym zakresie będą wspomagać 
badania naukowe wykraczające poza 
granice tego, co jest znane, akceptowane 
lub szeroko przyjmowane oraz wspierać 
nowatorskie i wizjonerskie myślenie w 
celu otwarcia obiecujących dróg ku 
efektywnym nowym technologiom, z 
których część może zapoczątkować 
wiodące paradygmaty technologiczne i 
intelektualne na kolejne dziesięciolecia.
Promowane będzie wykorzystanie 
małoskalowych możliwości badawczych 
we wszystkich dziedzinach badań, w tym 
podejmowanie zarysowujących się 
zagadnień oraz wielkich naukowych i 
technologicznych wyzwań wymagających 
połączenia sił i współpracy między 
programami z całej Europy i spoza niej. To 
podejście jest zorientowane na doskonałość 
i obejmuje weryfikację 
przedkonkurencyjnych pomysłów 
dotyczących kształtowania przyszłości 
technologii, umożliwiając społeczeństwu 
czerpanie korzyści z multidyscyplinarnej 

Działania w tym zakresie będą wspomagać 
badania naukowe wykraczające poza 
granice tego, co jest znane, akceptowane 
lub szeroko przyjmowane oraz wspierać 
nowatorskie i wizjonerskie myślenie w 
celu otwarcia obiecujących dróg ku 
efektywnym nowym technologiom, z 
których część może zapoczątkować 
wiodące paradygmaty technologiczne i 
intelektualne na kolejne dziesięciolecia.
Promowane będzie wykorzystanie 
małoskalowych możliwości badawczych 
we wszystkich dziedzinach badań, w tym 
podejmowanie zarysowujących się 
zagadnień oraz wielkich naukowych i 
technologicznych wyzwań wymagających 
połączenia sił i współpracy między 
programami z całej Europy i spoza niej. To 
podejście jest zorientowane na doskonałość 
i obejmuje weryfikację 
przedkonkurencyjnych pomysłów 
dotyczących kształtowania przyszłości 
technologii, umożliwiając społeczeństwu 
czerpanie korzyści z multidyscyplinarnej 
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współpracy badawczej, która musi zostać 
podjęta na poziomie europejskim poprzez 
połączenie badań opartych na nauce oraz 
badań opartych na wyzwaniach 
społecznych lub konkurencyjności 
przemysłowej.

współpracy badawczej, która musi zostać 
podjęta na poziomie europejskim poprzez 
połączenie badań opartych na nauce oraz 
badań opartych na celach i wyzwaniach 
społecznych lub konkurencyjności 
przemysłowej.

Or. en

Poprawka 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Radykalne przełomy prowadzące do 
przeobrażeń w coraz większym stopniu są 
uzależnione od intensywnej współpracy 
między dyscyplinami nauki i technologii 
(np. informacji i komunikacji, biologii, 
chemii, nauki o Ziemi, materiałoznawstwa, 
neurobiologii i kognitywistyki, nauk 
społecznych, ekonomii), a także sztuką i 
humanistyką. Wymaga to nie tylko 
najwyższej jakości w zakresie nauki i 
technologii, lecz także nowych postaw i 
nowatorskich interakcji między szerokim 
wachlarzem podmiotów zainteresowanych 
badaniami naukowymi.

Radykalne przełomy prowadzące do 
przeobrażeń w coraz większym stopniu są 
uzależnione od intensywnej współpracy 
między dyscyplinami nauki i technologii 
(np. informacji i komunikacji, biologii, 
bioinżynierii i robotyki, chemii, nauki o 
Ziemi, materiałoznawstwa, neurobiologii i 
kognitywistyki, nauk społecznych, 
ekonomii)

Or. fr

Uzasadnienie

Wielodyscyplinarne technologie nauk przyrodniczych lub inżynierii mają podstawowe 
znaczenie dla badań opierających się o zrozumienie mechanizmów biologicznych. Powinny 
zatem zostać wymienione w tym ustępie.

Poprawka 889
Ioannis A. Tsoukalas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Radykalne przełomy prowadzące do 
przeobrażeń w coraz większym stopniu są 
uzależnione od intensywnej współpracy 
między dyscyplinami nauki i technologii
(np. informacji i komunikacji, biologii, 
chemii, nauki o Ziemi, materiałoznawstwa, 
neurobiologii i kognitywistyki, nauk 
społecznych, ekonomii), a także sztuką i
humanistyką. Wymaga to nie tylko 
najwyższej jakości w zakresie nauki i 
technologii, lecz także nowych postaw i 
nowatorskich interakcji między szerokim 
wachlarzem podmiotów zainteresowanych 
badaniami naukowymi.

Radykalne przełomy prowadzące do 
przeobrażeń w coraz większym stopniu są 
uzależnione od intensywnej współpracy 
między dyscyplinami nauki i technologii
(np. informacji i komunikacji, biologii, 
chemii, fizyki, matematyki, modelowania,
nauki o Ziemi, materiałoznawstwa, 
neurobiologii i kognitywistyki, nauk 
społecznych, ekonomii), a także ze sztuką i
naukami humanistycznymi. Wymaga to nie
tylko najwyższej jakości w zakresie nauki i 
technologii, lecz także nowych postaw i 
nowatorskich interakcji między szerokim 
wachlarzem podmiotów zainteresowanych 
badaniami naukowymi.

Or. en

Poprawka 890
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Radykalne przełomy prowadzące do 
przeobrażeń w coraz większym stopniu są 
uzależnione od intensywnej współpracy 
między dyscyplinami nauki i technologii
(np. informacji i komunikacji, biologii, 
chemii, nauki o Ziemi, materiałoznawstwa, 
neurobiologii i kognitywistyki, nauk 
społecznych, ekonomii), a także sztuką i
humanistyką. Wymaga to nie tylko 
najwyższej jakości w zakresie nauki i 
technologii, lecz także nowych postaw i 
nowatorskich interakcji między szerokim 
wachlarzem podmiotów zainteresowanych 
badaniami naukowymi.

Radykalne przełomy prowadzące do 
przeobrażeń w coraz większym stopniu są 
uzależnione od intensywnej współpracy 
między dyscyplinami nauki i technologii
(np. informacji i komunikacji, biologii, 
chemii, fizyki, matematyki, nauki o Ziemi, 
materiałoznawstwa, neurobiologii i 
kognitywistyki, nauk społecznych, 
ekonomii), a także ze sztuką i naukami 
humanistycznymi. Wymaga to nie tylko 
najwyższej jakości w zakresie nauki i 
technologii, lecz także nowych postaw i 
nowatorskich interakcji między szerokim 
wachlarzem podmiotów zainteresowanych 
badaniami naukowymi.
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Or. en

Poprawka 891
Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Radykalne przełomy prowadzące do 
przeobrażeń w coraz większym stopniu są 
uzależnione od intensywnej współpracy 
między dyscyplinami nauki i technologii
(np. informacji i komunikacji, biologii, 
chemii, nauki o Ziemi, materiałoznawstwa, 
neurobiologii i kognitywistyki, nauk 
społecznych, ekonomii), a także sztuką i
humanistyką. Wymaga to nie tylko 
najwyższej jakości w zakresie nauki i 
technologii, lecz także nowych postaw i 
nowatorskich interakcji między szerokim 
wachlarzem podmiotów zainteresowanych 
badaniami naukowymi.

Radykalne przełomy prowadzące do 
przeobrażeń w coraz większym stopniu są 
uzależnione od intensywnej współpracy 
między dyscyplinami nauki i technologii
(np. informacji i komunikacji, biologii, 
chemii, matematyki, fizyki, nauki o Ziemi, 
materiałoznawstwa, neurobiologii i 
kognitywistyki, nauk społecznych, 
ekonomii), a także ze sztuką i naukami 
humanistycznymi. Wymaga to nie tylko 
najwyższej jakości w zakresie nauki i 
technologii, lecz także nowych postaw i 
nowatorskich interakcji między szerokim 
wachlarzem podmiotów zainteresowanych 
badaniami naukowymi.

Or. en

Poprawka 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Radykalne przełomy prowadzące do 
przeobrażeń w coraz większym stopniu są 
uzależnione od intensywnej współpracy 
między dyscyplinami nauki i technologii 
(np. informacji i komunikacji, biologii, 
chemii, nauki o Ziemi, materiałoznawstwa, 
neurobiologii i kognitywistyki, nauk 
społecznych, ekonomii), a także sztuką i 

Radykalne przełomy prowadzące do 
przeobrażeń w coraz większym stopniu są 
uzależnione od intensywnej współpracy 
między dyscyplinami nauki i technologii 
(np. informacji i komunikacji, biologii, 
chemii, matematyki, nauki o Ziemi, 
materiałoznawstwa, neurobiologii i 
kognitywistyki, nauk społecznych, 
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humanistyką. Wymaga to nie tylko 
najwyższej jakości w zakresie nauki i 
technologii, lecz także nowych postaw i 
nowatorskich interakcji między szerokim 
wachlarzem podmiotów zainteresowanych 
badaniami naukowymi.

ekonomii), a także sztuką i humanistyką. 
Wymaga to nie tylko najwyższej jakości w 
zakresie nauki i technologii, lecz także 
nowych postaw i nowatorskich interakcji 
między szerokim wachlarzem podmiotów 
zainteresowanych badaniami naukowymi.

Or. fr

Poprawka 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 2 – podpunkt 2,2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Radykalne przełomy prowadzące do 
przeobrażeń w coraz większym stopniu są 
uzależnione od intensywnej współpracy 
między dyscyplinami nauki i technologii
(np. informacji i komunikacji, biologii, 
chemii, nauki o Ziemi, materiałoznawstwa, 
neurobiologii i kognitywistyki, nauk 
społecznych, ekonomii), a także sztuką i
humanistyką. Wymaga to nie tylko 
najwyższej jakości w zakresie nauki i 
technologii, lecz także nowych postaw i 
nowatorskich interakcji między szerokim 
wachlarzem podmiotów zainteresowanych 
badaniami naukowymi.

Radykalne przełomy prowadzące do 
przeobrażeń w coraz większym stopniu są 
uzależnione od intensywnej współpracy 
między dyscyplinami nauki i technologii
(np. informacji i komunikacji, biologii,
medycyny, chemii, nauki o Ziemi, 
materiałoznawstwa, neurobiologii i 
kognitywistyki, nauk społecznych, 
ekonomii), a także ze sztuką i naukami 
humanistycznymi. Wymaga to nie tylko 
najwyższej jakości w zakresie nauki i 
technologii, lecz także nowych postaw i 
nowatorskich interakcji między szerokim 
wachlarzem podmiotów zainteresowanych 
badaniami naukowymi.

Or. en

Poprawka 894
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nad niektórymi pomysłami można Nad niektórymi pomysłami można 
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pracować w małej skali, podczas gdy inne 
bywają tak skomplikowane, że wymagają 
szeroko zakrojonego skoordynowanego 
wysiłku podejmowanego przez dłuższy 
czas. Duże gospodarki na świecie zdają 
sobie z tego sprawę, w związku z czym 
narasta globalna konkurencja pod 
względem wyszukiwania i wykorzystania 
pojawiających się możliwości 
technologicznych na granicy nauki, 
mogących mieć istotne oddziaływanie pod 
względem innowacji i korzyści dla 
społeczeństwa. Skuteczność tego typu 
interwencji wymaga ich szybkiego 
rozwinięcia do dużej skali poprzez 
połączenie programów na poziomie 
europejskim, krajowym i regionalnym, 
wokół wspólnych celów, z myślą o 
osiągnięciu masy krytycznej, promowaniu 
synergii oraz uzyskaniu optymalnego 
efektu dźwigni.

pracować w małej skali, podczas gdy inne 
bywają tak skomplikowane, że wymagają 
szeroko zakrojonego skoordynowanego 
wysiłku podejmowanego przez dłuższy 
czas. Duże gospodarki na świecie zdają 
sobie z tego sprawę, w związku z czym 
narasta globalna konkurencja pod 
względem wyszukiwania i wykorzystania 
pojawiających się możliwości 
technologicznych na granicy nauki, 
mogących mieć istotne oddziaływanie pod 
względem innowacji i korzyści dla 
społeczeństwa. Postepy te z dużym 
prawdopodobieństwem zdecydują o tym, 
kto będzie przyszłym światowym liderem w 
dziedzinie nauki, technologii i ekonomii. 
Skuteczność tego typu interwencji wymaga
fachowego zarządzania i ich szybkiego 
rozwinięcia do dużej skali poprzez 
połączenie programów na poziomie 
europejskim, krajowym i regionalnym, 
wokół wspólnych celów, z myślą o 
osiągnięciu masy krytycznej, promowaniu 
synergii oraz uzyskaniu optymalnego 
efektu dźwigni.

Or. en

Poprawka 895
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program FET uwzględnia całe spektrum 
stymulowanych nauką innowacji: od 
oddolnych i prowadzonych na niewielką 
skalę badań opartych na pomysłach 
będących w zarodku lub wymagających 
weryfikacji, po budowę nowych 
społeczności badawczych i innowacyjnych 
wokół nowych dziedzin badań 
sprzyjających przeobrażeniom, a także 
wielkoskalowe i obejmujące wiele 

Program FET uwzględnia całe spektrum 
stymulowanych nauką innowacji: od 
oddolnych i prowadzonych na niewielką 
skalę badań opartych na pomysłach 
będących w zarodku lub wymagających 
weryfikacji, po budowę nowych 
społeczności badawczych i innowacyjnych 
wokół nowych dziedzin badań 
sprzyjających przeobrażeniom, a także 
wielkoskalowe i obejmujące wiele 
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podmiotów inicjatywy badawcze oparte na 
agendach przewidujących osiągnięcie 
ambitnych i wizjonerskich celów. Każdy 
spośród tych trzech poziomów 
zaangażowania ma szczególną wartość, 
uzupełniając pozostałe i umożliwiając 
synergię z nimi. Np. prowadzone na małą 
skalę badania mogą ujawnić potrzebę 
opracowania nowych zagadnień, co może 
skutkować poważną, opartą na planie 
działania interwencją. Angażują one 
szeroką gamę podmiotów 
zainteresowanych badaniami, w tym 
młodych naukowców i MŚP intensywnie 
korzystające z badań naukowych, a także 
społeczności zainteresowanych stron
(podmiotów społecznych, decydentów i 
przemysłu, a także naukowców z 
publicznego sektora badawczego), 
formujące się w miarę kształtowania się, 
dojrzewania i różnicowania się agend 
badawczych.

podmiotów inicjatywy badawcze oparte na 
agendach przewidujących osiągnięcie 
ambitnych i wizjonerskich celów. Każdy 
spośród tych trzech poziomów 
zaangażowania ma szczególną wartość, 
uzupełniając pozostałe i umożliwiając 
synergię z nimi. Np. prowadzone na małą 
skalę badania mogą ujawnić potrzebę 
opracowania nowych zagadnień, co może 
skutkować poważną, opartą na planie 
działania interwencją. Angażują one 
szeroką gamę podmiotów 
zainteresowanych badaniami, w tym 
młodych naukowców i MŚP intensywnie 
korzystające z badań naukowych, a także 
społeczności zainteresowanych stron
(podmiotów społecznych, decydentów i 
przemysłu, a także naukowców z 
publicznego sektora badawczego), 
formujące się w miarę kształtowania się, 
dojrzewania i różnicowania się
ewoluujących agend badawczych.

Or. en

Poprawka 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 2 – podpunkt 2.3 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

wykrycie obiecujących nowych obszarów, 
wynalazków i tendencji, a także 
przyciąganie nowych i cechujących się 
dużym potencjałem podmiotów 
zainteresowanych badaniami naukowymi i 
innowacjami.

Or. en

Poprawka 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 2 – podpunkt 2.3 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Zwracając uwagę na zarysowujące się 
zagadnienia i powstające społeczności
(„FET Proactive”), FET obejmą swoim 
zakresem wiele obiecujących kierunków 
badań poszukiwawczych, odznaczających 
się potencjałem wytworzenia masy 
krytycznej wzajemnie powiązanych 
projektów, które będą obejmować szeroki 
wachlarz wieloaspektowych działań 
badawczych i przyczynią się do utworzenia 
europejskiej puli wiedzy.

(b) Zwracając uwagę na zarysowujące się 
zagadnienia i nowo powstające 
społeczności („FET Proactive”), FET, 
w ścisłym powiązaniu z wyzwaniami 
społecznymi i zagadnieniami 
technologicznymi w przemyśle, obejmą 
swoim zakresem wiele obiecujących 
kierunków badań poszukiwawczych, 
odznaczających się potencjałem 
wytworzenia masy krytycznej wzajemnie 
powiązanych projektów, które będą 
obejmować szeroki wachlarz 
wieloaspektowych działań badawczych
i przyczynią się do utworzenia europejskiej 
puli wiedzy.

Or. en

Poprawka 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 2 – podpunkt 2.3 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Podejmując wielkie interdyscyplinarne (c) Podejmując wielkie interdyscyplinarne 
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wyzwania naukowe i technologiczne
(„FET flagships”) FET będą wspierać 
ambitne, realizowane na dużą skalę, 
stymulowane nauką badania zmierzające 
do osiągnięcia przełomu. Takie działania 
skorzystają na dostosowaniu agend 
europejskich i krajowych. Postęp naukowy 
powinien zapewniać solidną i szeroką 
podstawę dla przyszłych innowacji 
technologicznych i ich gospodarczego 
wykorzystania w różnorodnych 
dziedzinach, a także nowatorskie korzyści 
dla społeczeństwa.

wyzwania naukowe i technologiczne
(„FET flagships”) FET będą wspierać 
ambitne, realizowane na dużą skalę, 
stymulowane nauką badania zmierzające 
do osiągnięcia przełomu naukowego i 
technologicznego. Takie działania 
skorzystają na dostosowaniu agend 
europejskich, krajowych i regionalnych.
Postęp naukowy powinien zapewniać 
solidną i szeroką podstawę dla przyszłych
innowacji technologicznych i ich 
gospodarczego wykorzystania w 
różnorodnych dziedzinach, a także 
nowatorskie korzyści dla społeczeństwa.
Należy potraktować priorytetowo 
działania o istotnych skutkach 
społecznych.

Or. en

Poprawka 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 2 – podpunkt 2.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu optymalnego osiągnięcia 
wyznaczonych celów, dla każdego 
działania zostanie określone właściwe 
połączenie otwartości i różnych stopni 
strukturyzacji zagadnień, społeczności i 
finansowania.

W celu optymalnego osiągnięcia 
wyznaczonych celów, dla każdego 
działania zostanie określone właściwe 
połączenie otwartości i różnych stopni 
strukturyzacji zagadnień, społeczności i 
finansowania. Działania FET są otwarte 
na opartą na wspólnocie interesów i 
wzajemnych korzyściach współpracę ze 
stronami trzecimi, przy jednoczesnej 
ochronie interesów europejskich.

Or. en

Poprawka 900
Rolandas Paksas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FEST będą funkcjonować w ramach 
wszystkich trzech priorytetów programu 
„Horyzont 2020”. Budżet FEST będzie 
przyznawany na wszystkie trzy priorytety 
proporcjonalnie do całkowitego budżetu 
przyznawanego na wszystkie trzy 
priorytety programu „Horyzont 2020”.
Rada Sterująca FEST, składająca się z 
renomowanych i odpowiednio 
wykwalifikowanych naukowców i 
inżynierów, gwarantujących różnorodną 
reprezentację obszarów badawczych i 
działających w swoim własnym imieniu, 
wspiera Komisję i służy jej doradztwem w 
pracach nad ogólną strategią naukową w 
zakresie działań FEST, w opracowaniu 
programu prac oraz kryteriów dla 
zaproszeń do składania wniosków, a także 
w ustaleniu konkretnych tematów dla 
inicjatyw proaktywnych FEST (FEST 
Proactive) i inicjatyw modelowych FEST 
(FEST Flagships).
Ocena wszystkich projektów FEST będzie 
dokonywana wyłącznie na podstawie 
restrykcyjnych kryteriów doskonałości 
naukowej i technologicznej oraz, w 
przypadku drugiego i trzeciego filaru, 
kryteriów potencjału innowacyjnego 
(skutki).

Or. en

Poprawka 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Działania Marie Curie 3. Działania „Maria Skłodowska-Curie”

Or. en

Poprawka 902
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest optymalny 
rozwój i dynamiczne wykorzystanie 
kapitału intelektualnego Europy z myślą
zdobywaniu nowych umiejętności i 
innowacjach, a co za tym idzie, o 
uwolnieniu całego potencjału wszystkich 
sektorów i regionów.

Celem szczegółowym jest optymalny 
rozwój i dynamiczne wykorzystanie 
kapitału intelektualnego Europy oraz 
przyciagnięcie do Europy najlepszych na 
świecie naukowców, z myślą o osiąganiu
i przekazywaniu nowych umiejętności, 
wiedzy i innowacyjnych rozwiązań, a co za 
tym idzie, o uwolnieniu całego potencjału 
wszystkich sektorów i regionów.

Or. en

Poprawka 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest optymalny 
rozwój i dynamiczne wykorzystanie
kapitału intelektualnego Europy z myślą
zdobywaniu nowych umiejętności i
innowacjach, a co za tym idzie, o 
uwolnieniu całego potencjału wszystkich 
sektorów i regionów.

Celem szczegółowym jest optymalny 
rozwój i dynamiczne wykorzystanie
europejskich zasobów ludzkich w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji z 
myślą o osiąganiu nowych umiejętności i
innowacyjnych rozwiązań, a co za tym 
idzie, o uwolnieniu całego potencjału 
wszystkich sektorów i regionów.
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Or. en

Poprawka 904
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest optymalny 
rozwój i dynamiczne wykorzystanie 
kapitału intelektualnego Europy z myślą
zdobywaniu nowych umiejętności i
innowacjach, a co za tym idzie, o 
uwolnieniu całego potencjału wszystkich 
sektorów i regionów.

Celem szczegółowym jest optymalny 
rozwój i dynamiczne wykorzystanie 
kapitału intelektualnego Europy z myślą o 
osiąganiu nowych umiejętności, wiedzy i
innowacyjnych rozwiązań, a co za tym 
idzie, o uwolnieniu całego potencjału 
wszystkich sektorów i regionów.

Or. en

Poprawka 905
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest optymalny 
rozwój i dynamiczne wykorzystanie 
kapitału intelektualnego Europy z myślą
zdobywaniu nowych umiejętności i
innowacjach, a co za tym idzie, o 
uwolnieniu całego potencjału wszystkich 
sektorów i regionów.

Celem szczegółowym jest optymalny 
rozwój i dynamiczne wykorzystanie 
kapitału intelektualnego Europy z myślą o
osiąganiu nowych umiejętności i
innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie 
nauki i technologii, a co za tym idzie, o 
uwolnieniu całego potencjału wszystkich 
sektorów i regionów.

Or. en

Poprawka 906
Judith A. Merkies
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konieczna reforma musi rozpocząć się na 
wczesnych etapach kariery naukowców, 
podczas ich studiów doktoranckich lub 
porównywalnych studiów 
podyplomowych. Europa musi opracować 
nowoczesne, innowacyjne systemy 
szkolenia, odpowiadające wysoce 
konkurencyjnym i coraz bardziej 
interdyscyplinarnym wymogom w zakresie 
badań naukowych i innowacji.
Zapewnienie naukowcom innowacyjnych 
umiejętności potrzebnych do wykonywania 
przyszłych zadań wymaga silnego 
zaangażowania przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, i innych podmiotów społeczno-
gospodarczych. Ważne będzie również 
zwiększenie mobilności tych naukowców, 
która obecnie jest niewielka. W 2008 r. 
tylko 7% europejskich doktorantów 
studiowało w innym państwie 
członkowskim, podczas gdy celem jest 
osiągnięcie do 2030 r. wielkości 20%.

Konieczna reforma musi rozpocząć się na 
wczesnych etapach kariery naukowców, 
podczas ich studiów doktoranckich lub 
porównywalnych studiów 
podyplomowych. Szczególną uwagę 
należy poświęcić programom mentorskim 
sprzyjającym przekazywaniu przez 
kończących karierę naukowców wiedzy, 
doświadczeń i sieci kontaktów młodym 
naukowcom. Europa musi opracować 
nowoczesne, innowacyjne systemy 
szkolenia, odpowiadające wysoce 
konkurencyjnym i coraz bardziej 
interdyscyplinarnym wymogom w zakresie 
badań naukowych i innowacji.
Zapewnienie naukowcom innowacyjnych 
umiejętności potrzebnych do wykonywania 
przyszłych zadań wymaga silnego 
zaangażowania przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, i innych podmiotów społeczno-
gospodarczych. Ważne będzie również 
zwiększenie mobilności tych naukowców, 
która obecnie jest niewielka. W 2008 r. 
tylko 7% europejskich doktorantów 
studiowało w innym państwie 
członkowskim, podczas gdy celem jest 
osiągnięcie do 2030 r. wielkości 20%.

Or. en

Poprawka 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konieczna reforma musi rozpocząć się na 
wczesnych etapach kariery naukowców, 
podczas ich studiów doktoranckich lub 

Konieczna reforma musi rozpocząć się na 
wczesnych etapach kariery naukowców, 
podczas ich studiów doktoranckich lub 
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porównywalnych studiów 
podyplomowych. Europa musi opracować 
nowoczesne, innowacyjne systemy 
szkolenia, odpowiadające wysoce 
konkurencyjnym i coraz bardziej 
interdyscyplinarnym wymogom w zakresie 
badań naukowych i innowacji.
Zapewnienie naukowcom innowacyjnych 
umiejętności potrzebnych do wykonywania
przyszłych zadań wymaga silnego 
zaangażowania przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, i innych podmiotów społeczno-
gospodarczych. Ważne będzie również 
zwiększenie mobilności tych naukowców, 
która obecnie jest niewielka. W 2008 r. 
tylko 7% europejskich doktorantów 
studiowało w innym państwie 
członkowskim, podczas gdy celem jest 
osiągnięcie do 2030 r. wielkości 20%.

porównywalnych studiów 
podyplomowych. Europa musi opracować 
nowoczesne, innowacyjne systemy 
szkolenia, odpowiadające wysoce 
konkurencyjnym i coraz bardziej 
interdyscyplinarnym wymogom w zakresie 
badań naukowych i innowacji.
Zapewnienie naukowcom innowacyjnych 
umiejętności potrzebnych do wykonywania 
przyszłych zadań oraz zachęcenie ich do 
rozważenia kariery w przemyśle lub 
najbardziej innowacyjnych 
przedsiębiorstwach wymaga silnego 
zaangażowania przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, i innych podmiotów społeczno-
gospodarczych. Ważne będzie również 
zwiększenie mobilności tych naukowców, 
która obecnie jest niewielka. W 2008 r. 
tylko 7% europejskich doktorantów 
studiowało w innym państwie 
członkowskim, podczas gdy celem jest 
osiągnięcie do 2030 r. wielkości 20%.

Or. en

Poprawka 908
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konieczna reforma musi rozpocząć się na 
wczesnych etapach kariery naukowców, 
podczas ich studiów doktoranckich lub 
porównywalnych studiów 
podyplomowych. Europa musi opracować 
nowoczesne, innowacyjne systemy 
szkolenia, odpowiadające wysoce 
konkurencyjnym i coraz bardziej 
interdyscyplinarnym wymogom w zakresie 
badań naukowych i innowacji.
Zapewnienie naukowcom innowacyjnych
umiejętności potrzebnych do wykonywania 
przyszłych zadań wymaga silnego 

Konieczna reforma musi rozpocząć się na 
wczesnych etapach kariery naukowców, 
podczas ich studiów doktoranckich lub 
porównywalnych studiów 
podyplomowych. Europa musi opracować 
nowoczesne, innowacyjne systemy 
szkolenia, odpowiadające wysoce 
konkurencyjnym i coraz bardziej 
interdyscyplinarnym wymogom w zakresie 
badań naukowych i innowacji.
Wyposażenie naukowców w uniwersalne
umiejętności z zakresu innowacji i 
przedsiębiorczości, potrzebne do 
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zaangażowania przedsiębiorstw, w tym 
MŚP, i innych podmiotów społeczno-
gospodarczych. Ważne będzie również 
zwiększenie mobilności tych naukowców, 
która obecnie jest niewielka. W 2008 r. 
tylko 7% europejskich doktorantów 
studiowało w innym państwie 
członkowskim, podczas gdy celem jest 
osiągnięcie do 2030 r. wielkości 20%.

wykonywania przyszłych zadań wymaga 
silnego zaangażowania przedsiębiorstw, w 
tym MŚP, i innych podmiotów społeczno-
gospodarczych. Ważne będzie również 
zwiększenie mobilności tych naukowców, 
która obecnie jest niewielka. W 2008 r. 
tylko 7% europejskich doktorantów 
studiowało w innym państwie 
członkowskim, podczas gdy celem jest 
osiągnięcie do 2030 r. wielkości 20%.

Or. en

Poprawka 909
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększenie mobilności naukowców oraz 
zapewnienie większych zasobów 
instytucjom przyciągającym naukowców 
z innych państw członkowskich będzie 
sprzyjać rozwojowi centrów doskonałości 
w całej Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 910
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta reforma musi być kontynuowana na 
wszystkich etapach kariery naukowców.
Zasadnicze znaczenie ma zwiększenie 
mobilności naukowców na wszystkich 
poziomach, w tym mobilności w trakcie 
kariery, nie tylko między państwami, ale 

Ta reforma musi być kontynuowana na 
wszystkich etapach kariery naukowców.
Zasadnicze znaczenie ma zwiększenie 
mobilności naukowców na wszystkich 
poziomach, w tym mobilności w trakcie 
kariery, nie tylko między państwami, ale 
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też między sektorem publicznym a 
prywatnym. Stanowi to silną zachętę do 
rozwoju nowych umiejętności. Jest 
również kluczowym czynnikiem
współpracy między środowiskiem 
akademickim, ośrodkami badawczymi i 
przemysłem w różnych państwach.
Czynnik ludzki to podstawa trwałej 
współpracy, która jest kluczowym 
czynnikiem umożliwiającym innowacyjnej 
i kreatywnej Europie sprostanie 
wyzwaniom społecznym, a zarazem 
przezwyciężenie rozdrobnienia polityki 
prowadzonej przez poszczególne państwa.
Współpraca i wymiana wiedzy poprzez 
indywidualną mobilność na wszystkich 
etapach kariery oraz poprzez wymianę 
wysoko wykwalifikowanego personelu 
naukowego i badawczego ma podstawowe 
znaczenie dla powrotu Europy na ścieżkę 
zrównoważonego wzrostu oraz w celu 
sprostania wyzwaniom społecznym.

też między sektorem publicznym a 
prywatnym. Stanowi to silną zachętę do 
rozwoju nowych umiejętności. Jest 
również kluczowym czynnikiem 
współpracy między środowiskiem 
akademickim, ośrodkami badawczymi i 
przemysłem w różnych państwach.
Czynnik ludzki to podstawa trwałej 
współpracy, która jest kluczowym 
czynnikiem umożliwiającym innowacyjnej 
i kreatywnej Europie sprostanie 
wyzwaniom społecznym, a zarazem 
przezwyciężenie rozdrobnienia polityki 
prowadzonej przez poszczególne państwa.
Współpraca i wymiana wiedzy poprzez 
indywidualną mobilność na wszystkich 
etapach kariery oraz poprzez wymianę 
wysoko wykwalifikowanego personelu 
naukowego i badawczego ma podstawowe 
znaczenie dla powrotu Europy na ścieżkę 
zrównoważonego wzrostu oraz w celu 
sprostania wyzwaniom społecznym. W tym 
kontekście program „Horyzont 2020” 
powinien również zachęcać do współpracy 
między europejskimi naukowcami poprzez 
wprowadzenie programu bonów na 
badania, w ramach którego finansowane 
byłyby badania prowadzone przez 
naukowców, którzy przenieśli się na 
uniwersytety w innych państwach 
członkowskich, co przyczyniłoby się do 
rozwoju centrów doskonałości i 
niezależnych uniwersytetów oraz do 
zwiększonej mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 911
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta reforma musi być kontynuowana na Ta reforma musi być kontynuowana na 



AM\907534PL.doc 97/177 PE492.761v01-00

PL

wszystkich etapach kariery naukowców.
Zasadnicze znaczenie ma zwiększenie 
mobilności naukowców na wszystkich 
poziomach, w tym mobilności w trakcie 
kariery, nie tylko między państwami, ale 
też między sektorem publicznym a 
prywatnym. Stanowi to silną zachętę do 
rozwoju nowych umiejętności. Jest 
również kluczowym czynnikiem 
współpracy między środowiskiem 
akademickim, ośrodkami badawczymi i 
przemysłem w różnych państwach.
Czynnik ludzki to podstawa trwałej 
współpracy, która jest kluczowym 
czynnikiem umożliwiającym innowacyjnej 
i kreatywnej Europie sprostanie 
wyzwaniom społecznym, a zarazem 
przezwyciężenie rozdrobnienia polityki 
prowadzonej przez poszczególne państwa.
Współpraca i wymiana wiedzy poprzez 
indywidualną mobilność na wszystkich 
etapach kariery oraz poprzez wymianę 
wysoko wykwalifikowanego personelu 
naukowego i badawczego ma podstawowe 
znaczenie dla powrotu Europy na ścieżkę 
zrównoważonego wzrostu oraz w celu
sprostania wyzwaniom społecznym.

wszystkich etapach kariery naukowców.
Zasadnicze znaczenie ma zwiększenie 
mobilności naukowców na wszystkich 
poziomach, w tym mobilności w trakcie 
kariery, nie tylko między państwami, ale 
też między sektorem publicznym a 
prywatnym. Stanowi to silną zachętę do 
rozwoju nowych umiejętności. Jest 
również kluczowym czynnikiem 
współpracy między środowiskiem 
akademickim, ośrodkami badawczymi i 
przemysłem w różnych państwach.
Czynnik ludzki to podstawa trwałej 
współpracy, która jest kluczowym 
czynnikiem umożliwiającym innowacyjnej 
i kreatywnej Europie sprostanie 
wyzwaniom społecznym, a zarazem 
przezwyciężenie rozdrobnienia polityki 
prowadzonej przez poszczególne państwa.
Otwarty dostęp do wyników badań oraz
współpraca i wymiana wiedzy poprzez 
indywidualną mobilność na wszystkich 
etapach kariery oraz poprzez wymianę 
wysoko wykwalifikowanego personelu 
naukowego i badawczego ma podstawowe 
znaczenie dla Europy w dążeniu do 
zniwelowania wewnętrznych różnic w 
potencjale badawczym i innowacyjnym, do 
powrotu na ścieżkę zrównoważonego 
wzrostu oraz do sprostania wyzwaniom 
społecznym.

Or. en

Poprawka 912
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy mobilności zagwarantują 
rzeczywiste równe szanse dla kobiet i 
mężczyzn i obejmą konkretne środki 
służące usunięciu przeszkód dla 
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mobilności naukowców.

Or. en

Poprawka 913
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach wewnątrzeuropejskiej 
mobilności należy zagwarantować 
kompatybilność stypendiów będących 
instrumentem wsparcia dla mobilnych 
badaczy. Należy rozwiązać kwestie 
prawnopodatkowe i zadbać 
o zabezpieczenie społeczne europejskich 
naukowców.

Or. de

Uzasadnienie

Stypendia są nieodzownym elementem wspierania międzynarodowej współpracy naukowej. 
Problemy związane z kompatybilnością, kwestie prawnopodatkowe czy brak zabezpieczenia 
społecznego badaczy nie mogą zakłócać wewnątrzeuropejskiej mobilności.

Poprawka 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli Europa ma dorównać swoim 
konkurentom w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, musi zachęcić 
większą liczbę młodych kobiet i mężczyzn 
do podjęcia karier naukowych oraz 
zapewnić wysoce atrakcyjne możliwości i 
środowiska badań i innowacji. Najbardziej 

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

środowiska badań i innowacji. Najbardziej 
utalentowane osoby, z Europy i spoza niej, 
powinny postrzegać Europę jako 
szczególnie korzystne miejsce pracy.
Równouprawnienie płci, atrakcyjne stałe 
zatrudnienie i warunki pracy, a także 
uznanie to podstawowe aspekty, w 
odniesieniu do których w całej Europie 
należy zapewnić spójne podejście.

Or. en

Poprawka 915
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 916
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 917
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania strategiczne i doradztwo 
naukowe mogą usprawnić realizację 
działań „Maria Skłodowska-Curie”. Rada 
Naukowa ERBN realizuje zatem i stale 
monitoruje działania „Maria Skłodowska-
Curie”oraz rozważa, w jaki sposób można 
najlepiej osiągnąć ich cele.

Or. en

Poprawka 918
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania Marie Curie doprowadziły do 
znacznych postępów w zakresie 
promowania mobilności, zarówno 
transnarodowej, jak i międzysektorowej, a 
także zapewniania możliwości rozwijania 

Europejskie działania „Maria Skłodowska-
Curie” doprowadziły do znacznych 
postępów w zakresie promowania 
mobilności, zarówno transnarodowej, jak i 
międzysektorowej, a także zapewniania 
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karier naukowych w skali europejskiej i 
międzynarodowej, na doskonałych 
warunkach zatrudnienia i pracy 
wynikających z Europejskiej karty 
naukowca i Kodeksu postępowania przy 
rekrutacji pracowników naukowych. Pod 
względem skali i zakresu, finansowania, 
międzynarodowego charakteru, 
pozyskiwania i transferu wiedzy nie mają 
one odpowiednika w państwach 
członkowskich. Wzmocniły one zasoby 
instytucji zdolnych do przyciągania 
naukowców z zagranicy, tym samym 
sprzyjając upowszechnianiu się centrów 
doskonałości w całej Unii. Dzięki 
wyraźnemu efektowi strukturyzacji, 
stanowią wzór do naśladowania, 
upowszechniając najlepsze praktyki na 
poziomie krajowym. Poprzez oddolne 
podejście, działania Marie Curie
umożliwiły znacznej większości takich 
instytucji szkolenie i doskonalenie 
umiejętności nowej generacji naukowców, 
zdolnych sprostać wyzwaniom 
społecznym.

możliwości rozwijania karier naukowych 
w skali europejskiej i międzynarodowej, na 
doskonałych warunkach zatrudnienia i 
pracy wynikających z Europejskiej karty 
naukowca i Kodeksu postępowania przy 
rekrutacji pracowników naukowych. Pod 
względem skali i zakresu, finansowania, 
międzynarodowego charakteru, 
pozyskiwania i transferu wiedzy nie mają 
one odpowiednika w państwach 
członkowskich. Wzmocniły one zasoby 
instytucji zdolnych do przyciągania 
naukowców z zagranicy, tym samym 
sprzyjając upowszechnianiu się centrów 
doskonałości w całej Unii. Dzięki 
wyraźnemu efektowi strukturyzacji, 
stanowią wzór do naśladowania, 
upowszechniając najlepsze praktyki na 
poziomie krajowym. Poprzez oddolne 
podejście działania „Maria Skłodowska-
Curie” umożliwiły znacznej większości 
takich instytucji szkolenie i doskonalenie 
umiejętności nowej generacji naukowców, 
zdolnych sprostać wyzwaniom 
społecznym.

Or. en

Poprawka 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dalszy rozwój działań Marie Curie będzie 
stanowić istotny wkład w rozwój 
europejskiej przestrzeni badawczej. Dzięki 
swojej ogólnoeuropejskiej, konkurencyjnej 
strukturze finansowania działania Marie 
Curie będą promować nowe, kreatywne i 
innowacyjne typy szkolenia, takie jak 
programy doktoranckie realizowane we 
współpracy z przedsiębiorstwami, 

Dalszy rozwój działań „Maria 
Skłodowska-Curie” będzie stanowić 
istotny wkład w rozwój europejskiej 
przestrzeni badawczej. Dzięki swojej 
ogólnoeuropejskiej, konkurencyjnej 
strukturze finansowania działania „Maria 
Skłodowska-Curie” będą promować nowe, 
kreatywne i innowacyjne typy szkolenia, 
takie jak programy doktoranckie 
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obejmujące podmioty z dziedziny edukacji, 
badań naukowych i innowacji, które będą 
musiały konkurować w skali globalnej o 
reputację ośrodków najwyższej jakości.
Zapewniając finansowanie Unii dla 
najlepszych programów badawczych i 
naukowych zgodnie z zasadami 
innowacyjnego szkolenia doktorantów w 
Europie, będą również promować szersze 
upowszechnianie i absorpcję bardziej 
ustrukturyzowanych programów szkolenia 
doktorantów.

realizowane we współpracy 
z przedsiębiorstwami, obejmujące 
podmioty z dziedziny edukacji, badań 
naukowych i innowacji, które będą musiały 
konkurować w skali globalnej o reputację 
ośrodków najwyższej jakości. Zapewniając 
finansowanie Unii dla najlepszych 
programów badawczych i naukowych 
zgodnie z zasadami innowacyjnego 
szkolenia doktorantów w Europie, będą 
również promować szersze 
upowszechnianie i absorpcję bardziej 
ustrukturyzowanych programów szkolenia 
doktorantów.

Or. en

Poprawka 921
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dalszy rozwój działań Marie Curie będzie 
stanowić istotny wkład w rozwój 
europejskiej przestrzeni badawczej. Dzięki 
swojej ogólnoeuropejskiej, konkurencyjnej 
strukturze finansowania działania Marie 
Curie będą promować nowe, kreatywne i 
innowacyjne typy szkolenia, takie jak 
programy doktoranckie realizowane we 
współpracy z przedsiębiorstwami, 
obejmujące podmioty z dziedziny edukacji, 
badań naukowych i innowacji, które będą 
musiały konkurować w skali globalnej o 
reputację ośrodków najwyższej jakości.
Zapewniając finansowanie Unii dla 
najlepszych programów badawczych i 
naukowych zgodnie z zasadami 
innowacyjnego szkolenia doktorantów w 
Europie, będą również promować szersze 
upowszechnianie i absorpcję bardziej 
ustrukturyzowanych programów szkolenia 

Dalszy rozwój działań „Maria 
Skłodowska-Curie” będzie stanowić 
istotny wkład w rozwój europejskiej 
przestrzeni badawczej. Dzięki swojej 
ogólnoeuropejskiej, konkurencyjnej 
strukturze finansowania działania „Maria 
Skłodowska-Curie” będą promować nowe, 
kreatywne i innowacyjne typy szkolenia, 
takie jak wspólne programy doktoranckie
lub programy doktoranckie realizowane 
we współpracy z przedsiębiorstwami, 
obejmujące podmioty z dziedziny edukacji, 
badań naukowych i innowacji, które będą 
musiały konkurować w skali globalnej o 
reputację ośrodków najwyższej jakości.
Zapewniając finansowanie Unii dla 
najlepszych programów badawczych i 
naukowych zgodnie z zasadami 
innowacyjnego szkolenia doktorantów w 
Europie, będą również promować szersze 
upowszechnianie i absorpcję bardziej 



PE492.761v01-00 104/177 AM\907534PL.doc

PL

doktorantów. ustrukturyzowanych programów szkolenia 
doktorantów.

Or. en

Poprawka 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stypendia Marie Curie będą również 
udzielane na potrzeby tymczasowej 
mobilności doświadczonych naukowców i 
inżynierów przenoszących się z instytucji 
publicznych do sektora prywatnego i 
odwrotnie, co zapewni uniwersytetom, 
ośrodkom badawczym i przedsiębiorstwom 
wsparcie oraz zachętę do wzajemnej 
współpracy w skali europejskiej i 
międzynarodowej. Dzięki dobrze 
ugruntowanemu, przejrzystemu i 
uczciwemu systemowi oceny, działania
Marie Curie umożliwią identyfikację 
wybitnych talentów w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji w drodze 
międzynarodowej konkurencji, co 
zapewnia naukowcom prestiż, a zatem 
również motywację do rozwijania kariery 
w Europie.

Stypendia „Maria Skłodowska-Curie”
będą również udzielane na potrzeby 
tymczasowej mobilności doświadczonych 
naukowców i inżynierów przenoszących 
się z instytucji publicznych do sektora 
prywatnego i odwrotnie, co zapewni 
uniwersytetom, ośrodkom badawczym i 
przedsiębiorstwom wsparcie oraz zachętę 
do wzajemnej współpracy w skali 
europejskiej i międzynarodowej. Dzięki 
dobrze ugruntowanemu, przejrzystemu
i uczciwemu systemowi oceny, działania
„Maria Skłodowska-Curie” umożliwią 
identyfikację wybitnych talentów
w dziedzinie badań naukowych i innowacji 
w drodze międzynarodowej konkurencji, 
co zapewnia naukowcom prestiż, a zatem 
również motywację do rozwijania kariery 
w Europie.

Or. en

Poprawka 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyzwania społeczne, którym będą musieli 
sprostać wysoko wykwalifikowani 
naukowcy i specjaliści ds. innowacji, nie są 
problemem tylko Europy. Są to wyzwania 
międzynarodowe o ogromnej złożoności i 
skali. Najlepsi naukowcy w Europie i na 
świecie muszą współpracować ponad 
granicami dzielącymi kraje, sektory i 
dyscypliny. Działania Marie Curie będą 
odgrywać pod tym względem kluczową 
rolę, wspierając wymianę personelu, która 
będzie sprzyjać nastawieniu na współpracę 
poprzez międzynarodową i 
międzysektorową wymianę wiedzy, która 
jest tak istotna dla otwartych innowacji.

Wyzwania społeczne, którym będą musieli 
sprostać wysoko wykwalifikowani 
naukowcy i specjaliści ds. innowacji, nie są 
problemem tylko Europy. Są to wyzwania 
międzynarodowe o ogromnej złożoności i 
skali. Najlepsi naukowcy w Europie i na 
świecie muszą współpracować ponad 
granicami dzielącymi kraje, sektory i 
dyscypliny. Działania „Maria 
Skłodowska-Curie” będą odgrywać pod 
tym względem kluczową rolę, wspierając 
wymianę personelu, która będzie sprzyjać 
nastawieniu na współpracę poprzez 
międzynarodową i międzysektorową 
wymianę wiedzy, która jest tak istotna dla 
otwartych innowacji.

Or. en

Poprawka 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozszerzenie mechanizmów 
współfinansowania działań Marie Curie 
będzie mieć podstawowe znaczenie dla 
powiększenia europejskiej puli talentów.
Ilościowy i strukturalny wpływ działania 
Unii zostanie zwiększony poprzez 
wykorzystanie regionalnego, krajowego, 
międzynarodowego i prywatnego 
finansowania w celu tworzenia nowych 
programów oraz otwarcia już istniejących 
programów na międzynarodowe i 
międzysektorowe szkolenia, mobilność i 
rozwój kariery. Taki mechanizm wzmocni 
powiązania między staraniami 
podejmowanymi w dziedzinie badań 
naukowych i edukacji na poziomie 

Rozszerzenie mechanizmów 
współfinansowania działań Marie Curie 
będzie mieć podstawowe znaczenie dla 
powiększenia europejskiej puli talentów.
Ilościowy i strukturalny wpływ działania 
Unii zostanie zwiększony poprzez 
wykorzystanie regionalnego, krajowego, 
międzynarodowego publicznego i 
prywatnego finansowania w celu tworzenia 
nowych programów oraz otwarcia już 
istniejących programów na 
międzynarodowe i międzysektorowe 
szkolenia, mobilność i rozwój kariery. Taki 
mechanizm wzmocni powiązania między 
staraniami podejmowanymi w dziedzinie 
badań naukowych i edukacji na poziomie 
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krajowym a wysiłkami na poziomie Unii. krajowym a wysiłkami na poziomie Unii.

Or. en

Poprawka 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozszerzenie mechanizmów 
współfinansowania działań Marie Curie
będzie mieć podstawowe znaczenie dla 
powiększenia europejskiej puli talentów.
Ilościowy i strukturalny wpływ działania 
Unii zostanie zwiększony poprzez 
wykorzystanie regionalnego, krajowego, 
międzynarodowego i prywatnego 
finansowania w celu tworzenia nowych 
programów oraz otwarcia już istniejących 
programów na międzynarodowe i 
międzysektorowe szkolenia, mobilność i 
rozwój kariery. Taki mechanizm wzmocni 
powiązania między staraniami 
podejmowanymi w dziedzinie badań 
naukowych i edukacji na poziomie 
krajowym a wysiłkami na poziomie Unii.

Rozszerzenie mechanizmów 
współfinansowania działań „Maria 
Skłodowska-Curie” będzie mieć 
podstawowe znaczenie dla powiększenia 
europejskiej puli talentów. Ilościowy i 
strukturalny wpływ działania Unii zostanie 
zwiększony poprzez wykorzystanie 
regionalnego, krajowego, 
międzynarodowego i prywatnego 
finansowania w celu tworzenia nowych 
programów oraz otwarcia już istniejących 
programów na międzynarodowe i 
międzysektorowe szkolenia, mobilność i 
rozwój kariery. Taki mechanizm wzmocni 
powiązania między staraniami 
podejmowanymi w dziedzinie badań 
naukowych i edukacji na poziomie 
krajowym a wysiłkami na poziomie Unii.

Or. en

Poprawka 926
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozszerzenie mechanizmów 
współfinansowania działań Marie Curie 

Rozszerzenie mechanizmów 
współfinansowania działań Marie Curie 
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będzie mieć podstawowe znaczenie dla 
powiększenia europejskiej puli talentów.
Ilościowy i strukturalny wpływ działania 
Unii zostanie zwiększony poprzez 
wykorzystanie regionalnego, krajowego, 
międzynarodowego i prywatnego 
finansowania w celu tworzenia nowych 
programów oraz otwarcia już istniejących 
programów na międzynarodowe i 
międzysektorowe szkolenia, mobilność i 
rozwój kariery. Taki mechanizm wzmocni 
powiązania między staraniami 
podejmowanymi w dziedzinie badań 
naukowych i edukacji na poziomie 
krajowym a wysiłkami na poziomie Unii.

będzie mieć podstawowe znaczenie dla 
powiększenia europejskiej puli talentów.
Ilościowy i strukturalny wpływ działania 
Unii zostanie zwiększony poprzez 
wykorzystanie regionalnego, krajowego, 
międzynarodowego i prywatnego 
finansowania w celu tworzenia nowych 
programów o podobnych i 
uzupełniających celach oraz otwarcia już 
istniejących programów na 
międzynarodowe i międzysektorowe 
szkolenia, mobilność i rozwój kariery. Taki 
mechanizm wzmocni powiązania między 
staraniami podejmowanymi w dziedzinie 
badań naukowych i edukacji na poziomie 
krajowym a wysiłkami na poziomie Unii.

Or. en

Poprawka 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie działania związane z tym 
wyzwaniem przyczynią się do 
wprowadzenia w Europie zupełnie nowego 
sposobu myślenia, mającego podstawowe 
znaczenie dla kreatywności i innowacji.
Środki finansowania działań Marie Curie
ułatwią łączenie zasobów w Europie, w 
rezultacie prowadząc do udoskonalenia 
koordynacji i zarządzania w odniesieniu do 
szkolenia naukowców, ich mobilności i 
rozwoju kariery. Przyczynią się do 
osiągnięcia celów strategicznych 
określonych w inicjatywach „Unia 
innowacji”, „Mobilna młodzież” i
„Program na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia” oraz będą mieć zasadnicze 
znaczenie dla urzeczywistnienia 

Wszystkie działania związane z tym 
wyzwaniem przyczynią się do 
wprowadzenia w Europie zupełnie nowego 
sposobu myślenia, mającego podstawowe 
znaczenie dla kreatywności i innowacji.
Środki finansowania działań „Maria 
Skłodowska-Curie” ułatwią łączenie 
zasobów w Europie, w rezultacie 
prowadząc do udoskonalenia koordynacji 
i zarządzania w odniesieniu do szkolenia 
naukowców, ich mobilności i rozwoju 
kariery. Przyczynią się do osiągnięcia 
celów strategicznych określonych w 
inicjatywach „Unia innowacji”, „Mobilna 
młodzież” i „Program na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia” oraz będą 
mieć zasadnicze znaczenie dla 
urzeczywistnienia europejskiej przestrzeni 
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europejskiej przestrzeni badawczej. badawczej.

Or. en

Poprawka 928
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 929
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Kluczowe działania będą polegały na 
zapewnieniu naukowcom na poziomie 
podyplomowym najwyższej jakości 
innowacyjnego szkolenia na wczesnym 
etapie poprzez interdyscyplinarne projekty 
lub programy studiów doktoranckich 
obejmujące uniwersytety, instytucje 
badawcze, przedsiębiorstwa, MŚP i inne 
podmioty społeczno-gospodarcze z 
różnych państw. W tym celu należy 
rozwinąć programy studiów 
doctoranckich realizowanych we 
współpracy z przedsiębiorstwami jako 
istotnego elementu służącego rozbudzeniu 
ducha innowacji wśród naukowców oraz 
stworzeniu ściślejszych powiązań między 
przemysłem a środowiskiem akademickim. 
Skutkiem będą lepsze perspektywy kariery 
dla młodych naukowców na poziomie 
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podyplomowym, zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym. Wstępne 
szkolenie naukowców może oferować 
możliwość rekrutacji doświadczonych 
naukowców w celu ułatwienia udziału 
malych i średnich przedsiebiorstw oraz 
dużych firm w tych projektach, a także w 
celu stworzenia synergii między młodymi i 
doświadczonymi naukowcami.

Or. en

Poprawka 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (b) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu doświadczonych naukowców 
do poszerzania lub pogłębiania 
kompetencji poprzez mobilność związaną z 
udostępnieniem atrakcyjnych możliwości 
rozwoju kariery na uniwersytetach, w 
ośrodkach badawczych, 
przedsiębiorstwach, MŚP i innych 
podmiotach społeczno-gospodarczych w 
całej Europie i poza nią. Wspierane będą 
również możliwości wznowienia kariery 
po przerwie.

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu doświadczonych naukowców 
do poszerzania lub pogłębiania 
kompetencji poprzez mobilność związaną z 
udostępnieniem atrakcyjnych możliwości 
rozwoju kariery na uniwersytetach, w 
ośrodkach badawczych, 
przedsiębiorstwach, MŚP i innych 
podmiotach społeczno-gospodarczych w 
całej Europie i poza nią. Wspierane będą 
również możliwości wznowienia kariery 
po przerwie oraz ponowne włączenie 
naukowców do systemu 
długoterminowych stanowisk badawczych 
w Europie, w tym w ich kraju 
pochodzenia, po uzyskaniu doświadczeń 
w ramach 
ponadnarodowej/międzynarodowej 
mobilności.

Or. en

Poprawka 932
Luigi Berlinguer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 934
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (b) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu doświadczonych naukowców 
do poszerzania lub pogłębiania 
kompetencji poprzez mobilność związaną z 
udostępnieniem atrakcyjnych możliwości 
rozwoju kariery na uniwersytetach, w 
ośrodkach badawczych, 
przedsiębiorstwach, MŚP i innych 
podmiotach społeczno-gospodarczych w 
całej Europie i poza nią. Wspierane będą 
również możliwości wznowienia kariery 
po przerwie.

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu doświadczonych naukowców 
do poszerzania lub pogłębiania 
kompetencji poprzez mobilność związaną z 
udostępnieniem atrakcyjnych możliwości 
rozwoju kariery na uniwersytetach, w 
ośrodkach badawczych, 
przedsiębiorstwach, MŚP i innych 
podmiotach społeczno-gospodarczych w 
całej Europie i poza nią. W celu 
zwiększenia innowacyjności sektora 
prywatnego zostanie położony w tym 
względzie nacisk na mobilność 
międzysektorową. Wspierane będą również 
możliwości wznowienia kariery po 
przerwie.

Or. en

Poprawka 935
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (b) – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu doświadczonych naukowców 
do poszerzania lub pogłębiania 
kompetencji poprzez mobilność związaną z 
udostępnieniem atrakcyjnych możliwości 
rozwoju kariery na uniwersytetach, w 
ośrodkach badawczych, 
przedsiębiorstwach, MŚP i innych 
podmiotach społeczno-gospodarczych w 
całej Europie i poza nią. Wspierane będą 
również możliwości wznowienia kariery 
po przerwie.

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu doświadczonych naukowców 
do poszerzania lub pogłębiania 
kompetencji poprzez mobilność związaną z 
udostępnieniem atrakcyjnych możliwości 
rozwoju kariery na uniwersytetach, w 
ośrodkach badawczych, 
przedsiębiorstwach, MŚP i innych 
podmiotach społeczno-gospodarczych w 
całej Europie i poza nią, oferującą 
naukowcom możliwość dokształcenia się i 
zdobycia nowej wiedzy w instytucjach 
badawczych wysokiego szczebla w 
państwach trzecich, a następnie 
umożliwiającą im powrót do Europy, 
jeżeli dokonają takiego wyboru.
Wspierane będą również możliwości 
wznowienia kariery po przerwie.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie naukowcom możliwości powrotu po szkoleniu w państwie trzecim może być 
korzystne dla europejskiego kapitału ludzkiego w dziedzinie badań i innowacji, lecz ich 
powrót nie powinien być obowiązkowy.

Poprawka 936
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie międzynarodowej 
współpracy transgranicznej i 
międzysektorowej poprzez wymianę 
personelu z dziedziny badań naukowych i 
innowacji z myślą o skuteczniejszym 
stawieniu czoła globalnym wyzwaniom.

Celem jest wzmocnienie międzynarodowej 
współpracy transgranicznej
i międzysektorowej poprzez wymianę 
wiedzy i personelu z dziedziny badań 
naukowych i innowacji z myślą 
o skuteczniejszym stawieniu czoła 
globalnym wyzwaniom.
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Or. en

Poprawka 937
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (c) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania będą polegały na 
wsparciu krótkoterminowych wymian 
personelu z dziedziny badań naukowych i 
innowacji w ramach partnerstw 
uniwersytetów, instytucji badawczych, 
przedsiębiorstw, MŚP i innych podmiotów 
społeczno-gospodarczych w Europie i na 
całym świecie. Będzie to obejmować 
promowanie współpracy z państwami 
trzecimi.

Kluczowe działania będą polegały na 
wsparciu krótkoterminowych wymian 
personelu z dziedziny badań naukowych i 
innowacji, a także na oferowaniu 
możliwości rekrutacji naukowców, w 
ramach partnerstw uniwersytetów, 
instytucji badawczych, przedsiębiorstw, 
MŚP i innych podmiotów społeczno-
gospodarczych w Europie i na całym 
świecie. Będzie to obejmować promowanie 
współpracy z państwami trzecimi.

Or. en

Poprawka 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (c) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania będą polegały na 
wsparciu krótkoterminowych wymian 
personelu z dziedziny badań naukowych i 
innowacji w ramach partnerstw 
uniwersytetów, instytucji badawczych, 
przedsiębiorstw, MŚP i innych podmiotów 
społeczno-gospodarczych w Europie i na 
całym świecie. Będzie to obejmować 
promowanie współpracy z państwami 
trzecimi.

Kluczowe działania będą polegały na 
wsparciu wymian personelu z dziedziny 
badań naukowych i innowacji w ramach 
partnerstw uniwersytetów, instytucji 
badawczych, przedsiębiorstw, MŚP i 
innych podmiotów społeczno-
gospodarczych w Europie i na całym 
świecie. Będzie to obejmować promowanie 
współpracy z państwami trzecimi.

Or. en
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Poprawka 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zwiększenie, przy 
wykorzystaniu dodatkowo pozyskanych 
funduszy, ilościowego i strukturalnego 
wpływu działań Marie Curie oraz 
sprzyjanie najwyższej jakości na poziomie 
krajowym w zakresie szkolenia 
naukowców, ich mobilności i rozwoju 
kariery.

Celem jest zwiększenie, przy 
wykorzystaniu dodatkowo pozyskanych 
funduszy, ilościowego i strukturalnego 
wpływu działań „Maria Skłodowska-
Curie” oraz sprzyjanie najwyższej jakości 
na poziomie krajowym w zakresie 
szkolenia naukowców, ich mobilności 
i rozwoju kariery.

Or. en

Poprawka 940
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (d) – ustęp 1 – akapit pierwszy 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze krajowe i regionalne powinny 
wspierać pozytywnie ocenione działania 
Marie Curie, które spełniają kryteria 
doskonałości, lecz na które brak 
wystarczających środków w programie 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (d) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu, poprzez mechanizm 
współfinansowania, organizacji 
regionalnych, krajowych i 
międzynarodowych do tworzenia nowych 
programów oraz otwarcia już istniejących 
programów na międzynarodowe i 
międzysektorowe szkolenia, mobilność i 
rozwój kariery. Pozwoli to na podniesienie 
jakości szkolenia naukowców w Europie 
na wszystkich etapach kariery, w tym na 
poziomie doktoranckim, ułatwienie 
swobodnego przepływu naukowców i 
wiedzy naukowej w Europie, promowanie 
atrakcyjnych karier naukowych poprzez 
otwartą rekrutację i zachęcające warunki 
pracy, wspieranie współpracy w zakresie 
badań naukowych i innowacji między 
uniwersytetami, instytucjami badawczymi i 
przedsiębiorstwami, wspomaganie 
współpracy między państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi.

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu, poprzez mechanizm 
współfinansowania, organizacji 
regionalnych, krajowych i 
międzynarodowych do tworzenia nowych 
programów oraz dostosowania już 
istniejących programów do 
międzynarodowych i międzysektorowych 
szkoleń, mobilności i rozwoju kariery.
Pozwoli to na podniesienie jakości 
szkolenia naukowców w Europie na 
wszystkich etapach kariery, w tym na 
poziomie przed doktoratem i poziomie
doktoranckim, ułatwienie swobodnego 
przepływu naukowców i wiedzy naukowej 
w Europie, promowanie atrakcyjnych 
karier naukowych poprzez otwartą 
rekrutację i zachęcające warunki pracy, 
wspieranie współpracy w zakresie badań 
naukowych i innowacji między 
uniwersytetami, instytucjami badawczymi i 
przedsiębiorstwami, wspomaganie 
współpracy między państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi.

Or. en

Poprawka 942
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (d) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu, poprzez mechanizm 
współfinansowania, organizacji 
regionalnych, krajowych i 
międzynarodowych do tworzenia nowych 
programów oraz otwarcia już istniejących 

Kluczowe działania będą polegały na 
zachęceniu, poprzez mechanizm 
współfinansowania, organizacji 
regionalnych, krajowych i 
międzynarodowych do tworzenia nowych 
programów oraz otwarcia już istniejących 
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programów na międzynarodowe i 
międzysektorowe szkolenia, mobilność i 
rozwój kariery. Pozwoli to na podniesienie 
jakości szkolenia naukowców w Europie 
na wszystkich etapach kariery, w tym na 
poziomie doktoranckim, ułatwienie 
swobodnego przepływu naukowców i 
wiedzy naukowej w Europie, promowanie 
atrakcyjnych karier naukowych poprzez 
otwartą rekrutację i zachęcające warunki 
pracy, wspieranie współpracy w zakresie 
badań naukowych i innowacji między 
uniwersytetami, instytucjami badawczymi i 
przedsiębiorstwami, wspomaganie 
współpracy między państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi.

programów na międzynarodowe i 
międzysektorowe szkolenia, mobilność i 
rozwój kariery. Pozwoli to na podniesienie 
jakości szkolenia naukowców w Europie 
na wszystkich etapach kariery, w tym na 
poziomie doktoranckim, ułatwienie 
swobodnego przepływu naukowców i 
wiedzy naukowej w Europie, promowanie 
atrakcyjnych karier naukowych poprzez 
otwartą rekrutację i zachęcające warunki 
pracy, wspieranie współpracy w zakresie 
badań naukowych i innowacji między 
uniwersytetami, instytucjami badawczymi i 
przedsiębiorstwami, wspomaganie 
współpracy między państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi. Należy 
zwrócić uwagę na zasady doskonałości i 
równości.

Or. en

Poprawka 943
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (e) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest monitorowanie postępów, 
określenie luk w działaniach Marie Curie i 
zwiększenie ich oddziaływania. W tym 
kontekście opracowane zostaną wskaźniki 
oraz przeanalizowane zostaną dane 
odnoszące się do mobilności naukowców, 
ich umiejętności i karier; będzie to miało 
na celu zapewnienie synergii i bliskiej 
koordynacji z działaniami strategicznymi 
dotyczącymi naukowców, ich 
pracodawców i sponsorów prowadzonymi 
w ramach celu szczegółowego
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa”. Działania będą miały na 
celu podniesienie świadomości na temat 
znaczenia i atrakcyjności kariery 
badawczej oraz upowszechnianie wyników 

Celem jest monitorowanie postępów,
określenie luk w działaniach Marie Curie i 
zwiększenie ich oddziaływania, pamiętając 
przy tym zawsze o nadrzędnym głównym 
celu, jakim jest rozwijanie doskonałości.
W tym kontekście przeanalizowane 
zostaną dane odnoszące się do mobilności 
naukowców, ich umiejętności, karier i
równego traktowania; będzie to miało na 
celu zapewnienie synergii i bliskiej 
koordynacji z działaniami strategicznymi 
dotyczącymi naukowców, ich 
pracodawców i sponsorów prowadzonymi 
w ramach celu szczegółowego
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa”. Działania będą miały na 
celu podniesienie świadomości na temat 
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działalności badawczej i innowacyjnej 
pozyskanych dzięki pracom wspieranym w 
ramach działań Marie Curie.

znaczenia i atrakcyjności kariery 
badawczej oraz upowszechnianie wyników 
działalności badawczej i innowacyjnej 
pozyskanych dzięki pracom wspieranym w 
ramach działań Marie Curie. Będą również 
obejmowały konkretne środki 
ukierunkowane na usuwanie barier w 
rozwoju kariery, również dla tych osób, 
które miały przerwę w karierze.

Or. en

Poprawka 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (e) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest monitorowanie postępów, 
określenie luk w działaniach Marie Curie i 
zwiększenie ich oddziaływania. W tym 
kontekście opracowane zostaną wskaźniki 
oraz przeanalizowane zostaną dane 
odnoszące się do mobilności naukowców, 
ich umiejętności i karier; będzie to miało 
na celu zapewnienie synergii i bliskiej 
koordynacji z działaniami strategicznymi 
dotyczącymi naukowców, ich 
pracodawców i sponsorów prowadzonymi 
w ramach celu szczegółowego
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa”. Działania będą miały na 
celu podniesienie świadomości na temat 
znaczenia i atrakcyjności kariery 
badawczej oraz upowszechnianie wyników 
działalności badawczej i innowacyjnej 
pozyskanych dzięki pracom wspieranym w 
ramach działań Marie Curie.

Celem jest monitorowanie postępów, 
określenie luk w działaniach „Maria 
Skłodowska-Curie” i zwiększenie ich 
oddziaływania. W tym kontekście 
opracowane zostaną wskaźniki oraz 
przeanalizowane zostaną dane odnoszące 
się do mobilności naukowców, ich 
umiejętności i karier; będzie to miało na 
celu zapewnienie synergii i bliskiej 
koordynacji z działaniami strategicznymi 
dotyczącymi naukowców, ich 
pracodawców i sponsorów prowadzonymi 
w ramach celu szczegółowego
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa”. Działania będą miały na 
celu podniesienie świadomości na temat 
znaczenia i atrakcyjności kariery 
badawczej oraz upowszechnianie wyników 
działalności badawczej i innowacyjnej 
pozyskanych dzięki pracom wspieranym 
w ramach działań „Maria Skłodowska-
Curie”.

Or. en
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Poprawka 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (e) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest monitorowanie postępów, 
określenie luk w działaniach Marie Curie i 
zwiększenie ich oddziaływania. W tym 
kontekście opracowane zostaną wskaźniki 
oraz przeanalizowane zostaną dane 
odnoszące się do mobilności naukowców, 
ich umiejętności i karier; będzie to miało 
na celu zapewnienie synergii i bliskiej 
koordynacji z działaniami strategicznymi 
dotyczącymi naukowców, ich 
pracodawców i sponsorów prowadzonymi 
w ramach celu szczegółowego
„Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 
społeczeństwa”. Działania będą miały na 
celu podniesienie świadomości na temat 
znaczenia i atrakcyjności kariery 
badawczej oraz upowszechnianie wyników 
działalności badawczej i innowacyjnej 
pozyskanych dzięki pracom wspieranym w 
ramach działań Marie Curie.

Celem jest monitorowanie postępów, 
określenie luk w działaniach Marie Curie i 
zwiększenie ich oddziaływania. W tym 
kontekście opracowane zostaną wskaźniki 
oraz przeanalizowane zostaną dane 
odnoszące się do mobilności naukowców, 
ich umiejętności i karier; będzie to miało 
na celu zapewnienie synergii i bliskiej 
koordynacji z działaniami strategicznymi 
dotyczącymi naukowców, ich 
pracodawców i sponsorów prowadzonymi 
w ramach celu szczegółowego „Nauka dla 
społeczeństwa i z jego udziałem”.
Działania będą miały na celu podniesienie 
świadomości na temat znaczenia i 
atrakcyjności kariery badawczej oraz 
upowszechnianie wyników działalności 
badawczej i innowacyjnej pozyskanych 
dzięki pracom wspieranym w ramach 
działań Marie Curie.

Or. en

Poprawka 946
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Infrastruktura naukowo-badawcza to 
kluczowy czynnik warunkujący 
konkurencyjność Europy w pełnym 
przekroju dziedzin nauki, istotny również 
dla innowacji opartych na nauce. Badania 

Infrastruktura naukowo-badawcza to 
kluczowy czynnik warunkujący 
konkurencyjność Europy w pełnym 
przekroju dziedzin nauki, istotny również 
dla innowacji opartych na nauce. Badania 
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w wielu obszarach nie są możliwe bez 
dostępu do superkomputerów, źródeł 
promieniowania dla nowych materiałów, 
pomieszczeń czystych do badań 
nanotechnologicznych, banków danych do 
badań genomicznych i badań z zakresu 
nauk społecznych, obserwatoriów do badań 
z zakresu nauk o Ziemi, 
szerokopasmowych sieci do przesyłu 
danych itd. Infrastruktura naukowo-
badawcza pomaga w prowadzeniu badań 
niezbędnych do rozwiązania wielkich 
wyzwań społecznych, dotyczących energii, 
zmiany klimatu, gospodarki ekologicznej 
oraz zdrowia i dobrostanu wszystkich 
obywateli przez cały okres ich życia. 
Stymuluje ona współpracę ponad 
granicami i między dyscyplinami oraz 
tworzy spójną i otwartą przestrzeń 
europejską dla badań internetowych. 
Promuje mobilność ludzi i pomysłów, 
łączy najlepszych naukowców z Europy i 
świata oraz podnosi poziom edukacji 
naukowej. Stymuluje najwyższą jakość w 
europejskich społecznościach badawczych 
i innowacyjnych oraz może służyć do 
prezentacji wybitnych osiągnięć 
naukowych szerszemu społeczeństwu.

w wielu obszarach nie są możliwe bez 
dostępu do superkomputerów, źródeł 
promieniowania dla nowych materiałów, 
pomieszczeń czystych do badań 
nanotechnologicznych, banków danych do 
badań genomicznych i badań z zakresu 
nauk społecznych, obserwatoriów do badań 
z zakresu nauk o Ziemi, sieci
szerokopasmowych i sieci o bardzo dużej 
szybkości transmisji służących do przesyłu 
danych itd. Infrastruktura naukowo-
badawcza pomaga w prowadzeniu badań 
niezbędnych do rozwiązania wielkich 
wyzwań społecznych, dotyczących energii, 
zmiany klimatu, gospodarki ekologicznej 
oraz zdrowia i dobrostanu wszystkich 
obywateli przez cały okres ich życia. 
Stymuluje ona współpracę ponad 
granicami i między dyscyplinami oraz 
tworzy spójną i otwartą przestrzeń 
europejską dla badań internetowych. 
Promuje mobilność ludzi i pomysłów, 
łączy najlepszych naukowców z Europy i 
świata oraz podnosi poziom edukacji 
naukowej. Stymuluje najwyższą jakość w 
europejskich społecznościach badawczych 
i innowacyjnych oraz może służyć do 
prezentacji wybitnych osiągnięć 
naukowych szerszemu społeczeństwu.

Or. fr

Poprawka 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Infrastruktura naukowo-badawcza to 
kluczowy czynnik warunkujący 
konkurencyjność Europy w pełnym 
przekroju dziedzin nauki, istotny również 
dla innowacji opartych na nauce. Badania 
w wielu obszarach nie są możliwe bez 

Infrastruktura naukowo-badawcza
charakteryzująca się najwyższą jakością i 
atrakcyjnością na szczeblu 
międzynarodowym to kluczowy czynnik 
warunkujący konkurencyjność Europy 
w pełnym przekroju dziedzin nauki, istotny 
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dostępu do superkomputerów, źródeł 
promieniowania dla nowych materiałów, 
pomieszczeń czystych do badań 
nanotechnologicznych, banków danych do 
badań genomicznych i badań z zakresu 
nauk społecznych, obserwatoriów do badań 
z zakresu nauk o Ziemi, 
szerokopasmowych sieci do przesyłu 
danych itd. Infrastruktura naukowo-
badawcza pomaga w prowadzeniu badań 
niezbędnych do rozwiązania wielkich 
wyzwań społecznych, dotyczących energii, 
zmiany klimatu, gospodarki ekologicznej 
oraz zdrowia i dobrostanu wszystkich 
obywateli przez cały okres ich życia.
Stymuluje ona współpracę ponad 
granicami i między dyscyplinami oraz 
tworzy spójną i otwartą przestrzeń 
europejską dla badań internetowych.
Promuje mobilność ludzi i pomysłów, 
łączy najlepszych naukowców z Europy i 
świata oraz podnosi poziom edukacji 
naukowej. Stymuluje najwyższą jakość w 
europejskich społecznościach badawczych 
i innowacyjnych oraz może służyć do 
prezentacji wybitnych osiągnięć 
naukowych szerszemu społeczeństwu.

również dla innowacji opartych na nauce.
Badania w wielu obszarach nie są możliwe 
bez dostępu do superkomputerów, źródeł 
promieniowania dla nowych materiałów, 
pomieszczeń czystych do badań 
nanotechnologicznych, banków danych do 
badań genomicznych i badań z zakresu 
nauk społecznych, obserwatoriów do badań 
z zakresu nauk o Ziemi, 
szerokopasmowych sieci do przesyłu 
danych itd. Infrastruktura naukowo-
badawcza pomaga w prowadzeniu badań 
niezbędnych do rozwiązania wielkich 
wyzwań społecznych, dotyczących m.in.
energii, zmiany klimatu, gospodarki 
ekologicznej oraz zdrowia i dobrostanu 
wszystkich obywateli przez cały okres ich 
życia. Stymuluje ona współpracę ponad 
granicami i między dyscyplinami oraz 
tworzy spójną i otwartą przestrzeń 
europejską dla badań internetowych.
Promuje mobilność ludzi i pomysłów, 
łączy najlepszych naukowców z Europy i 
świata oraz podnosi poziom edukacji 
naukowej. Jej budowa pobudza 
naukowców i innowacyjne 
przedsiębiorstwa do rozwoju 
najnowocześniejszych technologii. W ten 
sposób wzmacnia ona nowatorskie sektory  
przemysłu zaawansowanych technologii w 
Europie. Stymuluje najwyższą jakość w 
europejskich społecznościach badawczych 
i innowacyjnych oraz może służyć do 
prezentacji wybitnych osiągnięć 
naukowych szerszemu społeczeństwu.

Or. en

Poprawka 948
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – ustęp 2



PE492.761v01-00 122/177 AM\907534PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Infrastruktura naukowo-badawcza to 
kluczowy czynnik warunkujący 
konkurencyjność Europy w pełnym 
przekroju dziedzin nauki, istotny również 
dla innowacji opartych na nauce. Badania 
w wielu obszarach nie są możliwe bez 
dostępu do superkomputerów, źródeł 
promieniowania dla nowych materiałów, 
pomieszczeń czystych do badań 
nanotechnologicznych, banków danych do 
badań genomicznych i badań z zakresu 
nauk społecznych, obserwatoriów do badań 
z zakresu nauk o Ziemi, 
szerokopasmowych sieci do przesyłu 
danych itd. Infrastruktura naukowo-
badawcza pomaga w prowadzeniu badań 
niezbędnych do rozwiązania wielkich 
wyzwań społecznych, dotyczących energii, 
zmiany klimatu, gospodarki ekologicznej 
oraz zdrowia i dobrostanu wszystkich 
obywateli przez cały okres ich życia.
Stymuluje ona współpracę ponad 
granicami i między dyscyplinami oraz 
tworzy spójną i otwartą przestrzeń 
europejską dla badań internetowych.
Promuje mobilność ludzi i pomysłów, 
łączy najlepszych naukowców z Europy i 
świata oraz podnosi poziom edukacji 
naukowej. Stymuluje najwyższą jakość w 
europejskich społecznościach badawczych 
i innowacyjnych oraz może służyć do 
prezentacji wybitnych osiągnięć 
naukowych szerszemu społeczeństwu.

Infrastruktura naukowo-badawcza to 
kluczowy czynnik warunkujący 
konkurencyjność Europy w pełnym 
przekroju dziedzin nauki, istotny również 
dla innowacji opartych na nauce. Badania 
w wielu obszarach nie są możliwe bez 
dostępu do superkomputerów, źródeł 
promieniowania dla nowych materiałów, 
pomieszczeń czystych do badań 
nanotechnologicznych, specjalnie 
wyposażonych laboratoriów do badań 
biologicznych i medycznych, banków 
danych do badań genomicznych i badań 
z zakresu nauk społecznych, 
obserwatoriów i czujników do badań 
z zakresu nauk o Ziemi, 
szerokopasmowych sieci do przesyłu 
danych itd. Infrastruktura naukowo-
badawcza pomaga w prowadzeniu badań 
niezbędnych do rozwiązania wielkich 
wyzwań społecznych, dotyczących energii, 
zmiany klimatu, gospodarki ekologicznej 
oraz zdrowia i dobrostanu wszystkich 
obywateli przez cały okres ich życia.
Stymuluje ona współpracę ponad 
granicami i między dyscyplinami oraz 
tworzy spójną i otwartą przestrzeń 
europejską dla badań internetowych.
Promuje mobilność ludzi i pomysłów, 
łączy najlepszych naukowców z Europy i 
świata oraz podnosi poziom edukacji 
naukowej. Stymuluje najwyższą jakość w 
europejskich społecznościach badawczych 
i innowacyjnych oraz może służyć do 
prezentacji wybitnych osiągnięć 
naukowych szerszemu społeczeństwu.

Or. en

Poprawka 949
Patrizia Toia
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Infrastruktura naukowo-badawcza to 
kluczowy czynnik warunkujący 
konkurencyjność Europy w pełnym 
przekroju dziedzin nauki, istotny również 
dla innowacji opartych na nauce. Badania 
w wielu obszarach nie są możliwe bez 
dostępu do superkomputerów, źródeł 
promieniowania dla nowych materiałów, 
pomieszczeń czystych do badań 
nanotechnologicznych, banków danych do 
badań genomicznych i badań z zakresu 
nauk społecznych, obserwatoriów do badań 
z zakresu nauk o Ziemi, 
szerokopasmowych sieci do przesyłu 
danych itd. Infrastruktura naukowo-
badawcza pomaga w prowadzeniu badań 
niezbędnych do rozwiązania wielkich 
wyzwań społecznych, dotyczących energii, 
zmiany klimatu, gospodarki ekologicznej 
oraz zdrowia i dobrostanu wszystkich 
obywateli przez cały okres ich życia.
Stymuluje ona współpracę ponad 
granicami i między dyscyplinami oraz 
tworzy spójną i otwartą przestrzeń 
europejską dla badań internetowych.
Promuje mobilność ludzi i pomysłów, 
łączy najlepszych naukowców z Europy i 
świata oraz podnosi poziom edukacji 
naukowej. Stymuluje najwyższą jakość w 
europejskich społecznościach badawczych 
i innowacyjnych oraz może służyć do 
prezentacji wybitnych osiągnięć 
naukowych szerszemu społeczeństwu.

Infrastruktura naukowo-badawcza 
najwyższej jakości to kluczowy czynnik 
warunkujący konkurencyjność Europy 
w pełnym przekroju dziedzin nauki, istotny 
również dla innowacji opartych na nauce.
Badania w wielu obszarach nie są możliwe 
bez dostępu do superkomputerów,
urządzeń do analizy nowych materiałów, 
pomieszczeń czystych i zaawansowanej 
metrologii do badań 
nanotechnologicznych, banków danych do 
badań genomicznych i badań z zakresu 
nauk społecznych, obserwatoriów do badań 
z zakresu nauk o Ziemi i środowiska, 
szerokopasmowych sieci do przesyłu 
danych itd. Infrastruktura naukowo-
badawcza pomaga w prowadzeniu badań 
niezbędnych do rozwiązania wielkich 
wyzwań społecznych, dotyczących energii, 
zmiany klimatu, gospodarki ekologicznej 
oraz zdrowia i dobrostanu wszystkich 
obywateli przez cały okres ich życia. Jeżeli 
jej jakość jest na światowym poziomie,
stymuluje ona współpracę ponad granicami 
i między dyscyplinami oraz tworzy spójną 
i otwartą przestrzeń europejską dla badań.
Promuje mobilność ludzi i pomysłów, 
łączy najlepszych naukowców z Europy i 
świata oraz podnosi poziom edukacji 
naukowej. Stymuluje najwyższą jakość w 
europejskich społecznościach badawczych 
i innowacyjnych oraz może służyć do 
prezentacji wybitnych osiągnięć 
naukowych szerszemu społeczeństwu.

Or. en

Poprawka 950
Patrizia Toia
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli ma być utrzymany światowy poziom 
prowadzonych w Europie badań, musi ona 
zapewnić odpowiednią i stabilną podstawę 
dla budowy, utrzymania i eksploatacji 
infrastruktury naukowo-badawczej.
Wymaga to zasadniczej, skutecznej 
współpracy między instytucjami 
finansującymi na szczeblu Unii, krajowym 
i regionalnym; w tym celu ustanowione 
zostaną silne powiązania z polityką 
spójności pozwalające na zapewnienie 
synergii i spójnego podejścia.

Jeśli ma być utrzymany światowy poziom 
prowadzonych w Europie badań, musi ona 
zapewnić odpowiednią i stabilną podstawę 
dla budowy, utrzymania i eksploatacji
infrastruktury naukowo-badawczej
najwyższej jakości oraz wybór i 
priorytetowe traktowanie jej elementów na 
podstawie kryteriów jakości UE i 
adekwatności. Wymaga to wprowadzenia 
europejskiej wysokospecjalistycznej oceny 
opartej na niezależnej wzajemnej 
weryfikacji, jak również zasadniczej, 
skutecznej współpracy między instytucjami 
finansującymi na szczeblu Unii, krajowym 
i regionalnym; w tym celu ustanowione 
zostaną silne powiązania z polityką 
spójności pozwalające na zapewnienie 
synergii i spójnego podejścia.

Or. en

Poprawka 951
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten cel szczegółowy jest związany z 
podstawowym założeniem inicjatywy 
przewodniej „Unia innowacji”, kładącej 
nacisk na zasadniczą rolę, jaką światowej 
klasy infrastruktura naukowo-badawcza 
odgrywa pod względem umożliwiania 
przełomowych nadań naukowych i 
innowacji. Inicjatywa podkreśla, że 
budowa i funkcjonowanie infrastruktury 
naukowo-badawczej wymaga łączenia 
zasobów w skali całej Europy, a w 
niektórych przypadkach w skali globalnej.

Ten cel szczegółowy jest związany z 
podstawowym założeniem inicjatywy 
przewodniej „Unia innowacji”, kładącej 
nacisk na zasadniczą rolę, jaką światowej 
klasy infrastruktura naukowo-badawcza 
odgrywa pod względem umożliwiania 
przełomowych nadań naukowych i 
innowacji. Inicjatywa podkreśla, że 
budowa i funkcjonowanie tej infrastruktury 
naukowo-badawczej wymaga łączenia 
zasobów w skali całej Europy, a w 
niektórych przypadkach w skali globalnej.
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Także inicjatywa przewodnia „Europejska 
agenda cyfrowa” uwypukla potrzebę 
wzmocnienia europejskiej infrastruktury 
elektronicznej oraz znaczenie rozwijania 
klastrów innowacyjnych dla zapewnienia 
Europie przewagi w dziedzinie innowacji.

Także inicjatywa przewodnia „Europejska 
agenda cyfrowa” uwypukla potrzebę 
wzmocnienia europejskiej infrastruktury 
elektronicznej oraz znaczenie rozwijania 
klastrów innowacyjnych dla zapewnienia 
Europie przewagi w dziedzinie innowacji.

Or. en

Poprawka 952
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowoczesna infrastruktura naukowo-
badawcza jest coraz bardziej złożona i 
kosztowna, często wymagając integracji 
różnego wyposażenia, usług i źródeł 
danych oraz rozległej współpracy
transnarodowej. Żaden pojedynczy kraj nie 
dysponuje zasobami wystarczającymi do 
wsparcia całej potrzebnej mu infrastruktury 
naukowo-badawczej. W ostatnich latach 
poczyniono znaczne postępy pod 
względem europejskiego podejścia do 
infrastruktury naukowo-badawczej, co 
przejawia się realizacją planu działania
ESFRI w odniesieniu do infrastruktury, 
integracją i otwarciem krajowych obiektów 
badawczych oraz rozwojem infrastruktury 
elektronicznej mającej podstawowe 
znaczenie dla cyfrowej europejskiej 
przestrzeni badawczej. Sieci infrastruktury 
naukowo-badawczej w Europie 
wzmacniają nasz kapitał ludzki, 
zapewniając światowej klasy szkolenie dla 
nowego pokolenia naukowców i 
inżynierów oraz promując 
interdyscyplinarną współpracę.

Nowoczesna i istotna dla UE
infrastruktura naukowo-badawcza jest 
coraz bardziej złożona i kosztowna, często 
wymagając integracji różnego 
wyposażenia, usług i źródeł danych oraz 
rozległej współpracy transnarodowej.
Żaden pojedynczy kraj nie dysponuje 
zasobami wystarczającymi do wsparcia 
całej potrzebnej mu infrastruktury 
naukowo-badawczej i udostępnienia jej do 
użytku międzynarodowego. W ostatnich 
latach poczyniono znaczne postępy pod 
względem europejskiego podejścia do 
infrastruktury naukowo-badawczej, co 
przejawia się opracowaniem przez ESFRI i 
państwa członkowskie najlepszych 
praktyk, unijnych kryteriów jakości i 
adekwatności w odniesieniu do istniejącej
infrastruktury badawczej oraz wdrożeniem 
planu działania ESFRI i krajowych 
planów działania w zakresie nowej lub 
modernizowanej infrastruktury,
wyznaczeniem priorytetów, 
udoskonaleniem, integracją i otwarciem 
krajowych obiektów badawczych oraz 
rozwojem infrastruktury elektronicznej 
mającej podstawowe znaczenie dla 
cyfrowej europejskiej przestrzeni 
badawczej. Sieci infrastruktury naukowo-
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badawczej w Europie stanowią pierwszy 
krok w kierunku integracji i wzmacniają 
nasz kapitał ludzki, zapewniając szkolenie 
dla nowego pokolenia naukowców i 
inżynierów oraz promując 
interdyscyplinarną współpracę. Jest to 
warunek wstępny realizacji kolejnego 
etapu programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowoczesna infrastruktura naukowo-
badawcza jest coraz bardziej złożona i 
kosztowna, często wymagając integracji 
różnego wyposażenia, usług i źródeł 
danych oraz rozległej współpracy 
transnarodowej. Żaden pojedynczy kraj nie 
dysponuje zasobami wystarczającymi do 
wsparcia całej potrzebnej mu infrastruktury 
naukowo-badawczej. W ostatnich latach 
poczyniono znaczne postępy pod 
względem europejskiego podejścia do 
infrastruktury naukowo-badawczej, co 
przejawia się realizacją planu działania 
ESFRI w odniesieniu do infrastruktury, 
integracją i otwarciem krajowych obiektów 
badawczych oraz rozwojem infrastruktury 
elektronicznej mającej podstawowe 
znaczenie dla cyfrowej europejskiej 
przestrzeni badawczej. Sieci infrastruktury 
naukowo-badawczej w Europie 
wzmacniają nasz kapitał ludzki, 
zapewniając światowej klasy szkolenie dla 
nowego pokolenia naukowców i 
inżynierów oraz promując 
interdyscyplinarną współpracę.

Nowoczesna infrastruktura naukowo-
badawcza jest coraz bardziej złożona i 
kosztowna, często wymagając integracji 
różnego wyposażenia, usług i źródeł 
danych oraz rozległej współpracy 
transnarodowej. Żaden pojedynczy kraj nie 
dysponuje zasobami wystarczającymi do 
wsparcia całej potrzebnej mu infrastruktury 
naukowo-badawczej. W ostatnich latach 
poczyniono znaczne postępy pod 
względem europejskiego podejścia do 
infrastruktury naukowo-badawczej, co 
przejawia się ciągłym rozwojem 
i realizacją planu działania ESFRI 
w odniesieniu do infrastruktury, integracją 
i otwarciem krajowych obiektów 
badawczych oraz rozwojem infrastruktury 
elektronicznej mającej podstawowe 
znaczenie dla cyfrowej europejskiej 
przestrzeni badawczej. Sieci infrastruktury 
naukowo-badawczej w Europie 
wzmacniają jej zasoby ludzkie, 
zapewniając światowej klasy szkolenie dla 
nowego pokolenia naukowców 
i inżynierów oraz promując 
interdyscyplinarną współpracę.
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Or. en

Poprawka 954
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowoczesna infrastruktura naukowo-
badawcza jest coraz bardziej złożona i 
kosztowna, często wymagając integracji 
różnego wyposażenia, usług i źródeł 
danych oraz rozległej współpracy 
transnarodowej. Żaden pojedynczy kraj nie 
dysponuje zasobami wystarczającymi do 
wsparcia całej potrzebnej mu infrastruktury 
naukowo-badawczej. W ostatnich latach 
poczyniono znaczne postępy pod 
względem europejskiego podejścia do 
infrastruktury naukowo-badawczej, co 
przejawia się realizacją planu działania 
ESFRI w odniesieniu do infrastruktury, 
integracją i otwarciem krajowych obiektów 
badawczych oraz rozwojem infrastruktury 
elektronicznej mającej podstawowe 
znaczenie dla cyfrowej europejskiej 
przestrzeni badawczej. Sieci infrastruktury 
naukowo-badawczej w Europie 
wzmacniają nasz kapitał ludzki, 
zapewniając światowej klasy szkolenie dla 
nowego pokolenia naukowców i 
inżynierów oraz promując 
interdyscyplinarną współpracę.

Nowoczesna infrastruktura naukowo-
badawcza jest coraz bardziej złożona i 
kosztowna, często wymagając integracji 
różnego wyposażenia, usług i źródeł 
danych oraz rozległej współpracy 
transnarodowej. Żaden pojedynczy kraj nie 
dysponuje zasobami wystarczającymi do 
wsparcia całej potrzebnej mu infrastruktury 
naukowo-badawczej. W ostatnich latach 
poczyniono znaczne postępy pod 
względem europejskiego podejścia do 
infrastruktury naukowo-badawczej, co 
przejawia się realizacją planu działania 
ESFRI w odniesieniu do infrastruktury, 
integracją i otwarciem krajowych obiektów 
badawczych oraz rozwojem infrastruktury 
elektronicznej mającej podstawowe 
znaczenie dla cyfrowej, połączonej w sieć
europejskiej przestrzeni badawczej. Sieci 
infrastruktury naukowo-badawczej w 
Europie wzmacniają nasz kapitał ludzki, 
zapewniając światowej klasy szkolenie dla 
nowego pokolenia naukowców i 
inżynierów oraz promując 
interdyscyplinarną współpracę.

Or. en

Poprawka 955
Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dalsza rozbudowa i poszerzone 
wykorzystanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie Unii w istotnym 
stopniu przyczynią się do rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej.
Państwa członkowskie wprawdzie nadal 
odgrywają podstawową rolę pod względem 
rozwijania i finansowania infrastruktury 
naukowo-badawczej, jednak Unia 
odgrywa istotną rolę, polegającą na 
wspieraniu infrastruktury na poziomie
unijnym, promowaniu tworzenia nowych 
obiektów, umożliwiania szerokiego 
dostępu do infrastruktury krajowej i 
europejskiej oraz zapewnienia spójności i 
skuteczności polityki regionalnej, krajowej, 
europejskiej i międzynarodowej. Jest to 
konieczne nie tylko dla zapobiegania 
powielaniu wysiłków oraz dla 
koordynowania i racjonalizacji 
wykorzystania obiektów, lecz także dla 
połączenia zasobów umożliwiającego Unii 
pozyskiwanie i eksploatowanie 
infrastruktury naukowo-badawczej na 
poziomie światowym.

Dalsza rozbudowa i poszerzone 
wykorzystanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie Unii w istotnym 
stopniu przyczynią się do rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej. Unia 
odgrywa istotną rolę, polegającą na 
wspieraniu infrastruktury na szczeblu
unijnym, promowaniu tworzenia nowych
obiektów, umożliwiania szerokiego 
dostępu do infrastruktury krajowej i 
europejskiej oraz zapewnienia spójności i 
skuteczności polityki regionalnej, krajowej, 
europejskiej i międzynarodowej. Jest to 
konieczne nie tylko dla zapobiegania 
powielaniu wysiłków oraz dla 
koordynowania i racjonalizacji 
wykorzystania obiektów, lecz także dla 
połączenia zasobów umożliwiającego Unii 
pozyskiwanie i eksploatowanie 
infrastruktury naukowo-badawczej na 
poziomie światowym.

Or. en

Poprawka 956
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 4.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dalsza rozbudowa i poszerzone 
wykorzystanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie Unii w istotnym 
stopniu przyczynią się do rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej. 
Państwa członkowskie wprawdzie nadal 
odgrywają podstawową rolę pod względem 

Dalsza rozbudowa i poszerzone 
wykorzystanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie Unii w istotnym 
stopniu przyczynią się do rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej. 
Państwa członkowskie wprawdzie nadal 
odgrywają podstawową rolę pod względem 
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rozwijania i finansowania infrastruktury 
naukowo-badawczej, jednak Unia odgrywa 
istotną rolę, polegającą na wspieraniu 
infrastruktury na poziomie unijnym, 
promowaniu tworzenia nowych obiektów, 
umożliwiania szerokiego dostępu do 
infrastruktury krajowej i europejskiej oraz 
zapewnienia spójności i skuteczności 
polityki regionalnej, krajowej, europejskiej 
i międzynarodowej. Jest to konieczne nie 
tylko dla zapobiegania powielaniu 
wysiłków oraz dla koordynowania i 
racjonalizacji wykorzystania obiektów, 
lecz także dla połączenia zasobów 
umożliwiającego Unii pozyskiwanie i 
eksploatowanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie światowym.

rozwijania i finansowania infrastruktury 
naukowo-badawczej, jednak Unia odgrywa 
istotną rolę, polegającą na wspieraniu 
infrastruktury na poziomie unijnym, 
promowaniu tworzenia nowych obiektów 
na terenach oddalonych, umożliwiania 
szerokiego dostępu do infrastruktury 
krajowej i europejskiej oraz zapewnienia 
spójności i skuteczności polityki 
regionalnej, krajowej, europejskiej i 
międzynarodowej. Jest to konieczne nie 
tylko dla zapobiegania powielaniu 
wysiłków oraz dla koordynowania i 
racjonalizacji wykorzystania obiektów, 
lecz także dla połączenia zasobów 
umożliwiającego Unii pozyskiwanie i 
eksploatowanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie światowym.

Or. fr

Poprawka 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dalsza rozbudowa i poszerzone 
wykorzystanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie Unii w istotnym 
stopniu przyczynią się do rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej.
Państwa członkowskie wprawdzie nadal 
odgrywają podstawową rolę pod względem 
rozwijania i finansowania infrastruktury 
naukowo-badawczej, jednak Unia odgrywa 
istotną rolę, polegającą na wspieraniu 
infrastruktury na poziomie unijnym, 
promowaniu tworzenia nowych obiektów, 
umożliwiania szerokiego dostępu do 
infrastruktury krajowej i europejskiej oraz 
zapewnienia spójności i skuteczności 
polityki regionalnej, krajowej, europejskiej 
i międzynarodowej. Jest to konieczne nie 

Dalsza rozbudowa i poszerzone 
wykorzystanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie Unii w istotnym 
stopniu przyczynią się do rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej.
Państwa członkowskie wprawdzie nadal 
odgrywają podstawową rolę pod względem 
rozwijania i finansowania infrastruktury 
naukowo-badawczej, jednak Unia odgrywa 
istotną rolę, polegającą na wspieraniu 
infrastruktury na szczeblu unijnym, np. 
koordynowaniu działań w ramach 
rozproszonej europejskiej infrastruktury 
badawczej, promowaniu tworzenia nowych 
obiektów, umożliwiania szerokiego 
dostępu do infrastruktury krajowej i 
europejskiej oraz zapewnienia spójności i 
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tylko dla zapobiegania powielaniu 
wysiłków oraz dla koordynowania i 
racjonalizacji wykorzystania obiektów, 
lecz także dla połączenia zasobów 
umożliwiającego Unii pozyskiwanie i 
eksploatowanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie światowym.

skuteczności polityki regionalnej, krajowej, 
europejskiej i międzynarodowej. Jest to 
konieczne nie tylko dla zapobiegania 
powielaniu wysiłków oraz dla 
koordynowania i racjonalizacji 
wykorzystania obiektów, lecz także dla 
połączenia zasobów umożliwiającego Unii 
pozyskiwanie i eksploatowanie 
infrastruktury naukowo-badawczej na 
poziomie światowym.

Or. en

Poprawka 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dalsza rozbudowa i poszerzone 
wykorzystanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie Unii w istotnym 
stopniu przyczynią się do rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej.
Państwa członkowskie wprawdzie nadal 
odgrywają podstawową rolę pod względem 
rozwijania i finansowania infrastruktury 
naukowo-badawczej, jednak Unia odgrywa 
istotną rolę, polegającą na wspieraniu 
infrastruktury na poziomie unijnym, 
promowaniu tworzenia nowych obiektów, 
umożliwiania szerokiego dostępu do 
infrastruktury krajowej i europejskiej oraz 
zapewnienia spójności i skuteczności 
polityki regionalnej, krajowej, europejskiej 
i międzynarodowej. Jest to konieczne nie 
tylko dla zapobiegania powielaniu 
wysiłków oraz dla koordynowania i 
racjonalizacji wykorzystania obiektów,
lecz także dla połączenia zasobów 
umożliwiającego Unii pozyskiwanie i 
eksploatowanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie światowym.

Dalsza rozbudowa i poszerzone 
wykorzystanie infrastruktury naukowo-
badawczej na szczeblu europejskim
w istotnym stopniu przyczynią się do 
rozwoju europejskiej przestrzeni 
badawczej. Państwa członkowskie 
wprawdzie nadal odgrywają podstawową 
rolę pod względem rozwijania i 
finansowania infrastruktury naukowo-
badawczej, jednak Unia odgrywa istotną 
rolę, polegającą na wspieraniu 
infrastruktury na szczeblu europejskim, np. 
zachęcaniu do koordynacji w ramach 
rozproszonej europejskiej infrastruktury 
badawczej, promowaniu tworzenia nowych 
obiektów, umożliwiania i wspierania
szerokiego dostępu do infrastruktury 
krajowej i europejskiej oraz zapewnienia 
spójności i skuteczności polityki 
regionalnej, krajowej, europejskiej i 
międzynarodowej. Jest to konieczne, aby 
zapobiegać powielaniu wysiłków, 
wspierać skoordynowane i skuteczne 
wykorzystywanie obiektów, a tam gdzie to 
właściwe – aby łączyć zasoby, 
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umożliwiając tym samym Unii 
pozyskiwanie i eksploatowanie 
infrastruktury naukowo-badawczej na 
poziomie światowym.

Or. en

Poprawka 959
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dalsza rozbudowa i poszerzone 
wykorzystanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie Unii w istotnym 
stopniu przyczynią się do rozwoju
europejskiej przestrzeni badawczej.
Państwa członkowskie wprawdzie nadal 
odgrywają podstawową rolę pod względem 
rozwijania i finansowania infrastruktury 
naukowo-badawczej, jednak Unia odgrywa 
istotną rolę, polegającą na wspieraniu 
infrastruktury na poziomie unijnym, 
promowaniu tworzenia nowych obiektów, 
umożliwiania szerokiego dostępu do 
infrastruktury krajowej i europejskiej oraz 
zapewnienia spójności i skuteczności 
polityki regionalnej, krajowej, europejskiej 
i międzynarodowej. Jest to konieczne nie 
tylko dla zapobiegania powielaniu 
wysiłków oraz dla koordynowania i 
racjonalizacji wykorzystania obiektów, 
lecz także dla połączenia zasobów 
umożliwiającego Unii pozyskiwanie i 
eksploatowanie infrastruktury naukowo-
badawczej na poziomie światowym.

Dalsza rozbudowa na szczeblu UE 
wymaga skutecznego określenia 
priorytetów opartego na zasadach 
doskonałości i wdrożenia unijnych 
standardów jakości, jak również szerszego 
wykorzystania najlepszej infrastruktury 
naukowo-badawczej na poziomie Unii. W
istotnym stopniu przyczyni się to do
realizacji i eksploatacji europejskiej 
przestrzeni badawczej. Państwa 
członkowskie wprawdzie nadal odgrywają 
podstawową rolę pod względem rozwijania 
i finansowania infrastruktury naukowo-
badawczej, jednak Unia odgrywa istotną 
rolę, polegającą na wyborze i wspieraniu
światowej klasy infrastruktury najwyższej 
jakości na szczeblu unijnym, promowaniu 
tworzenia nowych i zintegrowanych
obiektów, umożliwiania szerokiego 
dostępu do najlepszej infrastruktury 
krajowej i europejskiej oraz zapewnienia 
spójności i skuteczności polityki 
regionalnej, krajowej, europejskiej i 
międzynarodowej. Jest to konieczne nie 
tylko dla zapobiegania powielaniu i 
fragmentacji wysiłków oraz dla 
koordynowania i racjonalizacji 
wykorzystania obiektów przez 
wprowadzenie odpowiedniej oceny i 
określenie priorytetów, lecz także dla 
połączenia zasobów na rzecz obiektów 
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najbardziej skutecznych i istotnych dla 
UE, umożliwiającego Unii pozyskiwanie i 
eksploatowanie infrastruktury naukowo-
badawczej przy jednoczesnym 
wzmacnianiu swojej atrakcyjności i 
konkurencyjności na poziomie 
światowym.

Or. en

Poprawka 960
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 4 – podpunkt 4,2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umożliwienie współpracy na odległość, 
przetwarzanie ogromnych ilości danych, 
eksperymenty in silico oraz dostęp do 
odległych zasobów oznaczają, że 
infrastruktura informacyjno-
komunikacyjna odgrywa rolę 
transformacyjną we wspieraniu nauki. 
Dlatego właściwym krokiem jest 
przeznaczenie znacznej części budżetu w 
ramach niniejszego celu szczegółowego 
na e-infrastrukturę.

Or. en

Uzasadnienie

Infrastruktura informacyjno-komunikacyjna i e-infrastruktura mają podstawowe znaczenie, 
lecz ze względu na szybko zmieniające się koszty rozwoju technologii niewłaściwe może 
okazać się procentowe określanie udziału w finansowaniu.

Poprawka 961
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Technologie informacyjno-
komunikacyjne zmieniają naukę dzięki 
umożliwieniu współpracy na odległość, 
przetwarzaniu ogromnych ilości danych, 
eksperymentom in silico oraz dostępowi 
do odległych zasobów. Badania naukowe 
stają się zatem coraz bardziej 
międzynarodowe i interdyscyplinarne, co 
wymaga wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, które są 
ponadnarodowe, podobnie jak sama 
nauka. Dlatego właściwym krokiem jest 
przeznaczenie 38% budżetu w ramach 
niniejszego celu szczegółowego na 
badania naukowe i innowacje w zakresie 
e-infrastruktury.

Or. en

Poprawka 962
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Korzyści skali i zakresu osiągane dzięki 
europejskiemu podejściu w zakresie 
budowy infrastruktury naukowo-
badawczej, w tym infrastruktury 
elektronicznej, jej wykorzystania i 
zarządzania nią, przyczynią się w 
znacznym stopniu do wzmocnienia 
europejskiego potencjału w zakresie badań 
naukowych i innowacji.

Korzyści skali i zakresu osiągane dzięki 
europejskiemu podejściu w zakresie 
budowy infrastruktury naukowo-
badawczej, w tym infrastruktury 
elektronicznej, jej wykorzystania 
i zarządzania nią, przyczynią się 
w znacznym stopniu do wzmocnienia 
europejskiego potencjału w zakresie badań 
naukowych i innowacji i sprawią, że UE 
będzie bardziej konkurencyjna na 
szczeblu międzynarodowym.

Or. en
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Poprawka 963
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Korzyści skali i zakresu osiągane dzięki 
europejskiemu podejściu w zakresie 
budowy infrastruktury naukowo-
badawczej, w tym infrastruktury 
elektronicznej, jej wykorzystania i 
zarządzania nią, przyczynią się w 
znacznym stopniu do wzmocnienia 
europejskiego potencjału w zakresie badań 
naukowych i innowacji.

Korzyści skali i zakresu osiągane dzięki
wspólnemu i priorytetowo 
potraktowanemu europejskiemu podejściu 
w zakresie budowy doskonałej i na 
światowym poziomie infrastruktury 
naukowo-badawczej, w tym infrastruktury 
elektronicznej, jej eksploatowania lub
użytkowania, przyczynią się w znacznym 
stopniu do wzmocnienia europejskiego 
potencjału w zakresie badań naukowych i 
innowacji.

Or. en

Poprawka 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania mają na celu budowę 
europejskiej infrastruktury badawczej na 
2020 r. i lata kolejne, wspieranie jej 
potencjału innowacyjnego i kapitału 
ludzkiego oraz wzmocnienie europejskiej 
polityki w tym zakresie.

Działania mają na celu budowę 
europejskiej infrastruktury badawczej na 
2020 r. i lata kolejne, wspieranie jej 
potencjału innowacyjnego i zasobów 
ludzkich oraz wzmocnienie europejskiej 
polityki w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 965
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania mają na celu budowę 
europejskiej infrastruktury badawczej na 
2020 r. i lata kolejne, wspieranie jej 
potencjału innowacyjnego i kapitału 
ludzkiego oraz wzmocnienie europejskiej 
polityki w tym zakresie.

Działania mają na celu wybór, budowę i 
wspieranie najlepszej już istniejącej oraz 
nowej europejskiej infrastruktury 
badawczej, wspieranie jej potencjału 
innowacyjnego i kapitału ludzkiego oraz 
wzmocnienie europejskiej polityki w tym 
zakresie.

Or. en

Poprawka 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stworzenie bazy danych dotyczącej 
wyników badań i innowacji.
Celem jest stworzenie i udostępnienie bazy 
danych wyników badań i innowacji. 
Będzie ona otwarta na międzynarodową 
współpracę. Treści do tej bazy danych 
będą dodawane zarówno przez badaczy, 
jak i przez przedsiębiorstwa  w celu 
uruchomienia rynku innowacji i 
współpracy oraz ułatwiania nawiązywania 
kontaktów z ewentualnymi partnerami.

Or. en

Poprawka 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wdrożenia i Celem jest zapewnienie wdrożenia i 
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wykorzystania ESFRI oraz innych 
rodzajów światowej klasy infrastruktury 
naukowo-badawczej; integracja i 
zapewnienie dostępu do krajowej 
infrastruktury naukowo-badawczej; a także 
rozwijanie, wdrażanie i eksploatacja e-
infrastruktury.

wykorzystania oraz ponadnarodowego 
dostępu do ESFRI oraz innych rodzajów 
światowej klasy infrastruktury naukowo-
badawczej; finansowanie kosztów 
operacyjnych o europejskiej wartości 
dodanej (działań w zakresie koordynacji 
ponadnarodowej, ponadnarodowego 
dostępu, modernizacji), w tym rozwój 
elementów infrastruktury należących do 
partnerów regionalnych; integracja i 
zapewnienie dostępu do krajowej 
infrastruktury naukowo-badawczej; a także 
rozwijanie, wdrażanie i eksploatacja e-
infrastruktury.

Or. en

Poprawka 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wdrożenia i 
wykorzystania ESFRI oraz innych 
rodzajów światowej klasy infrastruktury 
naukowo-badawczej; integracja i 
zapewnienie dostępu do krajowej 
infrastruktury naukowo-badawczej; a także 
rozwijanie, wdrażanie i eksploatacja e-
infrastruktury.

Celem jest zapewnienie przygotowania, 
budowy, wdrożenia i wykorzystania ESFRI 
oraz innych rodzajów światowej klasy 
infrastruktury naukowo-badawczej, w tym 
rozwój elementów infrastruktury 
należących do partnerów regionalnych ;
integracja i zapewnienie dostępu do 
krajowej infrastruktury naukowo-
badawczej, tak aby europejscy naukowcy 
mogli z niej korzystać, bez względu na jej 
lokalizację, w celu prowadzenia badań na 
najwyższym poziomie; a także rozwijanie, 
wdrażanie i eksploatacja e-infrastruktury w 
przypadkach, gdy interwencja Unii ma 
istotną wartość dodaną.

Or. en
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Poprawka 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wdrożenia i 
wykorzystania ESFRI oraz innych 
rodzajów światowej klasy infrastruktury 
naukowo-badawczej; integracja i 
zapewnienie dostępu do krajowej 
infrastruktury naukowo-badawczej; a także 
rozwijanie, wdrażanie i eksploatacja e-
infrastruktury.

Celem jest zapewnienie wdrożenia i 
wykorzystania ESFRI oraz innych 
rodzajów światowej klasy infrastruktury 
naukowo-badawczej, w tym rozwój 
elementów infrastruktury należących do 
partnerów regionalnych ; integracja i 
zapewnienie dostępu do krajowej 
infrastruktury naukowo-badawczej leżącej 
w interesie ogólnoeuropejskim i 
regionalnym; a także rozwijanie, 
wdrażanie i eksploatacja e-infrastruktury.

Or. en

Poprawka 970
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wdrożenia i 
wykorzystania ESFRI oraz innych 
rodzajów światowej klasy infrastruktury 
naukowo-badawczej; integracja i 
zapewnienie dostępu do krajowej 
infrastruktury naukowo-badawczej; a także 
rozwijanie, wdrażanie i eksploatacja e-
infrastruktury.

Celem jest zapewnienie wyboru, wdrożenia 
i wykorzystania ESFRI oraz innych 
rodzajów światowej klasy infrastruktury 
naukowo-badawczej, w tym rozwój  
doskonałych elementów infrastruktury 
należących do partnerów regionalnych;
wspieranie na szczeblu UE działania 
najbardziej adekwatnej i doskonałej
krajowej infrastruktury naukowo-
badawczej opartego na otwartym dostępie;
włączenie tej infrastruktury w 
infrastrukturę obecną na szczeblu UE; a 
także rozwijanie, wdrażanie i eksploatacja 
e-infrastruktury.
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Or. en

Poprawka 971
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (b) – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Wspieranie innowacyjnego potencjału 
infrastruktury badawczej i jej kapitału 
ludzkiego

(b) Wspieranie innowacyjnego potencjału
mającej znaczenie dla UE infrastruktury 
badawczej i jej kapitału ludzkiego przez 
zapewnienie wsparcia w oparciu o zasadę 
doskonałości i znaczenie 
ogólnoeuropejskie.

Or. en

Poprawka 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wspomaganie infrastruktury 
naukowo-badawczej w zakresie wczesnego 
przyjmowania technologii, promowanie 
partnerstw badawczo-rozwojowych z 
przemysłem, ułatwianie ich 
przemysłowego wykorzystania oraz 
stymulowanie tworzenia klastrów 
innowacyjnych. W ramach tego działania 
będzie również wspierane szkolenie i/lub 
wymiana personelu zarządzającego 
infrastrukturą naukowo-badawczą oraz 
obsługującego ją.

Celem jest wspomaganie infrastruktury 
naukowo-badawczej w zakresie wczesnego 
przyjmowania technologii, promowanie 
partnerstw badawczo-rozwojowych z 
przemysłem, ułatwianie ich 
przemysłowego wykorzystania oraz 
stymulowanie tworzenia klastrów 
innowacyjnych. W ramach tego działania 
będzie również wspierane szkolenie i/lub 
wymiana personelu zarządzającego 
infrastrukturą naukowo-badawczą oraz 
obsługującego ją. Należy sprzyjać synergii 
i spójności z działaniami Marie 
Skłodowska Curie oraz wspólnotami 
wiedzy i innowacji EIT.

Or. en
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Poprawka 973
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wspomaganie infrastruktury 
naukowo-badawczej w zakresie wczesnego 
przyjmowania technologii, promowanie 
partnerstw badawczo-rozwojowych z 
przemysłem, ułatwianie ich 
przemysłowego wykorzystania oraz 
stymulowanie tworzenia klastrów 
innowacyjnych. W ramach tego działania 
będzie również wspierane szkolenie i/lub 
wymiana personelu zarządzającego 
infrastrukturą naukowo-badawczą oraz 
obsługującego ją.

Celem jest wspomaganie infrastruktury 
naukowo-badawczej w zakresie wczesnego 
przyjmowania najnowszych technologii, 
promowanie partnerstw badawczo-
rozwojowych z przemysłem, ułatwianie ich 
przemysłowego wykorzystania oraz 
stymulowanie ich wkładu w tworzenie
klastrów innowacyjnych. W ramach tego 
działania będzie również wspierane 
szkolenie i/lub wymiana personelu 
zarządzającego infrastrukturą naukowo-
badawczą oraz obsługującego ją na 
szczeblu międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 974
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (c) – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Wzmocnienie europejskiej polityki w 
zakresie infrastruktury badawczej i 
współpracy międzynarodowej

(c) Wzmocnienie europejskiej polityki w 
zakresie infrastruktury badawczej i 
współpracy międzynarodowej, również 
przez wprowadzenie 
wysokospecjalistycznej, niezależnej 
wzajemnej oceny i określenie priorytetów.

Or. en
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Poprawka 975
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wspieranie partnerstw między 
odnośnymi decydentami a organami 
finansującymi, tworzenia narzędzi 
mapowania i monitorowania na potrzeby 
procesu decyzyjnego, a także współpracy 
międzynarodowej.

Celem jest wspieranie partnerstw między 
odnośnymi decydentami a organami 
finansującymi, tworzenia narzędzi 
mapowania i monitorowania na potrzeby 
procesu decyzyjnego, a także współpracy 
międzynarodowej. Europejskie ośrodki 
naukowo-badawcze są wspierane w 
działaniach w zakresie współpracy 
międzynarodowej, zasięga się również ich 
opinii w procesie kształtowania 
europejskiej strategii współpracy 
międzynarodowej w dziedzinie badań 
naukowych.

Or. en

Poprawka 976
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wspieranie partnerstw między 
odnośnymi decydentami a organami 
finansującymi, tworzenia narzędzi 
mapowania i monitorowania na potrzeby
procesu decyzyjnego, a także współpracy 
międzynarodowej.

Celem jest wspieranie partnerstw między 
odnośnymi decydentami a organami 
finansującymi, tworzenia narzędzi 
mapowania i monitorowania oraz 
wdrażanie wysokospecjalistycznej 
niezależnej oceny i procesu decyzyjnego
opartego na doskonałości.

Or. en

Poprawka 977
Gunnar Hökmark
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (c) – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze krajowe i regionalne należy 
wykorzystać w ich pełnym zakresie w celu 
wsparcia budowania potencjału 
infrastruktury badawczej.

Or. en

Poprawka 978
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA I 
Z JEGO UDZIAŁEM, KU 
ODPOWIEDZIALNYM BADANIOM 
NAUKOWYM I INNOWACJOM
4B.1 Cel szczegółowy
Celem szczegółowym jest zbudowanie 
skutecznej współpracy między 
środowiskiem naukowym a 
społeczeństwem, przyciągnięcie nowych 
talentów do działalności naukowej oraz 
powiązanie doskonałości naukowej ze 
świadomością i odpowiedzialnością 
społeczną.
Szybkie postępy współczesnych badań 
naukowych i innowacji doprowadziły do 
pojawienia się istotnych kwestii etycznych, 
prawnych i społecznych, które wymagają 
większej współpracy między środowiskiem 
naukowym a społeczeństwem i większego 
zaangażowania po obu stronach.
Znalezienie właściwych odpowiedzi na 
wyzwania, przed jakimi stoi Europa, 



PE492.761v01-00 142/177 AM\907534PL.doc

PL

wymaga zaangażowania jak największej 
liczby różnorakich podmiotów w proces 
badań i innowacji. Tradycyjnie kontakty 
między środowiskiem naukowym a 
społeczeństwem sprowadzały się do 
jednokierunkowego odgórnego transferu 
wiedzy od ekspertów do obywateli. 
Ewolucja w stronę otwartego, dobrze 
funkcjonującego i demokratycznego 
społeczeństwa opartego na wiedzy 
wymaga przejścia na bardziej 
dwukierunkowy dialog i aktywną 
współpracę wykraczające poza tradycyjne 
kształcenie naukowe i obecne 
postrzeganie obywateli jedynie jako 
konsumentów wyników badań 
naukowych. Taki dialog i aktywna 
współpraca bez wątpienia umożliwi 
bardziej odpowiedzialną działalność 
naukową i innowacyjną.
Unia potrzebuje wszystkich swoich 
talentów, aby zwiększyć swą 
konkurencyjną przewagę w światowej 
gospodarce. Osoby kreatywne są wszędzie. 
Ponadto, aby zapewnić Europie potrzebny 
dodatkowy milion naukowców do 2020 r., 
dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie 
celu, jakim jest przeznaczanie 3% PKB na 
badania i rozwój, w interesie Unii leży, by 
jej młodzi mieszkańcy wybierali karierę 
naukową, a także konieczna jest 
zróżnicowana i zrównoważona pod 
względem płci siła robocza.
Jednak przyciągnięcie większej liczby 
młodych ludzi do nauki i technologii jest 
coraz trudniejsze, a fakt, że wiele zdolnych 
młodych osób nie wybiera kariery w tych 
dziedzinach, budzi w Europie coraz 
większe zaniepokojenie. Ponadto należy 
również zadbać o to, by osoby, które 
rozpoczęły już karierę w dziedzinie nauki 
lub technologii, wciąż odczuwały 
entuzjazm i motywację oraz by miały 
możliwości rozwoju osobistego bez 
konieczności porzucenia dziedzin, które 
wybrali.



AM\907534PL.doc 143/177 PE492.761v01-00

PL

W nauce widoczna jest również wyraźnie 
nierównowaga płci. Jeżeli Europa chce 
mieć pewność, że finansuje skuteczny i 
wydajny program w zakresie badań i 
innowacji, należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, że kobiety w nauce nie są 
dostatecznie reprezentowane, a różnice, 
jeżeli chodzi o płeć społeczno-kulturową w 
dziedzinie badań i innowacji, nie są 
uwzględniane.
4b.2 Uzasadnienie i wartość dodana Unii
Poprawa współpracy między środowiskiem 
naukowym i społeczeństwem w celu 
zapewnienia szerszego wsparcia 
społecznego i politycznego nauce i 
technologii we wszystkich państwach 
członkowskich staje się coraz bardziej 
istotną kwestią, której wagę podkreślił 
jeszcze obecny kryzys gospodarczy: w 
społeczeństwach demokratycznych 
priorytetowe traktowanie inwestycji 
publicznych w naukę wymaga ogromnego 
poparcia społecznego i politycznego od 
ludzi rozumiejących wartość nauki, 
znających procesy naukowe i zdolnych 
docenić jej wkład w poszerzanie wiedzy, 
rozwój społeczny i postęp gospodarczy. 
Poczucia wzajemnego zaufania nie można 
zbudować na modelu odgórnym.
Można to osiągnąć jedynie w drodze 
rozwoju owocnego i intensywnego dialogu 
i aktywnej współpracy między 
środowiskiem naukowym a 
społeczeństwem w celu uzyskania większej 
odpowiedzialności nauki oraz 
umożliwienia opracowywania strategii 
politycznych bliższych obywatelom. 
Zróżnicowane „naturalne laboratorium”, 
jakim jest Europa, oraz różne wizje, jakie 
pojawiają się na naszym kontynencie, 
stanowią wartość dodaną, która jeszcze 
bardziej podkreśla istotną rolę dialogu 
między różnymi podmiotami.
Ponadto propagowanie w taki 
interaktywny sposób kultury naukowej w 
Europie wzmocni wartości demokratyczne 
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i humanistyczne, a także przyczyni się do 
zwiększenia zainteresowania nauką i 
technologią. Dobra kondycja europejskiej 
nauki i technologii zależy od jej zdolności 
do pozyskiwania talentów i idei, 
gdziekolwiek one są.
4b.3 Ogólne kierunki działań
Działania powinny mieć na celu 
przyciągnięcie nowych utalentowanych 
ludzi do studiowania dyscyplin z dziedziny 
nauki i technologii w społeczeństwach 
europejskich oraz zniwelowanie różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn 
zajmujących się badaniami naukowymi w 
Unii. Wsparcie obejmować będzie również 
takie działania jak zwiększenie naszej 
zdolności do uwzględniania wiedzy 
naukowej i technologicznej oraz 
metodologii w procesach podejmowania 
decyzji, opracowanie mechanizmów 
umożliwiających poszerzenie i pogłębienie 
społecznej oceny opcji, przyczynianie się 
do zapobiegania populistycznym i 
antynaukowym ruchom, a także zadbanie 
o to, aby wartości etyczne i społeczne były 
uwzględniane w całym procesie innowacji.
Działania skoncentrują się na:
(a) wsparciu zaangażowania 
społeczeństwa w badania i innowacje i 
promowaniu badań i innowacji 
interdyscyplinarnych, w szczególności 
wspieraniu udziału obywateli w 
badaniach i innowacjach;
(b) propagowaniu kwestii 
równouprawnienia płci przez wspieranie 
zmian w organizacji instytucji
badawczych oraz w planowaniu 
programów badawczych; obejmuje to 
różne wymiary równouprawnienia 
dotyczące w szczególności: zapewnienia 
równości szans w karierze naukowej i 
procesach podejmowania decyzji oraz 
uwzględniania aspektów płci w treści 
badań i innowacji;
(c) sprawieniu, by obywatele lepiej 



AM\907534PL.doc 145/177 PE492.761v01-00

PL

rozumieli zagadnienia naukowe dzięki 
formalnej lub nieformalnej edukacji w 
tym zakresie, a także propagowaniu 
działań związanych z nauką, np. w 
ośrodkach naukowych i muzeach, co 
stanowi bardzo ważny element dla 
rozwoju społeczeństwa przyszłości oraz 
podstawę współistnienia w demokracji; 
sprawieniu, by kariera w dziedzinie nauki 
i technologii była atrakcyjna dla młodych 
studentów, a także wspieraniu trwałych 
kontaktów między szkołami, instytucjami 
badawczymi, przemysłem i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego;
(d) propagowaniu ram etycznych w 
zakresie badań i innowacji, opartych na 
podstawowych zasadach etyki, łącznie z 
zasadami ujętymi w Karcie praw 
podstawowych i we wszystkich stosownych 
przepisach i konwencjach Unii;
(e) poprawie otwartego dostępu do 
wyników badań naukowych (w 
szczególności publikacji i danych 
naukowych) w celu zapewnienia 
przejrzystości i zaufania między 
podmiotami, zwiększenia doskonałości 
naukowej i konkurencyjności 
gospodarczej;
(f) rozwoju ram zarządzania 
odpowiedzialnych badań i innowacji 
zachęcających podmioty społeczne 
(naukowców, społeczeństwo obywatelskie, 
przemysł, decydentów) do wspólnej pracy 
w ciągu całego procesu badań i innowacji 
w celu lepszego dostosowania go – tak jak
i wyników oraz skutków – do oczekiwań, 
potrzeb i wartości społecznych;
(g) poszerzeniu wiedzy na temat 
komunikacji naukowej w celu poprawy 
jakości i skuteczności interakcji między 
naukowcami, mediami i opinią publiczną, 
monitorowaniu postrzegania nauki przez 
obywateli.

Or. en
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Poprawka 979
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. UPOWSZECHNIANIE 
DOSKONAŁOŚCI I ROZSZERZANIE 
UCZESTNICTWA
4a.3 Ogólny zarys działań
(m) Wspieranie zaangażowania 
dodatkowych partnerów – z siedzibą w 
krajach, które nie biorą jeszcze udziału w 
obecnym konsorcjum – w realizowane 
projekty w celu zwiększenia poziomu 
wiedzy fachowej, rozszerzenia zakresu i 
przyspieszenia rozwoju.

Or. en

Poprawka 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. UPOWSZECHNIANIE 
DOSKONAŁOŚCI I ROZSZERZANIE 
UCZESTNICTWA
Ogólny zarys działań:
Wspieranie zaangażowania dodatkowych 
partnerów z siedzibą w krajach, które nie 
biorą jeszcze udziału w obecnych 
konsorcjach.

Or. en
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Poprawka 981
Philippe Lamberts

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Celem szczegółowym jest budowa 
i utrzymanie wiodącej globalnej pozycji za 
pomocą badań i innowacji w zakresie 
technologii stanowiących podstawę 
konkurencyjności w wielu istniejących 
i powstających gałęziach przemysłu 
i sektorach.

Or. en

Poprawka 982
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Globalne otoczenie biznesu zmienia się w 
szybkim tempie, a cele strategii „Europa 
2020” dotyczące inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu stawiają przed 
europejskim przemysłem zarówno 
wyzwania, jak i możliwości. Europa 
potrzebuje przyspieszenia w dziedzinie 
innowacji, przeobrażenia uzyskanej wiedzy 
w sposób pozwalający na udoskonalenie 
i zwiększenie jakości i trwałości
istniejących produktów, usług i rynków; a 
także na tworzenie nowych. Innowacje 
należy wykorzystywać w najszerszym 
rozumieniu, nie tylko w technologii, lecz 
także w biznesie oraz w kwestiach 
organizacyjnych i społecznych.
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Poprawka 983
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 984
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymanie się w czołówce globalnej 
konkurencji dzięki silnej bazie 
technologicznej i zdolnościom 
przemysłowym wymaga zwiększenia 
strategicznych inwestycji w badania 

Utrzymanie się w czołówce globalnej 
konkurencji dzięki silnej bazie 
technologicznej i zdolnościom 
przemysłowym wymaga zwiększenia 
strategicznych inwestycji w badania 
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naukowe, rozwój, walidację i programy 
pilotażowe w dziedzinach technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
nanotechnologie, materiały zaawansowane,
biotechnologia, zaawansowane systemy 
produkcji i przetwarzania oraz przestrzeń 
kosmiczna.

naukowe, rozwój, walidację i programy 
pilotażowe w dziedzinach technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
nanotechnologie, materiały zaawansowane,
technologie wykorzystujące energię ze 
źródeł odnawialnych i biotechnologia; 
zaawansowane systemy produkcji i 
przetwarzania; oraz przestrzeń kosmiczna.

Or. en

Uzasadnienie

UE jest kolebką innowacji w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, a europejski przemysł 
w tej dziedzinie zapewnia coraz większą liczbę miejsc pracy, znaczące i rosnące możliwości 
eksportowe oraz zajmuje czołową pozycję na świecie. Aby Europa mogła utrzymać przewagę 
z racji pierwszeństwa i pozycję lidera w tym obszarze, UE musi utrzymać tempo w dziedzinie 
badań i rozwoju celem wsparcia przemysłu odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 985
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymanie się w czołówce globalnej 
konkurencji dzięki silnej bazie 
technologicznej i zdolnościom 
przemysłowym wymaga zwiększenia 
strategicznych inwestycji w badania 
naukowe, rozwój, walidację i programy 
pilotażowe w dziedzinach technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
nanotechnologie, materiały zaawansowane,
biotechnologia, zaawansowane systemy 
produkcji i przetwarzania oraz przestrzeń 
kosmiczna.

Utrzymanie się w czołówce globalnej 
konkurencji dzięki silnej bazie 
technologicznej i zdolnościom 
przemysłowym wymaga zwiększenia 
strategicznych inwestycji w badania 
naukowe, rozwój, walidację i programy 
pilotażowe w dziedzinach technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
nanotechnologie, technologie kwantowe; 
materiały zaawansowane, biotechnologia,
zaawansowane systemy produkcji i 
przetwarzania oraz przestrzeń kosmiczna.

Or. en

Poprawka 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymanie się w czołówce globalnej 
konkurencji dzięki silnej bazie 
technologicznej i zdolnościom 
przemysłowym wymaga zwiększenia 
strategicznych inwestycji w badania 
naukowe, rozwój, walidację i programy 
pilotażowe w dziedzinach technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
nanotechnologie, materiały zaawansowane,
biotechnologia, zaawansowane systemy 
produkcji i przetwarzania oraz przestrzeń 
kosmiczna.

Utrzymanie się w czołówce globalnej 
konkurencji dzięki silnej bazie 
technologicznej i zdolnościom 
przemysłowym wymaga zwiększenia 
strategicznych inwestycji w badania 
naukowe, rozwój, walidację i programy 
pilotażowe w dziedzinach technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
nanotechnologie, materiały zaawansowane,
biotechnologia, technologie wodne; 
zaawansowane systemy produkcji i 
przetwarzania oraz przestrzeń kosmiczna.

Or. en

Poprawka 987
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymanie się w czołówce globalnej 
konkurencji dzięki silnej bazie 
technologicznej i zdolnościom 
przemysłowym wymaga zwiększenia 
strategicznych inwestycji w badania 
naukowe, rozwój, walidację i programy 
pilotażowe w dziedzinach technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
nanotechnologie, materiały 
zaawansowane, Biotechnologia, 
zaawansowane systemy produkcji 
i przetwarzania oraz przestrzeń kosmiczna.

Utrzymanie się w czołówce globalnej 
konkurencji dzięki silnej bazie 
technologicznej i zdolnościom 
przemysłowym wymaga zwiększenia 
strategicznych inwestycji w badania 
naukowe, rozwój, walidację i programy 
pilotażowe w dziedzinach technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
nanotechnologii, optyki kwantowej, 
materiałów zaawansowanych, 
biotechnologii, zaawansowanych systemów
produkcji i przetwarzania, robotyki oraz
przestrzeni kosmicznej.

Or. de
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Poprawka 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udane opanowanie i wdrożenie technologii 
wspomagających przez przemysł 
europejski to kluczowy czynnik dla 
wzmocnienia wydajności Europy oraz jej 
zdolności do innowacji i dla 
zagwarantowania, że Europa posiada 
zaawansowaną, zrównoważoną i 
konkurencyjną gospodarkę, pozycję 
globalnego lidera w sektorach 
zastosowania najnowocześniejszych 
technologii oraz zdolność do opracowania 
skutecznych rozwiązań dla wyzwań 
społecznych. Ze względu na swój 
wszechogarniający charakter, takie 
działania mogą stymulować dalsze postępy 
poprzez wzajemnie uzupełniające się 
inwestycje i zastosowania, zapewniając 
wyższy zwrot z inwestycji w takie 
technologie niż w jakiejkolwiek innej 
dziedzinie.

Udane opanowanie i wdrożenie technologii 
wspomagających przez przemysł 
europejski to kluczowy czynnik dla 
wzmocnienia wydajności Europy oraz jej 
zdolności do innowacji i dla 
zagwarantowania, że Europa posiada 
zaawansowaną, zrównoważoną i 
konkurencyjną gospodarkę, pozycję 
globalnego lidera w sektorach 
zastosowania najnowocześniejszych 
technologii oraz zdolność do opracowania 
skutecznych rozwiązań dla wyzwań 
społecznych. Ze względu na swój 
wszechogarniający charakter, takie 
działania mogą stymulować dalsze postępy 
poprzez wzajemnie uzupełniające się 
inwestycje i zastosowania, zapewniając 
wyższy zwrot z inwestycji w takie 
technologie niż w jakiejkolwiek innej 
dziedzinie. Rozwój dodatkowych 
projektów pilotażowych lub produktów 
ubocznych projektów badawczych 
wspierany jest za pośrednictwem 
elastycznych instrumentów, takich jak 
otwarte zaproszenia do składania ofert.

Or. en

Poprawka 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udane opanowanie i wdrożenie technologii 
wspomagających przez przemysł 

Udane opanowanie i wdrożenie technologii 
wspomagających przez przemysł 
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europejski to kluczowy czynnik dla 
wzmocnienia wydajności Europy oraz jej 
zdolności do innowacji i dla 
zagwarantowania, że Europa posiada 
zaawansowaną, zrównoważoną i 
konkurencyjną gospodarkę, pozycję 
globalnego lidera w sektorach 
zastosowania najnowocześniejszych 
technologii oraz zdolność do opracowania 
skutecznych rozwiązań dla wyzwań 
społecznych. Ze względu na swój 
wszechogarniający charakter, takie 
działania mogą stymulować dalsze postępy 
poprzez wzajemnie uzupełniające się 
inwestycje i zastosowania, zapewniając 
wyższy zwrot z inwestycji w takie 
technologie niż w jakiejkolwiek innej 
dziedzinie.

europejski to kluczowy czynnik dla 
wzmocnienia wydajności Europy oraz jej 
zdolności do innowacji i dla 
zagwarantowania, że Europa posiada 
zaawansowaną, zrównoważoną i 
konkurencyjną gospodarkę, pozycję 
globalnego lidera w sektorach 
zastosowania najnowocześniejszych 
technologii oraz zdolność do opracowania 
skutecznych rozwiązań dla wyzwań 
społecznych. Ze względu na swój 
wszechogarniający charakter, takie 
działania mogą stymulować dalsze postępy 
poprzez wzajemnie uzupełniające się 
inwestycje i zastosowania, zapewniając 
wyższy zwrot z inwestycji w takie 
technologie niż w jakiejkolwiek innej 
dziedzinie. Rozwój produktów ubocznych 
projektów badawczych wspierany jest za 
pośrednictwem elastycznych 
instrumentów, takich jak otwarte 
zaproszenia do składania ofert.

Or. en

Poprawka 990
Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udane opanowanie i wdrożenie technologii 
wspomagających przez przemysł 
europejski to kluczowy czynnik dla 
wzmocnienia wydajności Europy oraz jej 
zdolności do innowacji i dla 
zagwarantowania, że Europa posiada 
zaawansowaną, zrównoważoną i 
konkurencyjną gospodarkę, pozycję 
globalnego lidera w sektorach 
zastosowania najnowocześniejszych 
technologii oraz zdolność do opracowania 
skutecznych rozwiązań dla wyzwań 
społecznych. Ze względu na swój 

Udane opanowanie i wdrożenie technologii 
wspomagających przez przemysł 
europejski to kluczowy czynnik dla 
wzmocnienia wydajności Europy oraz jej 
zdolności do innowacji i dla 
zagwarantowania, że Europa posiada 
zaawansowaną, zrównoważoną i 
konkurencyjną gospodarkę, pozycję 
globalnego lidera w sektorach 
zastosowania najnowocześniejszych 
technologii oraz zdolność do opracowania 
skutecznych i trwałych rozwiązań dla 
wyzwań społecznych. Ze względu na swój 
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wszechogarniający charakter, takie 
działania mogą stymulować dalsze postępy 
poprzez wzajemnie uzupełniające się 
inwestycje i zastosowania, zapewniając 
wyższy zwrot z inwestycji w takie 
technologie niż w jakiejkolwiek innej 
dziedzinie.

wszechogarniający charakter, takie 
działania mogą stymulować dalsze postępy 
poprzez wzajemnie uzupełniające się 
inwestycje i zastosowania, zapewniając 
wyższy zwrot z inwestycji w takie 
technologie niż w jakiejkolwiek innej 
dziedzinie.

Or. en

Poprawka 991
Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania te przyczynią się to osiągnięcia 
celów inicjatyw przewodnich strategii
„Europa 2020” – „Unii innowacji”,
„Europy efektywnie korzystającej z 
zasobów”, „Polityki przemysłowej w erze 
globalizacji”, „Europejskiej agendy 
cyfrowej” oraz celów Unii związanych z 
polityką w zakresie przestrzeni kosmicznej.

Działania te przyczynią się to osiągnięcia 
celów inicjatyw przewodnich strategii
„Europa 2020” – „Unii innowacji”,
„Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów”, „Polityki przemysłowej 
w erze globalizacji”, „Europejskiej agendy 
cyfrowej” oraz celów strategii 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej i celów
związanych z polityką w zakresie 
przestrzeni kosmicznej.

Or. en

Poprawka 992
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 993
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wraz z odnośnymi wyzwaniami wspierane 
będzie włączenie technologii 
wspomagających do rozwiązań w zakresie 
wyzwań społecznych. W ramach celu
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” 
wspierane będzie zastosowanie technologii 
wspomagających niewchodzących w 
zakres żadnego z wyzwań społecznych, 
lecz ważnych dla wzmocnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu.

Wraz z odnośnymi wyzwaniami wspierane 
będzie włączenie technologii 
wspomagających do rozwiązań w zakresie 
wyzwań społecznych. W ramach celu
„Wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych” 
wspierane będzie zastosowanie technologii 
wspomagających niewchodzących w 
zakres żadnego z wyzwań społecznych, 
lecz ważnych dla wzmocnienia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu. Z myślą o skutecznym 
zastosowaniu w ramach celu „Wyzwania 
społeczne” kluczowych technologii 
wspomagających i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych należy 
ustanowić mechanizm koordynowania.

Or. en
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Poprawka 996
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podejście będzie obejmować działania 
prowadzone zgodnie z agendą oraz 
bardziej otwarte obszary w celu 
promowania innowacyjnych projektów i 
przełomowych rozwiązań. Nacisk zostanie 
położony na badania i rozwój, 
wielkoskalowe projekty pilotażowe i
działania w zakresie demonstracji, 
poligony doświadczalne i żywe 
laboratoria, prace nad prototypami i 
walidację produktów w liniach 
pilotażowych. Działania będą 
projektowane w sposób zwiększający 
konkurencyjność przemysłową poprzez 
stymulowanie przemysłu, a w 
szczególności MŚP, do większych 
inwestycji w badania naukowe i w 
innowacje.

Podejście będzie obejmować działania 
prowadzone zgodnie z agendą oraz 
bardziej otwarte obszary w celu 
promowania innowacyjnych projektów i 
przełomowych rozwiązań. Nacisk zostanie 
położony na badania i rozwój oraz
działania w zakresie innowacji na etapie 
przedkomercyjnym i 
przedkonkurencyjnym. Finansowanie 
ukierunkowane jest na usunięcie 
wspólnych barier technologicznych, a nie 
na wyłonienie zwycięzców czy 
finansowanie konkretnych linii 
produkcyjnych. Działania będą 
projektowane w sposób zwiększający 
konkurencyjność przemysłową poprzez 
stymulowanie przemysłu w celu poprawy 
jego wydajności pod względem zasobów i 
efektywności energetycznej, tak aby 
doprowadzić do większych inwestycji 
w badania naukowe i w innowacje.
Działania wspierają w szczególności MŚP, 
tak aby miały one lepszy dostęp do działań 
w zakresie badań i innowacji.

Or. en

Poprawka 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podejście będzie obejmować działania 
prowadzone zgodnie z agendą oraz 

Podejście będzie obejmować działania 
prowadzone zgodnie z agendą oraz 
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bardziej otwarte obszary w celu 
promowania innowacyjnych projektów i 
przełomowych rozwiązań. Nacisk zostanie 
położony na badania i rozwój, 
wielkoskalowe projekty pilotażowe i 
działania w zakresie demonstracji, 
poligony doświadczalne i żywe laboratoria, 
prace nad prototypami i walidację 
produktów w liniach pilotażowych.
Działania będą projektowane w sposób 
zwiększający konkurencyjność 
przemysłową poprzez stymulowanie 
przemysłu, a w szczególności MŚP, do 
większych inwestycji w badania naukowe i 
w innowacje.

bardziej otwarte obszary w celu 
promowania innowacyjnych projektów i 
przełomowych rozwiązań. Nacisk zostanie 
położony na badania i rozwój, 
wielkoskalowe projekty pilotażowe i 
działania w zakresie demonstracji, 
poligony doświadczalne i żywe laboratoria, 
prace nad prototypami i walidację 
produktów w liniach pilotażowych.
Działania będą projektowane w sposób 
zwiększający konkurencyjność 
przemysłową poprzez stymulowanie 
przemysłu, a w szczególności MŚP, do 
większych inwestycji w badania naukowe i 
w innowacje. Bezpośrednie działania 
następcze, takie jak działania pilotażowe, 
działania w zakresie demonstracji i 
absorpcji rozwiązań wspierane są za 
pośrednictwem elastycznych 
instrumentów, takich jak otwarte 
zaproszenia do składania ofert.

Or. en

Poprawka 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podejście będzie obejmować działania 
prowadzone zgodnie z agendą oraz 
bardziej otwarte obszary w celu 
promowania innowacyjnych projektów i 
przełomowych rozwiązań. Nacisk zostanie 
położony na badania i rozwój, 
wielkoskalowe projekty pilotażowe i 
działania w zakresie demonstracji, 
poligony doświadczalne i żywe laboratoria, 
prace nad prototypami i walidację 
produktów w liniach pilotażowych.
Działania będą projektowane w sposób 
zwiększający konkurencyjność 
przemysłową poprzez stymulowanie 

Podejście będzie obejmować działania 
prowadzone zgodnie z agendą oraz 
bardziej otwarte obszary w celu 
promowania innowacyjnych projektów i 
przełomowych rozwiązań. Nacisk zostanie 
położony na badania i rozwój, 
wielkoskalowe projekty pilotażowe i 
działania w zakresie demonstracji, 
poligony doświadczalne i żywe laboratoria, 
prace nad prototypami i walidację 
produktów w liniach pilotażowych.
Działania będą projektowane w sposób 
zwiększający konkurencyjność 
przemysłową poprzez stymulowanie 
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przemysłu, a w szczególności MŚP, do 
większych inwestycji w badania naukowe i 
w innowacje.

przemysłu, a w szczególności MŚP, do 
większych inwestycji w badania naukowe i 
w innowacje. Bezpośrednie działania 
następcze, takie jak działania pilotażowe, 
działania w zakresie demonstracji i 
absorpcji rozwiązań wspierane są za 
pośrednictwem elastycznych 
instrumentów, takich jak otwarte 
zaproszenia do składania ofert.

Or. en

Poprawka 999
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podejście będzie obejmować działania 
prowadzone zgodnie z agendą oraz 
bardziej otwarte obszary w celu 
promowania innowacyjnych projektów i 
przełomowych rozwiązań. Nacisk zostanie 
położony na badania i rozwój, 
wielkoskalowe projekty pilotażowe i 
działania w zakresie demonstracji, 
poligony doświadczalne i żywe laboratoria, 
prace nad prototypami i walidację 
produktów w liniach pilotażowych.
Działania będą projektowane w sposób 
zwiększający konkurencyjność 
przemysłową poprzez stymulowanie 
przemysłu, a w szczególności MŚP, do 
większych inwestycji w badania naukowe i 
w innowacje.

Podejście będzie obejmować działania 
prowadzone zgodnie z agendą oraz 
bardziej otwarte obszary w celu 
promowania innowacyjnych projektów i 
przełomowych rozwiązań. Nacisk zostanie 
położony na badania i rozwój, 
wielkoskalowe projekty pilotażowe i 
działania w zakresie demonstracji,
normalizację, poligony doświadczalne i 
żywe laboratoria, prace nad prototypami i 
walidację produktów w liniach 
pilotażowych. Działania będą 
projektowane w sposób zwiększający 
konkurencyjność przemysłową poprzez 
stymulowanie przemysłu, a w 
szczególności MŚP, do większych 
inwestycji w badania naukowe i w 
innowacje.

Or. en

Poprawka 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš



AM\907534PL.doc 159/177 PE492.761v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podejście będzie obejmować działania 
prowadzone zgodnie z agendą oraz 
bardziej otwarte obszary w celu 
promowania innowacyjnych projektów i 
przełomowych rozwiązań. Nacisk zostanie 
położony na badania i rozwój, 
wielkoskalowe projekty pilotażowe i 
działania w zakresie demonstracji, 
poligony doświadczalne i żywe laboratoria,
prace nad prototypami i walidację 
produktów w liniach pilotażowych.
Działania będą projektowane w sposób 
zwiększający konkurencyjność 
przemysłową poprzez stymulowanie 
przemysłu, a w szczególności MŚP, do 
większych inwestycji w badania naukowe i 
w innowacje.

Podejście będzie obejmować działania 
prowadzone zgodnie z agendą oraz 
bardziej otwarte obszary w celu 
promowania innowacyjnych projektów i 
przełomowych rozwiązań. Nacisk zostanie 
położony na badania i rozwój,
innowacyjne projekty zakrojone na małą i 
średnią skalę, które przygotują grunt pod
wielkoskalowe projekty pilotażowe i 
działania w zakresie demonstracji, 
poligony doświadczalne i żywe laboratoria, 
prace nad prototypami i walidację 
produktów w liniach pilotażowych.
Działania będą projektowane w sposób 
zwiększający konkurencyjność 
przemysłową poprzez stymulowanie 
przemysłu, a w szczególności MŚP, do 
większych inwestycji w badania naukowe i 
w innowacje.

Or. en

Poprawka 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podejście będzie obejmować działania 
prowadzone zgodnie z agendą oraz 
bardziej otwarte obszary w celu 
promowania innowacyjnych projektów i 
przełomowych rozwiązań. Nacisk zostanie 
położony na badania i rozwój, 
wielkoskalowe projekty pilotażowe i 
działania w zakresie demonstracji, 
poligony doświadczalne i żywe laboratoria, 

Podejście będzie obejmować działania 
prowadzone zgodnie z agendą oraz 
bardziej otwarte obszary w celu 
promowania innowacyjnych projektów i 
przełomowych rozwiązań. Nacisk zostanie 
położony na badania i rozwój, 
wielkoskalowe projekty pilotażowe i 
działania w zakresie demonstracji, 
poligony doświadczalne i żywe laboratoria, 
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prace nad prototypami i walidację 
produktów w liniach pilotażowych.
Działania będą projektowane w sposób 
zwiększający konkurencyjność 
przemysłową poprzez stymulowanie 
przemysłu, a w szczególności MŚP, do 
większych inwestycji w badania naukowe i 
w innowacje.

prace nad prototypami i walidację 
produktów w liniach pilotażowych.
Działania będą projektowane w sposób 
zwiększający konkurencyjność 
przemysłową poprzez stymulowanie 
przemysłu, a w szczególności MŚP, do 
większych inwestycji w badania naukowe i 
w innowacje.

Należy zwrócić szczególną uwagę na 
projekty zakrojone na małą i średnią 
skalę.

Or. en

Poprawka 1002
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podejście będzie obejmować działania 
prowadzone zgodnie z agendą oraz 
bardziej otwarte obszary w celu 
promowania innowacyjnych projektów i 
przełomowych rozwiązań. Nacisk zostanie 
położony na badania i rozwój, 
wielkoskalowe projekty pilotażowe i 
działania w zakresie demonstracji, 
poligony doświadczalne i żywe laboratoria, 
prace nad prototypami i walidację 
produktów w liniach pilotażowych.
Działania będą projektowane w sposób 
zwiększający konkurencyjność 
przemysłową poprzez stymulowanie 
przemysłu, a w szczególności MŚP, do 
większych inwestycji w badania naukowe i 
w innowacje.

Podejście będzie obejmować działania 
prowadzone zgodnie z agendą oraz 
bardziej otwarte obszary w celu 
promowania innowacyjnych projektów i 
przełomowych rozwiązań. Nacisk zostanie 
położony na badania i rozwój, 
wielkoskalowe projekty pilotażowe i 
działania w zakresie demonstracji, 
poligony doświadczalne i żywe laboratoria, 
prace nad prototypami i walidację 
produktów w liniach pilotażowych.
Działania będą projektowane w sposób 
zwiększający konkurencyjność 
przemysłową poprzez stymulowanie 
przemysłu, a w szczególności MŚP, do 
większych inwestycji w badania naukowe i 
w innowacje. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na projekty zakrojone na małą i 
średnią skalę.

Or. en
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Poprawka 1003
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1004
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Istnieje ogromny potencjał w stosowaniu w rolnictwie technologii wspomagających i 
przekrojowych.

Poprawka 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

krajowe lub regionalne z funduszy polityki 
spójności w ramach strategii inteligentnej 
specjalizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje ogromny potencjał w stosowaniu w rolnictwie technologii wspomagających i 
przekrojowych, zwłaszcza za pośrednictwem gałęzi przemysłu działających na rzecz 
rolnictwa, które odgrywają ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności europejskiego 
rolnictwa.

Poprawka 1010
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 1011
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. de

Poprawka 1012
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku technologii wspomagających 
i przemysłowych, w tym kluczowych 
technologii wspomagających, ważnym 
celem będzie wspieranie interakcji między
technologiami oraz z zastosowaniami 
związanymi z wyzwaniami społecznymi.
Zostanie to w pełni uwzględnione w 
pracach nad przygotowaniem i 
wdrożeniem agend i priorytetów. Wymaga 
to pełnego zaangażowania 
zainteresowanych stron reprezentujących 
różne punkty widzenia w ustalanie i 
wdrażanie priorytetów.
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odniesieniu do wyzwań społecznych.

Or. en

Uzasadnienie

Zacieranie się granic pomiędzy filarami programu i budżetem przez współfinansowanie 
partnerstw publiczno-prywatnych, zarówno w ramach celu „Wyzwania społeczne”, jak i celu 
„Wiodąca pozycja w przemyśle”, jest nie do zaakceptowania. W rzeczywistości duża część 
środków mogłaby zostać pochłonięta przez te partnerstwa publiczno-prywatne.

Poprawka 1013
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1014
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1015
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przestrzeń kosmiczna to szybko 
rozwijający się sektor badań, dostarczający 
informacji ważnych dla wielu sektorów 
współczesnego społeczeństwa, odnoszący 
się do uniwersalnych kwestii naukowych i 
pozwalający na zabezpieczenie pozycji 
Unii jako istotnego gracza na arenie 
międzynarodowej. Badania w zakresie 
przestrzeni kosmicznej obejmują wszystkie 
działania podejmowane w przestrzeni 
kosmicznej, ale w chwili obecnej pozostają 
rozdrobnione w ramach różnych 
programów krajowych prowadzonych 
przez niektóre państwa członkowskie Unii.
Dla zachowania konkurencyjności, 
ochrony unijnej infrastruktury kosmicznej 
takiej jak Galileo oraz zapewnienia Unii 
przyszłej roli w zakresie przestrzeni 
kosmicznej niezbędne jest wprowadzenie 
koordynacji i inwestycji w badania 
kosmiczne na szczeblu Unii (zob. art. 189 
TFUE). Ponadto innowacyjne usługi 
niższego szczebla i zastosowania 
wykorzystujące informacje pozyskane w 
trakcie badań przestrzeni kosmicznej
stanowią ważne źródło wzrostu 
gospodarczego i nowych miejsc pracy.

Przestrzeń kosmiczna to szybko 
rozwijający się sektor badań, dostarczający 
informacji ważnych dla wielu sektorów 
współczesnego społeczeństwa, odnoszący 
się do uniwersalnych kwestii naukowych i 
pozwalający na zabezpieczenie pozycji 
Unii jako istotnego gracza na arenie 
międzynarodowej. Badania w zakresie 
przestrzeni kosmicznej obejmują wszystkie 
działania podejmowane w przestrzeni 
kosmicznej, ale w chwili obecnej pozostają 
rozdrobnione w ramach różnych 
programów krajowych prowadzonych 
przez niektóre państwa członkowskie Unii.
Dla zachowania konkurencyjności oraz 
zapewnienia Unii przyszłej roli w zakresie 
przestrzeni kosmicznej niezbędne jest 
wprowadzenie koordynacji i inwestycji w 
badania kosmiczne na szczeblu Unii (zob. 
art. 189 TFUE). Ponadto innowacyjne 
usługi niższego szczebla i zastosowania 
wykorzystujące informacje pozyskane w 
trakcie badań przestrzeni kosmicznej mogą 
stanowić ważne źródło wzrostu 
gospodarczego i nowych miejsc pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Ze środków programu „Horyzont 2020” nie należy finansować infrastruktury kosmicznej, 
lecz jedynie badania przestrzeni kosmicznej, w tym opracowywanie rozwiązań w zakresie 
nawigacji satelitarnej.

Poprawka 1016
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przestrzeń kosmiczna to szybko 
rozwijający się sektor badań, dostarczający 
informacji ważnych dla wielu sektorów 
współczesnego społeczeństwa, odnoszący 
się do uniwersalnych kwestii naukowych i 
pozwalający na zabezpieczenie pozycji 
Unii jako istotnego gracza na arenie 
międzynarodowej. Badania w zakresie 
przestrzeni kosmicznej obejmują wszystkie 
działania podejmowane w przestrzeni 
kosmicznej, ale w chwili obecnej pozostają 
rozdrobnione w ramach różnych 
programów krajowych prowadzonych 
przez niektóre państwa członkowskie Unii.
Dla zachowania konkurencyjności, 
ochrony unijnej infrastruktury kosmicznej 
takiej jak Galileo oraz zapewnienia Unii 
przyszłej roli w zakresie przestrzeni 
kosmicznej niezbędne jest wprowadzenie 
koordynacji i inwestycji w badania 
kosmiczne na szczeblu Unii (zob. art. 189 
TFUE). Ponadto innowacyjne usługi 
niższego szczebla i zastosowania 
wykorzystujące informacje pozyskane w 
trakcie badań przestrzeni kosmicznej 
stanowią ważne źródło wzrostu 
gospodarczego i nowych miejsc pracy.

Przestrzeń kosmiczna to szybko 
rozwijający się sektor badań, dostarczający 
informacji ważnych dla wielu sektorów 
współczesnego społeczeństwa, odnoszący 
się do uniwersalnych kwestii naukowych i 
pozwalający na zabezpieczenie pozycji 
Unii jako istotnego gracza na arenie 
międzynarodowej. Badania w zakresie 
przestrzeni kosmicznej obejmują wszystkie 
działania podejmowane w przestrzeni 
kosmicznej. Dla zachowania 
konkurencyjności, ochrony unijnej 
infrastruktury kosmicznej takiej jak Galileo 
oraz zapewnienia Unii przyszłej roli w 
zakresie przestrzeni kosmicznej niezbędne 
jest wprowadzenie koordynacji i inwestycji 
w badania kosmiczne na szczeblu Unii
(zob. art. 189 TFUE). Należy to osiągnąć 
w ścisłej współpracy z krajowymi 
agencjami kosmicznymi i Europejską 
Agencją Kosmiczną. Ponadto innowacyjne 
usługi niższego szczebla i zastosowania 
wykorzystujące informacje pozyskane w 
trakcie badań przestrzeni kosmicznej 
stanowią ważne źródło wzrostu 
gospodarczego i nowych miejsc pracy, a 
ich rozwój stanowi ważną szansę dla Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przewidzieć współpracę z agencjami kosmicznymi państw członkowskich tam, gdzie to
istotne.

Poprawka 1017
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przestrzeń kosmiczna to szybko 
rozwijający się sektor badań, dostarczający 
informacji ważnych dla wielu sektorów 
współczesnego społeczeństwa, odnoszący 
się do uniwersalnych kwestii naukowych i 
pozwalający na zabezpieczenie pozycji 
Unii jako istotnego gracza na arenie 
międzynarodowej. Badania w zakresie 
przestrzeni kosmicznej obejmują wszystkie 
działania podejmowane w przestrzeni 
kosmicznej, ale w chwili obecnej pozostają 
rozdrobnione w ramach różnych 
programów krajowych prowadzonych 
przez niektóre państwa członkowskie Unii. 
Dla zachowania konkurencyjności, 
ochrony unijnej infrastruktury kosmicznej 
takiej jak Galileo oraz zapewnienia Unii 
przyszłej roli w zakresie przestrzeni 
kosmicznej niezbędne jest wprowadzenie 
koordynacji i inwestycji w badania 
kosmiczne na szczeblu Unii (zob. art. 189 
TFUE). Ponadto innowacyjne usługi 
niższego szczebla i zastosowania 
wykorzystujące informacje pozyskane w 
trakcie badań przestrzeni kosmicznej 
stanowią ważne źródło wzrostu 
gospodarczego i nowych miejsc pracy.

Przestrzeń kosmiczna to szybko 
rozwijający się sektor badań, dostarczający 
informacji ważnych dla wielu sektorów 
współczesnego społeczeństwa, odnoszący 
się do uniwersalnych kwestii naukowych i 
pozwalający na zabezpieczenie pozycji 
Unii jako istotnego gracza na arenie 
międzynarodowej. Badania w zakresie 
przestrzeni kosmicznej obejmują wszystkie 
działania podejmowane w przestrzeni 
kosmicznej, ale w chwili obecnej pozostają 
rozdrobnione w ramach różnych 
programów krajowych prowadzonych 
przez niektóre państwa członkowskie Unii. 
Dla zachowania konkurencyjności Unii, na 
przykład w bardzo konkurencyjnych 
sektorach handlowych, takich jak sektor 
telekomunikacji, dla ochrony unijnej 
infrastruktury kosmicznej takiej jak Galileo 
oraz zapewnienia Unii przyszłej roli w we 
wszystkich sektorach związanych z 
przestrzenią kosmiczną, które 
odpowiadają na wyzwania społeczne w 
UE lub tworzą wiele miejsc pracy dla 
wysoko wykwalifikowanych pracowników 
w Europie, niezbędne jest wprowadzenie 
koordynacji i inwestycji w badania 
kosmiczne na szczeblu Unii (zob. art. 189 
TFUE). Ponadto innowacyjne usługi 
niższego szczebla i zastosowania 
wykorzystujące informacje pozyskane w 
trakcie badań przestrzeni kosmicznej 
stanowią również ważne źródło wzrostu 
gospodarczego i nowych miejsc pracy.

Or. fr

Poprawka 1018
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 1 – ustęp 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa może osiągnąć masę krytyczną 
poprzez partnerstwa, klastry, sieci 
i normalizację, promując współpracę 
między różnymi dyscyplinami nauki 
i technologii oraz sektorami o podobnych 
potrzebach w zakresie badań i rozwoju, 
doprowadzając do przełomów, powstania 
nowych technologii oraz innowacyjnych 
rozwiązań.

Europa może osiągnąć masę krytyczną 
poprzez partnerstwa, klastry, sieci 
i normalizację, promując współpracę 
między różnymi dyscyplinami nauki 
i technologii oraz sektorami o podobnych 
potrzebach w zakresie badań i rozwoju, 
doprowadzając do przełomów, powstania 
nowych technologii oraz innowacyjnych 
rozwiązań. Projekty realizowane w 
ramach współpracy stanowią przy tym 
główny element wsparcia.

Or. de

Poprawka 1019
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opracowanie i wdrożenie agend w zakresie 
badań naukowych i innowacji poprzez 
partnerstwa publiczno-prywatne, tworzenie 
efektywnych powiązań między 
przemysłem a środowiskiem akademickim, 
pozyskiwanie dodatkowych inwestycji, 
dostęp do finansowania ryzyka, 
normalizacja oraz wsparcie dla 
przedkomercyjnych zamówień publicznych 
i zamówień na innowacyjne produkty i 
usługi – wszystko to są aspekty o 
zasadniczym znaczeniu dla 
konkurencyjności.

Opracowanie i wdrożenie agend w zakresie 
badań naukowych i innowacji poprzez
europejskie platformy technologiczne i
partnerstwa publiczno-prywatne, tworzenie 
efektywnych powiązań między 
przemysłem a środowiskiem akademickim, 
pozyskiwanie dodatkowych inwestycji, 
dostęp do finansowania ryzyka, 
normalizacja oraz wsparcie dla 
przedkomercyjnych zamówień publicznych 
i zamówień na innowacyjne produkty i 
usługi – wszystko to są aspekty o 
zasadniczym znaczeniu dla 
konkurencyjności.

Or. en
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Poprawka 1020
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – ustęp 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca na poziomie Unii może
również wspierać możliwości handlowe 
poprzez rozwijanie europejskich lub 
międzynarodowych norm w zakresie nowo 
powstających produktów i usług oraz 
technologii. Promowane będą działania 
wspierające normalizację oraz 
interoperacyjność, bezpieczeństwo i 
ułatwiające przygotowanie regulacji 
prawnych.

Współpraca na poziomie Unii musi
również wspierać możliwości handlowe 
poprzez rozwijanie europejskich lub 
międzynarodowych norm w zakresie nowo 
powstających produktów i usług oraz 
technologii. Uwaga ta jest wynikiem 
konsultacji przeprowadzonych ze 
wszystkimi podmiotami przedmiotowego 
sektora bez względu na to, czy 
reprezentują oni środowisko naukowe, czy 
sektor przemysłu i ma na celu stworzenie 
pozytywnej dynamiki przy opracowywaniu 
tych norm. Promowane będą działania 
wspierające normalizację oraz 
interoperacyjność, bezpieczeństwo i 
ułatwiające przygotowanie regulacji 
prawnych.

Or. fr


