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Poprawka 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z „Europejską agendą cyfrową”23, 
celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie ICT jest 
umożliwienie Europie rozwinięcia i 
wykorzystania możliwości związanych z 
postępem w tej dziedzinie z korzyścią dla 
obywateli, przedsiębiorstw i społeczności 
naukowych.

Zgodnie z „Europejską agendą cyfrową”23, 
celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie ICT jest 
umożliwienie Europie rozwinięcia i 
wykorzystania możliwości związanych z 
postępem w tej dziedzinie z korzyścią dla 
obywateli, przedsiębiorstw i społeczności 
naukowych. Termin „ICT” obejmuje 
wszystkie dziedziny ICT, w tym między 
innymi sieci stacjonarne, mobilne, 
światłowodowe i satelitarne, połączone w 
sieć media elektroniczne, inteligentne 
systemy komputerowe i ich 
oprogramowanie oraz szerokie dziedziny 
fotoniki, elektroniki organicznej, robotyki 
i nanoelektroniki. 

Or. en

Poprawka 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ICT stanowią podstawę dla innowacji i 
konkurencyjności w szerokim wachlarzu 
prywatnych i publicznych rynków i 
sektorów oraz umożliwiają postęp 
naukowy we wszystkich dziedzinach. W 
ciągu następnego dziesięciolecia 
prowadzące do przeobrażeń oddziaływanie 
technologii cyfrowych, technologii 
wchodzących w zakres ICT, infrastruktury 

ICT stanowią podstawę dla innowacji i 
konkurencyjności w szerokim wachlarzu 
prywatnych i publicznych rynków i 
sektorów oraz umożliwiają postęp 
naukowy we wszystkich dziedzinach. W 
ciągu następnego dziesięciolecia 
prowadzące do przeobrażeń oddziaływanie 
technologii cyfrowych, technologii 
wchodzących w zakres ICT, infrastruktury 
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i usług będzie coraz bardziej widoczne we 
wszystkich dziedzinach życia. Każdy 
obywatel na świecie będzie mieć dostęp do 
nieograniczonych zasobów 
obliczeniowych i łącznościowych oraz 
możliwości przechowywania danych. Duże 
ilości informacji i danych będą pochodzić z 
czujników, maszyn i produktów 
wykorzystujących technologie 
informatyczne, dzięki czemu powszechnie 
dostępna będzie możliwość działania na 
odległość, co umożliwi globalne wdrożenie 
procesów biznesowych i zrównoważonej 
produkcji, a także zapewni szeroką gamę 
usług i aplikacji. Wiele usług 
komercyjnych i publicznych o 
podstawowym znaczeniu oraz wszystkie 
kluczowe procesy pozyskiwania wiedzy w 
sektorach nauki, nauczania, prywatnej 
przedsiębiorczości i publicznym będą 
obsługiwane przez ICT. Technologie te 
zapewnią podstawową infrastrukturę dla 
procesów produkcyjnych i biznesowych, 
łączności i transakcji. Będą również 
niezbędne w działaniach zmierzających do 
sprostania głównym wyzwaniom 
społecznym, a także w przypadku 
procesów społecznych, takich jak 
tworzenie się społeczności, zachowanie 
konsumentów i publiczne zarządzanie (np. 
media społecznościowe).

i usług będzie coraz bardziej widoczne we 
wszystkich dziedzinach życia. Duże ilości 
informacji i danych będą pochodzić z 
czujników, maszyn i produktów 
wykorzystujących technologie 
informatyczne, dzięki czemu powszechnie 
dostępna będzie możliwość działania na 
odległość, co umożliwi globalne wdrożenie 
procesów biznesowych i zrównoważonej 
produkcji, a także zapewni szeroką gamę 
usług i aplikacji. Wiele usług 
komercyjnych i publicznych o 
podstawowym znaczeniu oraz wszystkie 
kluczowe procesy pozyskiwania wiedzy w 
sektorach nauki, nauczania, prywatnej 
przedsiębiorczości i publicznym będą
obsługiwane przez ICT. Technologie te 
zapewnią podstawową infrastrukturę dla 
procesów produkcyjnych i biznesowych, 
łączności i transakcji. Będą również 
niezbędne w działaniach zmierzających do 
sprostania głównym wyzwaniom 
społecznym, a także w przypadku 
procesów społecznych, takich jak 
tworzenie się społeczności, zachowanie 
konsumentów i publiczne zarządzanie (np. 
media społecznościowe oraz platformy i 
narzędzia zbiorowej świadomości).

Or. en

Poprawka 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ICT stanowią podstawę dla innowacji i 
konkurencyjności w szerokim wachlarzu 
prywatnych i publicznych rynków i 
sektorów oraz umożliwiają postęp 

ICT stanowią podstawę dla innowacji i 
konkurencyjności w szerokim wachlarzu 
prywatnych i publicznych rynków i 
sektorów oraz umożliwiają postęp 



AM\907546PL.doc 5/174 PE492.765v01-00

PL

naukowy we wszystkich dziedzinach. W 
ciągu następnego dziesięciolecia 
prowadzące do przeobrażeń oddziaływanie 
technologii cyfrowych, technologii 
wchodzących w zakres ICT, infrastruktury 
i usług będzie coraz bardziej widoczne we 
wszystkich dziedzinach życia. Każdy 
obywatel na świecie będzie mieć dostęp do 
nieograniczonych zasobów obliczeniowych 
i łącznościowych oraz możliwości 
przechowywania danych. Duże ilości 
informacji i danych będą pochodzić z 
czujników, maszyn i produktów 
wykorzystujących technologie 
informatyczne, dzięki czemu powszechnie 
dostępna będzie możliwość działania na 
odległość, co umożliwi globalne wdrożenie 
procesów biznesowych i zrównoważonej 
produkcji, a także zapewni szeroką gamę 
usług i aplikacji. Wiele usług 
komercyjnych i publicznych o 
podstawowym znaczeniu oraz wszystkie 
kluczowe procesy pozyskiwania wiedzy w 
sektorach nauki, nauczania, prywatnej 
przedsiębiorczości i publicznym będą 
obsługiwane przez ICT. Technologie te 
zapewnią podstawową infrastrukturę dla 
procesów produkcyjnych i biznesowych, 
łączności i transakcji. Będą również 
niezbędne w działaniach zmierzających do 
sprostania głównym wyzwaniom 
społecznym, a także w przypadku 
procesów społecznych, takich jak 
tworzenie się społeczności, zachowanie 
konsumentów i publiczne zarządzanie (np. 
media społecznościowe).

naukowy we wszystkich dziedzinach. W 
ciągu następnego dziesięciolecia 
prowadzące do przeobrażeń oddziaływanie 
technologii cyfrowych, technologii 
wchodzących w zakres ICT, infrastruktury 
i usług będzie coraz bardziej widoczne we 
wszystkich dziedzinach życia. Każdy 
obywatel na świecie będzie mieć dostęp do 
nieograniczonych zasobów obliczeniowych 
i łącznościowych oraz możliwości 
przechowywania danych. Duże ilości 
informacji i danych będą pochodzić z 
czujników, maszyn i produktów 
wykorzystujących technologie 
informatyczne, dzięki czemu powszechnie 
dostępna będzie możliwość działania na 
odległość, co umożliwi globalne wdrożenie 
procesów biznesowych i zrównoważonej 
produkcji, a także zapewni szeroką gamę 
usług i aplikacji. Wiele usług 
komercyjnych i publicznych o 
podstawowym znaczeniu oraz wszystkie 
kluczowe procesy pozyskiwania wiedzy w 
sektorach nauki, nauczania, prywatnej 
przedsiębiorczości i publicznym będą 
obsługiwane przez ICT. Technologie te 
zapewnią podstawową infrastrukturę dla 
procesów produkcyjnych i biznesowych, 
łączności i transakcji. Będą również 
niezbędne w działaniach zmierzających do 
sprostania głównym wyzwaniom 
społecznym, a także w przypadku 
procesów społecznych, takich jak 
tworzenie się społeczności, zachowanie 
konsumentów i publiczne zarządzanie (np. 
media społecznościowe) oraz coraz 
większe wykorzystywanie technologii 
mobilnych dzięki smartfonom.

Or. en

Poprawka 1024
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ICT stanowią podstawę dla innowacji i 
konkurencyjności w szerokim wachlarzu 
prywatnych i publicznych rynków i 
sektorów oraz umożliwiają postęp 
naukowy we wszystkich dziedzinach. W 
ciągu następnego dziesięciolecia 
prowadzące do przeobrażeń oddziaływanie 
technologii cyfrowych, technologii 
wchodzących w zakres ICT, infrastruktury 
i usług będzie coraz bardziej widoczne we 
wszystkich dziedzinach życia. Każdy 
obywatel na świecie będzie mieć dostęp do 
nieograniczonych zasobów obliczeniowych 
i łącznościowych oraz możliwości 
przechowywania danych. Duże ilości 
informacji i danych będą pochodzić z 
czujników, maszyn i produktów 
wykorzystujących technologie 
informatyczne, dzięki czemu powszechnie 
dostępna będzie możliwość działania na 
odległość, co umożliwi globalne wdrożenie 
procesów biznesowych i zrównoważonej 
produkcji, a także zapewni szeroką gamę 
usług i aplikacji. Wiele usług 
komercyjnych i publicznych o 
podstawowym znaczeniu oraz wszystkie 
kluczowe procesy pozyskiwania wiedzy w 
sektorach nauki, nauczania, prywatnej 
przedsiębiorczości i publicznym będą 
obsługiwane przez ICT. Technologie te 
zapewnią podstawową infrastrukturę dla 
procesów produkcyjnych i biznesowych, 
łączności i transakcji. Będą również 
niezbędne w działaniach zmierzających do 
sprostania głównym wyzwaniom 
społecznym, a także w przypadku 
procesów społecznych, takich jak 
tworzenie się społeczności, zachowanie 
konsumentów i publiczne zarządzanie (np. 
media społecznościowe).

ICT stanowią podstawę dla innowacji i 
konkurencyjności w szerokim wachlarzu 
prywatnych i publicznych rynków i 
sektorów oraz umożliwiają postęp 
naukowy we wszystkich dziedzinach. W 
ciągu następnego dziesięciolecia 
prowadzące do przeobrażeń oddziaływanie 
technologii cyfrowych, technologii 
wchodzących w zakres ICT, infrastruktury 
i usług będzie coraz bardziej widoczne we 
wszystkich dziedzinach życia. Każdy 
obywatel na świecie będzie mieć dostęp do 
nieograniczonych zasobów obliczeniowych 
i łącznościowych oraz możliwości 
przechowywania danych. Duże ilości 
informacji i danych będą pochodzić z 
czujników, maszyn i produktów 
wykorzystujących technologie 
informatyczne, dzięki czemu powszechnie 
dostępna będzie możliwość działania na 
odległość, co umożliwi globalne wdrożenie 
procesów biznesowych i zrównoważonej 
produkcji, a także zapewni szeroką gamę 
usług i aplikacji. Wiele usług 
komercyjnych i publicznych o 
podstawowym znaczeniu oraz wszystkie 
kluczowe procesy pozyskiwania wiedzy w 
sektorach nauki, nauczania, prywatnej 
przedsiębiorczości i publicznym będą 
obsługiwane przez ICT. Technologie te 
zapewnią podstawową infrastrukturę dla 
procesów produkcyjnych i biznesowych, 
łączności i transakcji. Będą również 
niezbędne w działaniach zmierzających do 
sprostania głównym wyzwaniom 
społecznym, a także w przypadku 
procesów społecznych, takich jak 
tworzenie się społeczności, zachowanie 
konsumentów i publiczne zarządzanie (np. 
media społecznościowe). W celu 
rozwijania konkurencyjnych rozwiązań 
niezbędne jest skupianie badań 
naukowych na zorientowanej na 
użytkownika perspektywie dotyczącej 
norm, technologii i systemów.
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Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem programu „Horyzont 2020” jest wspieranie badań naukowych dotyczących 
ICT. Badania dotyczące ICT otrzymały na przykład prominentną pozycję w programie 
„Wiodąca pozycja w przemyśle”. Niestety nie wspomina się w ogóle o badaniach 
humanistycznych w dziedzinie ICT, tj. badaniach tego, jak ludzie odbierają technologie ICT i 
jak te technologie na nich wpływają. Szkoda, że tak się stało, ponieważ aspekt humanistyczny 
w badaniach dotyczących ICT jest niezbędny do utworzenia lepszych i bardziej 
konkurencyjnych technologii. Ponadto Europa ma silne i żywe środowisko zajmujące się 
badaniami humanistycznymi w dziedzinie ICT.

Poprawka 1025
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ICT stanowią podstawę dla innowacji i 
konkurencyjności w szerokim wachlarzu 
prywatnych i publicznych rynków i 
sektorów oraz umożliwiają postęp 
naukowy we wszystkich dziedzinach. W 
ciągu następnego dziesięciolecia 
prowadzące do przeobrażeń oddziaływanie 
technologii cyfrowych, technologii 
wchodzących w zakres ICT, infrastruktury 
i usług będzie coraz bardziej widoczne we 
wszystkich dziedzinach życia. Każdy 
obywatel na świecie będzie mieć dostęp do 
nieograniczonych zasobów obliczeniowych 
i łącznościowych oraz możliwości 
przechowywania danych. Duże ilości 
informacji i danych będą pochodzić z 
czujników, maszyn i produktów 
wykorzystujących technologie 
informatyczne, dzięki czemu powszechnie 
dostępna będzie możliwość działania na 
odległość, co umożliwi globalne wdrożenie 
procesów biznesowych i zrównoważonej 
produkcji, a także zapewni szeroką gamę 
usług i aplikacji. Wiele usług 
komercyjnych i publicznych o 

ICT stanowią podstawę innowacji i 
konkurencyjności w szerokim wachlarzu 
prywatnych i publicznych rynków i 
sektorów oraz umożliwiają postęp 
naukowy we wszystkich dziedzinach. W 
ciągu następnego dziesięciolecia 
prowadzące do przeobrażeń oddziaływanie 
technologii cyfrowych, technologii 
wchodzących w zakres ICT, infrastruktury 
i usług będzie coraz bardziej widoczne we 
wszystkich dziedzinach życia. Każdy 
obywatel na świecie będzie mieć dostęp do 
nieograniczonych zasobów obliczeniowych 
i łącznościowych oraz możliwości 
przechowywania danych. Duże ilości 
informacji i danych będą pochodzić z 
czujników, maszyn i produktów 
wykorzystujących technologie 
informatyczne, dzięki czemu powszechnie 
dostępna będzie możliwość działania na 
odległość, co umożliwi globalne wdrożenie 
procesów biznesowych i zrównoważonej 
produkcji, a także zapewni szeroką gamę 
usług i aplikacji. Wiele usług 
komercyjnych i publicznych o 
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podstawowym znaczeniu oraz wszystkie 
kluczowe procesy pozyskiwania wiedzy w 
sektorach nauki, nauczania, prywatnej 
przedsiębiorczości i publicznym będą 
obsługiwane przez ICT. Technologie te 
zapewnią podstawową infrastrukturę dla 
procesów produkcyjnych i biznesowych, 
łączności i transakcji. Będą również 
niezbędne w działaniach zmierzających do 
sprostania głównym wyzwaniom 
społecznym, a także w przypadku 
procesów społecznych, takich jak 
tworzenie się społeczności, zachowanie 
konsumentów i publiczne zarządzanie (np. 
media społecznościowe).

podstawowym znaczeniu oraz wszystkie 
kluczowe procesy pozyskiwania wiedzy w 
sektorach nauki, nauczania, prywatnej 
przedsiębiorczości i publicznym będą 
obsługiwane przez ICT, które umożliwiają 
poprawę dostępności. Technologie te 
zapewnią podstawową infrastrukturę dla 
procesów produkcyjnych i biznesowych, 
łączności i transakcji. Będą również 
niezbędne w działaniach zmierzających do 
sprostania głównym wyzwaniom 
społecznym, a także w przypadku 
procesów społecznych, takich jak 
tworzenie się społeczności, zachowanie 
konsumentów i publiczne zarządzanie (np. 
media społecznościowe).

Or. fr

Poprawka 1026
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ICT stanowią podstawę dla innowacji i 
konkurencyjności w szerokim wachlarzu 
prywatnych i publicznych rynków i 
sektorów oraz umożliwiają postęp 
naukowy we wszystkich dziedzinach. W 
ciągu następnego dziesięciolecia 
prowadzące do przeobrażeń oddziaływanie 
technologii cyfrowych, technologii 
wchodzących w zakres ICT, infrastruktury 
i usług będzie coraz bardziej widoczne we 
wszystkich dziedzinach życia. Każdy 
obywatel na świecie będzie mieć dostęp do 
nieograniczonych zasobów obliczeniowych 
i łącznościowych oraz możliwości 
przechowywania danych. Duże ilości 
informacji i danych będą pochodzić z 
czujników, maszyn i produktów 
wykorzystujących technologie 
informatyczne, dzięki czemu powszechnie 

ICT stanowią podstawę dla innowacji i 
konkurencyjności w szerokim wachlarzu 
prywatnych i publicznych rynków i 
sektorów oraz umożliwiają postęp 
naukowy we wszystkich dziedzinach. W 
ciągu następnego dziesięciolecia 
prowadzące do przeobrażeń oddziaływanie 
technologii cyfrowych, technologii 
wchodzących w zakres ICT, infrastruktury 
i usług będzie coraz bardziej widoczne we 
wszystkich dziedzinach życia. Każdy 
obywatel na świecie będzie mieć dostęp do 
nieograniczonych zasobów obliczeniowych 
i łącznościowych oraz możliwości 
przechowywania danych. Duże ilości 
informacji i danych przekazywanych w 
czasie rzeczywistym będą pochodzić z 
czujników, maszyn i produktów 
wykorzystujących technologie 
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dostępna będzie możliwość działania na 
odległość, co umożliwi globalne wdrożenie 
procesów biznesowych i zrównoważonej 
produkcji, a także zapewni szeroką gamę 
usług i aplikacji. Wiele usług 
komercyjnych i publicznych o 
podstawowym znaczeniu oraz wszystkie 
kluczowe procesy pozyskiwania wiedzy w 
sektorach nauki, nauczania, prywatnej 
przedsiębiorczości i publicznym będą 
obsługiwane przez ICT. Technologie te 
zapewnią podstawową infrastrukturę dla 
procesów produkcyjnych i biznesowych, 
łączności i transakcji. Będą również 
niezbędne w działaniach zmierzających do 
sprostania głównym wyzwaniom 
społecznym, a także w przypadku 
procesów społecznych, takich jak 
tworzenie się społeczności, zachowanie 
konsumentów i publiczne zarządzanie (np. 
media społecznościowe).

informatyczne, dzięki czemu powszechnie 
dostępna będzie możliwość działania na 
odległość, co umożliwi globalne wdrożenie 
procesów biznesowych i zrównoważonej 
produkcji, a także zapewni szeroką gamę 
usług i aplikacji. Wiele usług 
komercyjnych i publicznych o 
podstawowym znaczeniu oraz wszystkie 
kluczowe procesy pozyskiwania wiedzy w 
sektorach nauki, nauczania, ochrony 
zdrowia, prywatnej przedsiębiorczości i 
publicznym będą obsługiwane przez ICT. 
Technologie te zapewnią podstawową 
infrastrukturę dla procesów produkcyjnych 
i biznesowych, łączności i transakcji. Będą 
również niezbędne w działaniach 
zmierzających do sprostania głównym 
wyzwaniom społecznym, a także w 
przypadku procesów społecznych, takich 
jak tworzenie się społeczności, zachowanie 
konsumentów, udział w polityce i 
publiczne zarządzanie (np. media 
społecznościowe).

Or. en

Poprawka 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kolejne oceny działań w zakresie ICT 
prowadzonych w związku z programem 
ramowym Unii na rzecz badań naukowych 
i innowacji wykazały, że ukierunkowane 
inwestycje na badania naukowe i 
innowacje w tej dziedzinie poczynione na 
poziomie Unii przyczyniły się do 
osiągnięcia przez nią pozycji lidera 
przemysłu w takich obszarach, jak 
łączność ruchoma czy systemy ICT o 
istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
oraz do sprostania takim wyzwaniom, jak 

Kolejne oceny działań w zakresie ICT 
prowadzonych w związku z programem
ramowym Unii na rzecz badań naukowych 
i innowacji wykazały, że ukierunkowane 
inwestycje na badania naukowe i 
innowacje w tej dziedzinie poczynione na 
poziomie Unii przyczyniły się do 
osiągnięcia przez nią pozycji lidera 
przemysłu w takich obszarach, jak 
łączność ruchoma czy systemy ICT o 
istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
oraz do sprostania takim wyzwaniom, jak 
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efektywność energetyczna czy zmiany 
demograficzne. Inwestycje Unii w 
infrastrukturę naukowo-badawczą w 
dziedzinie ICT zapewniły europejskim 
naukowcom najlepsze na świecie systemy 
sieci badawczych i obliczeniowe.

efektywność energetyczna, zmiany 
demograficzne czy lepsze wyniki systemów 
ochrony zdrowia. Inwestycje Unii w 
infrastrukturę naukowo-badawczą w 
dziedzinie ICT zapewniły europejskim 
naukowcom najlepsze na świecie systemy 
sieci badawczych i obliczeniowe.

Or. en

Poprawka 1028
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Nowej generacji części i systemów: 
inżynieria w zakresie zaawansowanych i 
inteligentnych wbudowanych składników i 
systemów;

(a) Nowej generacji części i systemów: 
inżynieria w zakresie zaawansowanych, 
bezpiecznych i inteligentnych 
wbudowanych składników i systemów;

Or. en

Poprawka 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Technologii obliczeniowych nowej 
generacji: zaawansowane systemy i 
technologie obliczeniowe;

(b) Technologii obliczeniowych nowej 
generacji: zaawansowane systemy 
i technologie obliczeniowe, w tym
superkomputery i przetwarzanie 
rozproszone;

Or. en
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Poprawka 1030
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Technologii obliczeniowych nowej 
generacji: zaawansowane systemy i 
technologie obliczeniowe;

(b) Technologii obliczeniowych nowej 
generacji: zaawansowane i bezpieczne 
systemy i technologie obliczeniowe;

Or. en

Poprawka 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Internetu przyszłości: infrastruktura, 
technologie i usługi;

(c) Internetu przyszłości: 
oprogramowanie, sprzęt, infrastruktura, 
technologie i usługi, w tym większe 
wsparcie dla działań badawczo-
rozwojowych dotyczących systemów 
otwartych i dystrybucyjnych;

Or. en

Poprawka 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Internetu przyszłości: infrastruktura, 
technologie i usługi;

(c) Internetu przyszłości: infrastruktura, 
technologie i usługi w bezpiecznym 
środowisku;
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Or. en

Poprawka 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Internetu przyszłości: infrastruktura, 
technologie i usługi;

(c) Internetu przyszłości: infrastruktura, 
technologie i usługi, w tym przetwarzanie 
w chmurze i „Internet przedmiotów”;

Or. en

Poprawka 1034
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) Przetwarzania w chmurze: 
skalowane, bezpieczne usługi na rzecz 
większej efektywności, elastyczności i 
niższych kosztów;

Or. en

Poprawka 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Technologii cyfrowych i zarządzania 
informacjami: ICT dla treści cyfrowych i 
kreatywności;

(d) Technologii cyfrowych i zarządzania 
informacjami: ICT dla treści cyfrowych, 
sektorów kultury i sektorów kreatywnych, 
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w tym ochrony i propagowania 
dziedzictwa kulturowego, środków wyrazu 
artystycznego i turystyki; 

Or. en

Poprawka 1036
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Technologii cyfrowych i zarządzania 
informacjami: ICT dla treści cyfrowych i 
kreatywności;

(d) Dostępu do technologii cyfrowych i 
zarządzania informacjami: ICT dla treści 
cyfrowych, sektorów kultury, w tym 
dziedzictwa kulturowego i turystyki, oraz 
kreatywności;

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do informacji i treści jest jednym z głównych wyzwań dla obywateli i demokracji w 
Europie, a także stanowi obszar o wysokim potencjale w zakresie tworzenia nowych miejsc 
pracy i wzrostu.

Poprawka 1037
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) Zaawansowanych interfejsów i 
robotów: robotyka i przestrzenie 
inteligentne;

(e) Zaawansowanych interfejsów i 
robotów: robotyka i przestrzenie 
inteligentne; istotne jest, aby rozwijając 
przyszłe roboty i interfejsy, uwzględnić 
wiedzę na temat oczekiwań ludzi, ich 
obaw i marzeń związanych z tymi nowymi 
technologiami;
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Or. en

Uzasadnienie

Należy również podkreślić wkład nauk humanistycznych w badania nad technologiami 
ludzkiego interfejsu. W szczególności przy opracowywaniu robotów i ludzkiego interfejsu 
konieczne jest posiadanie wiedzy na temat oczekiwań i obaw ludzi. Taka wiedza pomoże 
Europie rozwinąć lepsze i bardziej konkurencyjne technologie.

Poprawka 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) Zaawansowanych interfejsów i 
robotów: robotyka i przestrzenie
inteligentne;

(e) Zaawansowanych interfejsów i 
robotów: robotyka, inteligentne 
środowisko;

Or. en

Poprawka 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) Zaawansowanych robotów i 
technologii stosowanych w sektorze 
ochrony zdrowia i opieki nad 
niepełnosprawnymi;

Or. en

Uzasadnienie

Zaawansowana technologia, jak np. roboty, jest kluczowym czynnikiem w sektorze ochrony 
zdrowia.



AM\907546PL.doc 15/174 PE492.765v01-00

PL

Poprawka 1040
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) Technologii mikro- i 
nanoelektronicznych oraz fotonicznych: 
kluczowe technologie wspomagające w 
zakresie technologii mikro- i 
nanoelektronicznych oraz fotonicznych.

(f) Technologii mikro-
i nanoelektronicznych oraz fotonicznych i 
obliczeń kwantowych: kluczowe 
technologie wspomagające w zakresie 
technologii mikro- i nanoelektronicznych,
fotonicznych oraz obliczeń kwantowych.

Or. en

Poprawka 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) Wyzwań regulacyjnych i 
ekonomicznych z myślą o przyszłości: 
nowe wymogi i potrzeby dotyczące ram 
regulacyjnych i ekonomicznych jako 
konsekwencja wpływu nowych technologii 
i zastosowań na społeczeństwo;

Or. en

Poprawka 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy z sześciu podstawowych kierunków Każdy z sześciu podstawowych kierunków 
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działania obejmuje również infrastrukturę 
naukowo-badawczą ICT, taką jak żywe 
laboratoria do prowadzonych na dużą skalę 
eksperymentów oraz infrastrukturę dla 
bazowych kluczowych technologii 
wspomagających oraz ich wykorzystania w 
zaawansowanych produktach i 
innowacyjnych inteligentnych systemach, 
w tym w urządzeniach, narzędziach, 
usługach wsparcia, pomieszczeniach 
czystych i dostępie do odlewni do celów 
przygotowania prototypów.

działania obejmuje również infrastrukturę 
naukowo-badawczą ICT, taką jak żywe 
laboratoria do prowadzonych na dużą skalę 
eksperymentów oraz infrastrukturę dla 
bazowych kluczowych technologii 
wspomagających oraz ich wykorzystania w 
zaawansowanych produktach i 
innowacyjnych inteligentnych systemach, 
w tym w urządzeniach, narzędziach, 
usługach wsparcia, pomieszczeniach 
czystych i dostępie do odlewni do celów 
przygotowania prototypów. W celu 
pełnego wykorzystania potencjału ICT 
gwarantuje się różnorodność obszarów 
badań i cykli charakterystycznych dla 
badań ICT, za pomocą reguł dotyczących 
udziału, zezwalając na długoterminowe 
kosztowne projekty badawcze na szeroką 
skalę, jak też określoną przez rynek
działalność wykorzystującą dostępne 
możliwości. 

Or. en

Poprawka 1043
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy z sześciu podstawowych kierunków 
działania obejmuje również infrastrukturę 
naukowo-badawczą ICT, taką jak żywe 
laboratoria do prowadzonych na dużą skalę 
eksperymentów oraz infrastrukturę dla 
bazowych kluczowych technologii 
wspomagających oraz ich wykorzystania w 
zaawansowanych produktach i 
innowacyjnych inteligentnych systemach, 
w tym w urządzeniach, narzędziach, 
usługach wsparcia, pomieszczeniach 
czystych i dostępie do odlewni do celów 
przygotowania prototypów.

Każdy z sześciu podstawowych kierunków 
działania obejmuje również infrastrukturę 
naukowo-badawczą ICT, taką jak żywe 
laboratoria do prowadzonych na dużą skalę 
eksperymentów, oraz infrastrukturę dla 
bazowych kluczowych technologii 
wspomagających oraz ich wykorzystania w 
zaawansowanych produktach i 
innowacyjnych inteligentnych systemach, 
w tym w urządzeniach, narzędziach, 
usługach wsparcia, pomieszczeniach 
czystych i dostępie do odlewni do celów 
przygotowania prototypów. Unia 
Europejska powinna dążyć do 
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doskonałości oraz koncentrować się na 
przyszłościowych dziedzinach i 
technologiach o znaczeniu strategicznym 
zgodnie z wnioskami ze sporządzonego w 
czerwcu 2011 r. sprawozdania końcowego 
grupy ekspertów wysokiej klasy ds. 
kluczowych technologii 
wspomagających.1

Or. fr

Poprawka 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oczekuje się, że działania podejmowane w 
tych sześciu podstawowych kierunkach 
zaspokoją pełny zakres potrzeb. 
Należałaby do nich wiodąca pozycja w 
przemyśle w zakresie generycznych 
rozwiązań, produktów i usług opartych na 
ICT, potrzebnych do sprostania głównym 
wyzwaniom społecznym oraz agendy 
zorientowanych na zastosowanie badań i 
innowacji w dziedzinie ICT, wspierane w 
związku z odpowiednim wyzwaniem 
społecznym.

Oczekuje się, że działania podejmowane w 
tych sześciu podstawowych kierunkach 
zaspokoją pełny zakres potrzeb. 
Należałaby do nich wiodąca pozycja w 
przemyśle w zakresie generycznych 
rozwiązań, produktów i usług opartych na 
ICT, potrzebnych do sprostania głównym 
wyzwaniom społecznym oraz agendy 
zorientowanych na zastosowanie badań i 
innowacji w dziedzinie ICT, wspierane w 
związku z odpowiednim wyzwaniem 
społecznym. Dokłada się szczególnych 
starań, by najnowocześniejsze 
rozwiązania ICT były wybierane do 
projektów finansowanych w ramach 
priorytetu „Wyzwania społeczne”.

Or. en

Poprawka 1045
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy z sześciu podstawowych kierunków 
działania obejmuje również infrastrukturę 
naukowo-badawczą ICT, taką jak żywe 
laboratoria do prowadzonych na dużą skalę 
eksperymentów oraz infrastrukturę dla 
bazowych kluczowych technologii 
wspomagających oraz ich wykorzystania w 
zaawansowanych produktach i 
innowacyjnych inteligentnych systemach, 
w tym w urządzeniach, narzędziach, 
usługach wsparcia, pomieszczeniach 
czystych i dostępie do odlewni do celów 
przygotowania prototypów.

Każdy z sześciu podstawowych kierunków 
działania obejmuje również infrastrukturę 
naukowo-badawczą ICT, taką jak żywe 
laboratoria do prowadzonych na dużą skalę 
eksperymentów oraz infrastrukturę dla 
bazowych kluczowych technologii 
wspomagających oraz ich wykorzystania w 
zaawansowanych produktach i 
innowacyjnych inteligentnych systemach, 
w tym w urządzeniach, narzędziach, 
usługach wsparcia, pomieszczeniach 
czystych i dostępie do odlewni do celów 
przygotowania prototypów. Finansowanie 
unijne będzie wspomagało urządzenia i 
infrastrukturę dzieloną, otwartą dla 
różnych podmiotów, w tym zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy z sześciu podstawowych kierunków 
działania obejmuje również infrastrukturę 
naukowo-badawczą ICT, taką jak żywe 
laboratoria do prowadzonych na dużą skalę 
eksperymentów oraz infrastrukturę dla 
bazowych kluczowych technologii 
wspomagających oraz ich wykorzystania w 
zaawansowanych produktach i 
innowacyjnych inteligentnych systemach, 
w tym w urządzeniach, narzędziach, 
usługach wsparcia, pomieszczeniach 
czystych i dostępie do odlewni do celów 
przygotowania prototypów.

Każdy z sześciu podstawowych kierunków 
działania obejmuje również infrastrukturę 
naukowo-badawczą ICT, taką jak żywe 
laboratoria i infrastruktura miejska 
oferowana w kontekście inteligentnych 
miast do prowadzonych na dużą skalę 
eksperymentów oraz infrastrukturę dla 
bazowych kluczowych technologii 
wspomagających oraz ich wykorzystania w 
zaawansowanych produktach i 
innowacyjnych inteligentnych systemach, 
w tym w urządzeniach, narzędziach, 
usługach wsparcia, pomieszczeniach 
czystych i dostępie do odlewni do celów 
przygotowania prototypów.
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Or. en

Poprawka 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oczekuje się, że działania podejmowane w 
tych sześciu podstawowych kierunkach 
zaspokoją pełny zakres potrzeb. 
Należałaby do nich wiodąca pozycja w 
przemyśle w zakresie generycznych 
rozwiązań, produktów i usług opartych na 
ICT, potrzebnych do sprostania głównym 
wyzwaniom społecznym oraz agendy 
zorientowanych na zastosowanie badań i 
innowacji w dziedzinie ICT, wspierane w 
związku z odpowiednim wyzwaniem 
społecznym.

Oczekuje się, że działania podejmowane w 
tych siedmiu podstawowych kierunkach 
zaspokoją pełny zakres potrzeb. 
Należałaby do nich wiodąca pozycja w 
przemyśle w zakresie generycznych 
rozwiązań, produktów i usług opartych na 
ICT, potrzebnych do sprostania głównym 
wyzwaniom społecznym oraz agendy 
zorientowanych na zastosowanie badań i 
innowacji w dziedzinie ICT, wspierane w 
związku z odpowiednim wyzwaniem 
społecznym.

Or. en

Poprawka 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – akapit drugi a 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawowe prawa i wolności osób 
fizycznych, a zwłaszcza ich prawo do
prywatności, są w UE kluczowe. Z 
programu „Horyzont 2020” wspierane są 
działania badawczo-rozwojowe dotyczące 
systemów, dzięki którym obywatele 
europejscy będą mogli w pełni 
kontrolować prowadzoną przez nich 
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komunikację.

Or. en

Poprawka 1049
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie nanotechnologii 
jest zabezpieczenie wiodącej pozycji Unii 
na tym szybko rozwijającym się globalnym 
rynku poprzez stymulowanie inwestycji w 
nanotechnologie i ich absorpcję w 
konkurencyjnych produktach i usługach o 
wysokiej wartości dodanej w wielu 
różnych zastosowaniach i sektorach.

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie nanotechnologii 
jest zabezpieczenie wiodącej pozycji Unii 
na tym szybko rozwijającym się globalnym 
rynku poprzez stymulowanie inwestycji w 
bezpieczne i odpowiedzialne
nanotechnologie oraz ich absorpcję w 
konkurencyjnych produktach i usługach o 
wysokiej wartości dodanej w wielu 
różnych zastosowaniach i sektorach.

Or. en

Poprawka 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie nanotechnologii 
jest zabezpieczenie wiodącej pozycji Unii 
na tym szybko rozwijającym się globalnym 
rynku poprzez stymulowanie inwestycji w 
nanotechnologie i ich absorpcję w 
konkurencyjnych produktach i usługach o 
wysokiej wartości dodanej w wielu 
różnych zastosowaniach i sektorach.

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie nanotechnologii 
jest przygotowanie wiodącej pozycji Unii 
na tym szybko rozwijającym się globalnym 
rynku poprzez stymulowanie inwestycji w 
nanotechnologie oraz patentów w 
dziedzinie nanotechnologii i ich absorpcję 
w konkurencyjnych produktach i usługach 
o wysokiej wartości dodanej w wielu 
różnych zastosowaniach i sektorach.
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Uzasadnienie

Rzeczywistość wygląda inaczej: Europa pozostaje w tyle za swoimi głównymi konkurentami –
USA, Japonią i Koreą Południową – którzy dokonują ponad połowy inwestycji oraz składają 
dwie trzecie wniosków patentowych w skali światowej.

Poprawka 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. nanotechnologie znajdą się w 
głównym nurcie działalności, zostaną 
bowiem spójnie zintegrowane z 
większością technologii i zastosowań, 
którą to integrację będą stymulować 
względy związane z korzyściami dla 
konsumentów, jakością życia, 
zrównoważonym rozwojem i dużym 
potencjałem przemysłowym opracowania 
poprzednio niedostępnych rozwiązań w 
zakresie wydajności i oszczędnego 
gospodarowania zasobami.

Do 2015 r. Komisja podda przeglądowi 
całe odnośne prawodawstwo, by zapewnić 
bezpieczeństwo wszystkich zastosowań 
nanomateriałów w produktach, które w 
swoim cyklu życia mogą potencjalnie 
oddziaływać na zdrowie, środowisko lub 
bezpieczeństwo. Do 2020 r. 
nanotechnologie znajdą się w głównym 
nurcie działalności, zostaną bowiem 
spójnie zintegrowane z większością 
technologii i zastosowań, którą to 
integrację będą stymulować względy 
związane z korzyściami dla konsumentów, 
jakością życia, zrównoważonym rozwojem 
i dużym potencjałem przemysłowym 
opracowania poprzednio niedostępnych 
rozwiązań w zakresie wydajności i 
oszczędnego gospodarowania zasobami.

Or. en

Uzasadnienie

W swojej rezolucji przyjętej w kwietniu 2009 r. Parlament uznał, że szczególnie ważną 
kwestią jest jednoznaczne odniesienie się do nanomateriałów w ramach przynajmniej 
prawodawstwa z zakresu substancji chemicznych, żywności, odpadów, powietrza i wody oraz 
ochrony pracowników.
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Poprawka 1052
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. nanotechnologie znajdą się w 
głównym nurcie działalności, zostaną 
bowiem spójnie zintegrowane z 
większością technologii i zastosowań, 
którą to integrację będą stymulować 
względy związane z korzyściami dla 
konsumentów, jakością życia, 
zrównoważonym rozwojem i dużym 
potencjałem przemysłowym opracowania 
poprzednio niedostępnych rozwiązań w 
zakresie wydajności i oszczędnego 
gospodarowania zasobami.

Do 2020 r. nanotechnologie znajdą się w 
głównym nurcie działalności, zostaną 
bowiem spójnie zintegrowane z 
większością technologii i zastosowań, 
którą to integrację będą stymulować 
względy związane z korzyściami dla 
konsumentów, jakością życia, 
zrównoważonym rozwojem i dużym 
potencjałem przemysłowym opracowania 
poprzednio niedostępnych rozwiązań w 
zakresie wydajności i oszczędnego 
gospodarowania zasobami. Termin 
nanotechnologia opisuje wykształcającą 
się erę technologiczną.

Or. en

Poprawka 1053
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa musi także ustanowić globalny 
punkt odniesienia w zakresie bezpiecznego 
i odpowiedzialnego zastosowania 
nanotechnologii oraz zarządzania 
zapewniającego duże korzyści zarówno 
społeczne, jak i przemysłowe.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.

Or. en

Poprawka 1054
Philippe Lamberts
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nanotechnologie to grupa rozwijających 
się technologii o dowiedzionym potencjale, 
które, po przełożeniu efektów badań na 
przełomowe produkty i procesy 
produkcyjne, będą mieć rewolucyjne 
oddziaływanie w dziedzinie np. 
materiałów, ICT, nauk biologicznych, 
opieki zdrowotnej i towarów 
konsumpcyjnych.

Nanotechnologie to grupa rozwijających 
się technologii o dowiedzionym potencjale, 
które, po przełożeniu efektów badań na 
trwałe i konkurencyjne produkty oraz
procesy produkcyjne, mogą potencjalnie
mieć rewolucyjne oddziaływanie w 
dziedzinie np. materiałów, ICT, nauk 
biologicznych, opieki zdrowotnej i 
towarów konsumpcyjnych.

Or. en

Poprawka 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nanotechnologie to grupa rozwijających 
się technologii o dowiedzionym potencjale, 
które, po przełożeniu efektów badań na 
przełomowe produkty i procesy 
produkcyjne, będą mieć rewolucyjne 
oddziaływanie w dziedzinie np. 
materiałów, ICT, nauk biologicznych, 
opieki zdrowotnej i towarów 
konsumpcyjnych.

Nanotechnologie to grupa rozwijających 
się technologii o dowiedzionym potencjale, 
które, po przełożeniu efektów badań na 
przełomowe produkty i procesy 
produkcyjne, będą mieć rewolucyjne 
oddziaływanie w dziedzinie np. 
materiałów, ICT, produkcji, nauk 
biologicznych, opieki zdrowotnej i 
towarów konsumpcyjnych.

Or. en

Poprawka 1056
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nanotechnologie mają do odegrania 
zasadniczą rolę w zakresie sprostania 
wyzwaniom określonym w strategii 
„Europa 2020” na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Udane wdrożenie tych kluczowych 
technologii wspomagających wzmocni
konkurencyjność przemysłu Unii, 
umożliwiając wprowadzenie nowatorskich 
i udoskonalonych produktów lub bardziej 
efektywnych procesów, a także reagowanie 
na przyszłe wyzwania.

Nanotechnologie mają do odegrania
zasadniczą rolę w zakresie sprostania 
wyzwaniom określonym w strategii 
„Europa 2020” na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Udane wdrożenie tych kluczowych 
technologii wspomagających może 
wzmocnić konkurencyjność przemysłu 
Unii, umożliwiając wprowadzenie 
nowatorskich i udoskonalonych produktów 
lub bardziej efektywnych procesów, a 
także reagowanie na przyszłe wyzwania.

Or. en

Poprawka 1057
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa musi teraz zabezpieczyć i umocnić 
swoją pozycję na rynku światowym 
poprzez promowanie prowadzonej na 
szeroką skalę współpracy w obrębie 
różnych łańcuchów wartości i pomiędzy 
nimi, a także między różnymi sektorami 
przemysłu, aby procesy bazujące na tych 
technologiach mogły dostarczyć 
produktów nadających się do 
wykorzystania handlowego. Kwestie oceny 
ryzyka i zarządzania nim, a także 
odpowiedzialność w zarządzaniu okazują 
się być czynnikami decydującymi o 
przyszłym wpływie nanotechnologii na 
społeczeństwo i gospodarkę.

Europa musi teraz zabezpieczyć i umocnić 
swoją pozycję na rynku światowym 
poprzez promowanie prowadzonej na 
szeroką skalę współpracy w obrębie 
różnych łańcuchów wartości i pomiędzy 
nimi, a także między różnymi sektorami 
przemysłu, aby procesy bazujące na tych 
technologiach mogły dostarczyć 
produktów bezpiecznych, trwałych i
nadających się do wykorzystania 
handlowego. Kwestie oceny ryzyka i 
zarządzania nim, a także odpowiedzialność 
w zarządzaniu są czynnikami 
decydującymi o przyszłym wpływie 
nanotechnologii na społeczeństwo i 
gospodarkę, dlatego też działania w tych 
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obszarach będą wspierane w ramach 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 1058
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa musi teraz zabezpieczyć i umocnić 
swoją pozycję na rynku światowym 
poprzez promowanie prowadzonej na 
szeroką skalę współpracy w obrębie 
różnych łańcuchów wartości i pomiędzy 
nimi, a także między różnymi sektorami 
przemysłu, aby procesy bazujące na tych 
technologiach mogły dostarczyć 
produktów nadających się do 
wykorzystania handlowego. Kwestie oceny 
ryzyka i zarządzania nim, a także 
odpowiedzialność w zarządzaniu okazują 
się być czynnikami decydującymi o 
przyszłym wpływie nanotechnologii na 
społeczeństwo i gospodarkę.

Europa musi teraz zabezpieczyć i umocnić 
swoją pozycję na rynku światowym 
poprzez promowanie prowadzonej na 
szeroką skalę współpracy w obrębie 
różnych łańcuchów wartości i pomiędzy 
nimi, a także między różnymi sektorami 
przemysłu, aby procesy bazujące na tych 
technologiach mogły dostarczyć 
produktów nadających się do 
wykorzystania handlowego. Kwestie oceny 
ryzyka i zarządzania nim, a także 
odpowiedzialność w zarządzaniu okazują 
się być czynnikami decydującymi o 
przyszłym wpływie nanotechnologii na 
społeczeństwo i gospodarkę, w tym na 
aspekty związane z bezpieczeństwem.

Or. en

Poprawka 1059
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania będą zatem ukierunkowane na 
powszechne i odpowiedzialne 
zastosowanie nanotechnologii w 

Działania będą zatem ukierunkowane na 
odpowiedzialne i trwałe zastosowanie 
nanotechnologii w gospodarce, w celu 
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gospodarce, w celu osiągnięcia korzyści o 
dużym znaczeniu społecznym i 
przemysłowym. W celu zapewnienia 
potencjalnych możliwości, w tym 
zakładania nowych przedsiębiorstw i 
tworzenia nowych miejsc pracy, badania 
powinny dostarczyć niezbędnych narzędzi 
umożliwiających wprowadzenie 
odpowiedniej normalizacji i regulacji.

osiągnięcia korzyści o dużym znaczeniu 
środowiskowym, społecznym i 
przemysłowym. W celu zapewnienia 
potencjalnych możliwości, w tym 
zakładania nowych przedsiębiorstw i 
tworzenia nowych miejsc pracy, badania 
powinny dostarczyć niezbędnych narzędzi 
umożliwiających wprowadzenie 
odpowiedniej normalizacji i regulacji.

Or. en

Poprawka 1060
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dążenie do opracowania fundamentalnie 
nowych produktów, umożliwiających 
wprowadzenie zrównoważonych 
rozwiązań w szerokim wachlarzu 
sektorów.

Dążenie do opracowania fundamentalnie 
nowych produktów, umożliwiających 
wprowadzenie zrównoważonych 
rozwiązań w szerokim wachlarzu 
sektorów, szczególnie w elektronice, 
medycynie, dziedzinie nowych źródeł 
energii i materiałów.

Or. fr

Uzasadnienie

Doskonalenie własności i wytrzymałości produktów w nanoskali jest bardziej uzasadnione w 
niektórych sektorach przemysłowych czy też w medycynie (docelowo możliwość wstrzyknięcia 
leku do komórki nowotworowej) niż w innych sektorach. Natomiast stosowanie tej 
rewolucyjnej technologii na przykład w sektorze rolno-spożywczym jest bardziej 
kontrowersyjne, ponieważ nie wykazano nieszkodliwości nanocząsteczek dla zdrowia (mogą 
one przenikać do komórek i się w nich nagromadzać) i dla środowiska.

Poprawka 1061
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – litera (a) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dążenie do opracowania fundamentalnie 
nowych produktów, umożliwiających 
wprowadzenie zrównoważonych 
rozwiązań w szerokim wachlarzu 
sektorów.

Dążenie do opracowania fundamentalnie 
nowych produktów, umożliwiających 
wprowadzenie zrównoważonych 
rozwiązań w szerokim wachlarzu 
sektorów, z uwzględnieniem zasady 
ostrożności.

Or. en

Poprawka 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – litera (a) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dążenie do opracowania fundamentalnie 
nowych produktów, umożliwiających 
wprowadzenie zrównoważonych 
rozwiązań w szerokim wachlarzu 
sektorów.

Dążenie do opracowania fundamentalnie 
nowych produktów, umożliwiających 
wprowadzenie zrównoważonych 
rozwiązań w szerokim wachlarzu 
sektorów, takich jak ICT, nauki 
biologiczne, opieka zdrowotna i towary 
konsumenckie.

Or. en

Poprawka 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – litera (b) –
wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Zapewnienie bezpiecznego rozwoju i (b) Zapewnienie bezpiecznego rozwoju i 
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zastosowania nanotechnologii zastosowania nanotechnologii, zwłaszcza w 
razie wykorzystywania ich do wytwarzania 
produktów przeznaczonych do 
bezpośredniego kontaktu z ciałem 
człowieka

Or. fr

Poprawka 1064
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – litera (b) –
wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Zapewnienie bezpiecznego rozwoju i 
zastosowania nanotechnologii

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.

Or. en

Poprawka 1065
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – litera (b) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój wiedzy naukowej dotyczącej 
potencjalnego wpływu nanotechnologii i 
nanosystemów na zdrowie lub środowisko 
oraz opracowanie narzędzi oceny ryzyka i 
zarządzania w całym cyklu życia.

Rozwój wiedzy naukowej dotyczącej 
potencjalnego wpływu nanotechnologii i 
nanosystemów na zdrowie lub środowisko 
oraz opracowanie dostosowanych do celu i 
niewykorzystujących zwierząt narzędzi 
oceny ryzyka i zarządzania w całym cyklu 
życia.

Or. en
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Uzasadnienie

Nanomateriały są w coraz większym stopniu rozwijane i wykorzystywane w różnych 
produktach. Jednak wiele obecnych metod sprawdzania toksyczności jest nieodpowiednich do 
oceny nanomateriałów, co stwarza pilną potrzebę opracowania nowego, odnoszącego się do 
ludzi i niewykorzystującego zwierząt podejścia do nanomateriałów.

Poprawka 1066
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – litera (c) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nacisk na zarządzanie w zakresie 
nanotechnologii z korzyścią dla 
społeczeństwa.

Nacisk na zarządzanie w zakresie 
nanotechnologii z korzyścią dla 
społeczeństwa, przy uwzględnieniu zasady 
ostrożności, a także ocena społecznej 
akceptowalności konkretnych zastosowań 
oraz ich istotności.

Or. en

Poprawka 1067
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – litera (c) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nacisk na zarządzanie w zakresie 
nanotechnologii z korzyścią dla 
społeczeństwa.

Nacisk na zarządzanie w zakresie 
nanotechnologii z korzyścią dla 
społeczeństwa oraz na społeczną 
akceptowalność konkretnych zastosowań 
nanotechnologii.

Or. en
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Poprawka 1068
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – litera (d) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ukierunkowanie na nowe działania, 
inteligentną integrację nowych i 
istniejących procesów, a także zwiększenie 
skali z myślą o masowym wytwarzaniu 
produktów i wielofunkcyjnych zakładach, 
zapewniające skuteczne przekształcenie 
wiedzy w innowacje przemysłowe.

Ukierunkowanie na nowe działania, 
inteligentną integrację nowych i 
istniejących procesów.

Or. en

Poprawka 1069
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – litera (d) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ukierunkowanie na nowe działania, 
inteligentną integrację nowych i 
istniejących procesów, a także zwiększenie 
skali z myślą o masowym wytwarzaniu 
produktów i wielofunkcyjnych zakładach, 
zapewniające skuteczne przekształcenie 
wiedzy w innowacje przemysłowe.

Ukierunkowanie na nowe działania, 
inteligentną integrację nowych i 
istniejących procesów, produkcję 
biotechnologiczną bionanomateriałów, a 
także zwiększenie skali z myślą o 
masowym wytwarzaniu produktów i 
wielofunkcyjnych zakładach, zapewniające 
skuteczne przekształcenie wiedzy w 
innowacje przemysłowe.

Or. en

Poprawka 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3 – litera (e) –
wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) Rozwijanie technik zwiększania 
wydajności oraz metod i urządzeń 
pomiarowych

(e) Rozwijanie technik zwiększania 
wydajności, charakterystyki oraz metod i 
urządzeń pomiarowych

Or. en

Poprawka 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie materiałów 
zaawansowanych jest rozwój materiałów o 
nowych funkcjach i udoskonalonej 
wydajności użytkowej do wykorzystania w 
bardziej konkurencyjnych produktach, 
minimalizujących wpływ na środowisko i 
zużycie zasobów.

Celem szczegółowym badań naukowych i
innowacji w dziedzinie materiałów 
zaawansowanych jest rozwój materiałów o 
nowych funkcjach lub nowych materiałów 
o danej funkcji i udoskonalonej 
wydajności użytkowej do wykorzystania w 
bardziej konkurencyjnych produktach, 
minimalizujących wpływ na środowisko i 
zużycie zasobów.

Or. en

Poprawka 1072
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie materiałów 
zaawansowanych jest rozwój materiałów o 
nowych funkcjach i udoskonalonej 

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie materiałów 
zaawansowanych jest rozwój materiałów o 
nowych funkcjach lub materiałów 
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wydajności użytkowej do wykorzystania w 
bardziej konkurencyjnych produktach, 
minimalizujących wpływ na środowisko i 
zużycie zasobów.

spełniających konkretną funkcję, o
udoskonalonej wydajności użytkowej, do 
wykorzystania w bardziej konkurencyjnych 
produktach, bardziej dostępnych dla 
konsumentów oraz minimalizujących 
wpływ na środowisko i zużycie zasobów.

Or. fr

Poprawka 1073
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie materiałów 
zaawansowanych jest rozwój materiałów o 
nowych funkcjach i udoskonalonej 
wydajności użytkowej do wykorzystania w 
bardziej konkurencyjnych produktach, 
minimalizujących wpływ na środowisko i 
zużycie zasobów.

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie materiałów 
zaawansowanych jest rozwój materiałów o 
nowych funkcjach lub nowych materiałów 
spełniających konkretną funkcję, o
udoskonalonej wydajności użytkowej, do 
wykorzystania w bardziej dostępnych i 
bardziej konkurencyjnych produktach, 
minimalizujących wpływ na środowisko i 
zużycie zasobów.

Or. fr

Poprawka 1074
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie materiałów 
zaawansowanych jest rozwój materiałów o 
nowych funkcjach i udoskonalonej 
wydajności użytkowej do wykorzystania w 
bardziej konkurencyjnych produktach, 

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie materiałów 
zaawansowanych jest rozwój materiałów o 
nowych funkcjach i udoskonalonej 
wydajności użytkowej do wykorzystania w 
bardziej konkurencyjnych produktach, 
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minimalizujących wpływ na środowisko i 
zużycie zasobów.

minimalizujących wpływ na środowisko i 
zużycie zasobów oraz zwiększających 
bezpieczeństwo.

Or. en

Poprawka 1075
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Materiały to podstawa innowacji w 
przemyśle i kluczowy czynnik je 
umożliwiający. Materiały zaawansowane 
w większym stopniu oparte na wiedzy 
naukowej, odznaczające się nowymi 
funkcjami i większą wydajnością są 
niezbędne dla konkurencyjności 
przemysłowej i zrównoważonego rozwoju 
w wielu zastosowaniach i sektorach.

Materiały to podstawa innowacji w 
przemyśle i kluczowy czynnik je 
umożliwiający. Materiały zaawansowane 
w większym stopniu oparte na wiedzy 
naukowej, odznaczające się nowymi 
funkcjami i większą wydajnością, 
zwłaszcza pod kątem efektywnego 
gospodarowania zasobami i wydajności 
energetycznej, są niezbędne dla 
konkurencyjności przemysłowej i 
zrównoważonego rozwoju w wielu 
zastosowaniach i sektorach.

Or. en

Poprawka 1076
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowe materiały zaawansowane są 
potrzebne do rozwoju produktów i 
procesów o większej wydajności i lepszej 
charakterystyce ekologicznej. Takie 
materiały stanowią część rozwiązania dla 
stojących przed nami wyzwań 

Nowe materiały zaawansowane są 
potrzebne do rozwoju produktów i 
procesów o większej wydajności i lepszej 
charakterystyce ekologicznej oraz do 
zastępowania rzadko występujących 
zasobów, takich jak metale ziem rzadkich. 
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przemysłowych i społecznych, oferując 
lepszą wydajność użytkową, niższe zużycie 
zasobów i energii oraz stabilność po 
zakończeniu cyklu życia produktu.

Takie materiały stanowią część 
rozwiązania dla stojących przed nami 
wyzwań przemysłowych i społecznych, 
oferując lepszą wydajność użytkową, 
niższe zużycie zasobów i energii oraz 
stabilność po zakończeniu cyklu życia 
produktu.

Or. en

Poprawka 1077
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowe materiały zaawansowane są 
potrzebne do rozwoju produktów i 
procesów o większej wydajności i lepszej 
charakterystyce ekologicznej. Takie 
materiały stanowią część rozwiązania dla 
stojących przed nami wyzwań 
przemysłowych i społecznych, oferując 
lepszą wydajność użytkową, niższe zużycie 
zasobów i energii oraz stabilność po 
zakończeniu cyklu życia produktu.

Nowe materiały zaawansowane są 
potrzebne do rozwoju bezpiecznych 
produktów i procesów o większej 
wydajności i lepszej charakterystyce 
ekologicznej. Takie materiały stanowią 
część rozwiązania dla stojących przed nami 
wyzwań przemysłowych i społecznych, 
oferując lepszą wydajność użytkową, 
niższe zużycie zasobów i energii oraz 
stabilność i bezpieczeństwo po 
zakończeniu cyklu życia produktu.

Or. en

Poprawka 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój ukierunkowany na zastosowanie 
często wiąże się z projektowaniem 
zupełnie nowych materiałów, 

Rozwój ukierunkowany na zastosowanie 
często wiąże się z projektowaniem 
zupełnie nowych materiałów, 
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umożliwiających osiągnięcie planowanej 
wydajności użytkowej. Takie materiały są 
ważnym elementem łańcucha dostaw w 
procesach produkcyjnych wysokiej 
wartości. Stanowią również podstawę 
postępu w przekrojowych dziedzinach 
technologii (np. nauk biologicznych, 
elektroniki i fotoniki), a także w 
praktycznie wszystkich sektorach rynku. 
Same materiały stanowią kluczowy etap w 
podnoszeniu wartości produktów i ich 
wydajności. Szacowana wartość i 
oddziaływanie materiałów 
zaawansowanych są duże, a roczna stopa 
wzrostu ich rynku wynosi 6 % i oczekuje 
się, że do 2015 r. jego wartość będzie 
zbliżona do 100 mld EUR.

umożliwiających osiągnięcie planowanej 
wydajności użytkowej. Takie materiały są 
ważnym elementem łańcucha dostaw w 
procesach produkcyjnych wysokiej 
wartości. Stanowią również podstawę 
postępu w przekrojowych dziedzinach 
technologii (np. nauk biologicznych, 
elektroniki i fotoniki stosowanych między 
innymi w takich sektorach przemysłu, jak 
ochrona zdrowia, budownictwo i 
transport), a także w praktycznie 
wszystkich sektorach rynku. Same 
materiały stanowią kluczowy etap w 
podnoszeniu wartości produktów i ich 
wydajności. Szacowana wartość i 
oddziaływanie materiałów 
zaawansowanych są duże, a roczna stopa 
wzrostu ich rynku wynosi 6 % i oczekuje 
się, że do 2015 r. jego wartość będzie 
zbliżona do 100 mld EUR.

Or. en

Poprawka 1079
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu przyspieszenia postępów wspierane 
będzie multidyscyplinarne podejście 
nastawione na konwergencję, obejmujące 
chemię, fizykę, nauki techniczne, 
modelowanie teoretyczne i obliczeniowe, 
nauki biologiczne i coraz bardziej 
kreatywne wzornictwo przemysłowe.

W celu przyspieszenia postępów wspierane 
będzie multidyscyplinarne podejście 
nastawione na konwergencję, 
wykorzystujące wiodącą na świecie 
europejską infrastrukturę badawczą, 
obejmujące chemię, fizykę, nauki 
techniczne, modelowanie teoretyczne i 
obliczeniowe, nauki biologiczne i coraz 
bardziej kreatywne wzornictwo 
przemysłowe.

Or. en
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Poprawka 1080
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowane będą nowatorskie sojusze na 
rzecz ekologicznych innowacji oraz 
symbioza przemysłowa, umożliwiające 
przemysłowi różnicowanie działalności, 
rozszerzanie modeli działalności, wtórne 
wykorzystanie odpadów jako podstawy dla 
nowej produkcji, np. CO2 jako podstawy 
węglowej dla chemikaliów 
wysokowartościowych i paliw 
alternatywnych.

Promowane będą nowatorskie sojusze na 
rzecz ekologicznych innowacji oraz 
symbioza przemysłowa, umożliwiające 
przemysłowi różnicowanie działalności, 
rozszerzanie modeli działalności, wtórne 
wykorzystanie odpadów jako podstawy dla 
nowej produkcji.

Or. en

Poprawka 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowane będą nowatorskie sojusze na 
rzecz ekologicznych innowacji oraz 
symbioza przemysłowa, umożliwiające 
przemysłowi różnicowanie działalności, 
rozszerzanie modeli działalności, wtórne 
wykorzystanie odpadów jako podstawy dla 
nowej produkcji, np. CO2 jako podstawy 
węglowej dla chemikaliów 
wysokowartościowych i paliw 
alternatywnych.

Promowane będą nowatorskie sojusze na 
rzecz ekologicznych innowacji oraz 
symbioza przemysłowa, umożliwiające 
przemysłowi różnicowanie działalności, 
rozszerzanie modeli działalności, 
wykorzystywanie odnawialnych surowców 
z biomasy i wtórne wykorzystanie 
składników będących odpadami jako 
podstawy dla nowej produkcji, np. CO2 
jako podstawy węglowej dla 
wysokowartościowych chemikaliów 
i paliw alternatywnych.

Or. en
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Poprawka 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowane będą nowatorskie sojusze na 
rzecz ekologicznych innowacji oraz 
symbioza przemysłowa, umożliwiające 
przemysłowi różnicowanie działalności, 
rozszerzanie modeli działalności, wtórne 
wykorzystanie odpadów jako podstawy dla 
nowej produkcji, np. CO2 jako podstawy 
węglowej dla chemikaliów 
wysokowartościowych i paliw 
alternatywnych.

Promowane będą nowatorskie sojusze na 
rzecz ekologicznych innowacji oraz 
symbioza przemysłowa, umożliwiające 
przemysłowi różnicowanie działalności, 
rozszerzanie modeli działalności, wtórne 
wykorzystanie odpadów jako podstawy dla 
nowej produkcji, np. CO2 jako podstawy 
węglowej dla wysokowartościowych 
chemikaliów i paliw alternatywnych oraz 
górnictwa miejskiego w celu recyklingu i 
wtórnego wykorzystania metali ziem 
rzadkich.

Or. en

Poprawka 1083
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowane będą nowatorskie sojusze na 
rzecz ekologicznych innowacji oraz 
symbioza przemysłowa, umożliwiające 
przemysłowi różnicowanie działalności, 
rozszerzanie modeli działalności, wtórne 
wykorzystanie odpadów jako podstawy dla 
nowej produkcji, np. CO2 jako podstawy 
węglowej dla chemikaliów 
wysokowartościowych i paliw 
alternatywnych.

Promowane będą nowatorskie sojusze na 
rzecz ekologicznych innowacji oraz 
symbioza przemysłowa, umożliwiające 
przemysłowi różnicowanie działalności, 
rozszerzanie modeli działalności, wtórne 
wykorzystanie odpadów jako podstawy dla 
nowej produkcji, np. wykorzystanie CO2 
jako podstawy węglowej dla 
wysokowartościowych chemikaliów 
i paliw alternatywnych zamiast źródeł 
węgla w postaci paliw kopalnych.

Or. en
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Poprawka 1084
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (a) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe w zakresie materiałów 
funkcjonalnych, materiałów 
wielofunkcyjnych i materiałów 
strukturalnych na potrzeby innowacji we 
wszystkich sektorach przemysłu.

Synteza (tworzenie) i badania naukowe w 
zakresie materiałów funkcjonalnych, 
materiałów wielofunkcyjnych i materiałów 
strukturalnych na potrzeby innowacji we 
wszystkich sektorach przemysłu.

Or. en

Poprawka 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (a a) – (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Nowe materiały i techniki dotyczące 
ochrony i renowacji dziedzictwa 
kulturowego 

Or. en

Poprawka 1086
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (b) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania badawczo-rozwojowe mające na 
celu efektywne i zrównoważone 
zwiększanie skali, umożliwiające 
przemysłowe wytwarzanie przyszłych 

Działania badawczo-rozwojowe mające na 
celu efektywne i zrównoważone oraz 
bezpieczne zwiększanie skali, 
umożliwiające przemysłowe wytwarzanie 
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produktów. przyszłych produktów.

Or. en

Poprawka 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (b) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania badawczo-rozwojowe mające na 
celu efektywne i zrównoważone 
zwiększanie skali, umożliwiające 
przemysłowe wytwarzanie przyszłych 
produktów.

Działania badawczo-rozwojowe mające na 
celu efektywne i zrównoważone 
zwiększanie skali, umożliwiające 
przemysłowe wytwarzanie przyszłych 
inteligentnych produktów.

Or. en

Poprawka 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (d) –
wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Materiały dla zrównoważonego 
przemysłu niskoemisyjnego

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.

Or. en

Poprawka 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (d) – akapit 
pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwijanie nowych produktów i 
zastosowań oraz badania w zakresie 
zachowań konsumentów ograniczające 
zapotrzebowanie na energię i ułatwiające 
produkcję niskoemisyjną.

Rozwijanie nowych produktów i 
zastosowań wywodzących się z biomasy i 
CO2 jako źródła węgla oraz badania w 
zakresie zachowań konsumentów 
ograniczające zapotrzebowanie na energię i 
ułatwiające produkcję niskoemisyjną oraz 
ograniczanie wpływu na środowisko.

Or. en

Poprawka 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (d) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwijanie nowych produktów i 
zastosowań oraz badania w zakresie
zachowań konsumentów ograniczające
zapotrzebowanie na energię i ułatwiające 
produkcję niskoemisyjną.

Rozwijanie nowych produktów 
i zastosowań, modeli biznesowych oraz
odpowiedzialnych zachowań konsumentów 
ograniczających zapotrzebowanie na 
energię i ułatwiających produkcję 
niskoemisyjną.

Or. en

Poprawka 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwijanie nowych produktów i 
zastosowań oraz badania w zakresie 
zachowań konsumentów ograniczające 
zapotrzebowanie na energię i ułatwiające 

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.
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produkcję niskoemisyjną.

Or. en

Poprawka 1092
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (d) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwijanie nowych produktów i 
zastosowań oraz badania w zakresie 
zachowań konsumentów ograniczające 
zapotrzebowanie na energię i ułatwiające 
produkcję niskoemisyjną.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.

Or. en

Poprawka 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (d a) – (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Nowe surowce dla przemysłu 
chemicznego
Rozwój alternatywnej bazy surowcowej 
dla przemysłu chemicznego, w tym dzięki 
nowym technologiom gazu syntezowego, 
począwszy od węgla, biomasy i materiałów 
odpadowych po przyjazne dla środowiska 
substytuty ropy naftowej jako źródła węgla 
w średniej i długiej perspektywie.

Or. en
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Poprawka 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (e) –
wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) Materiały dla przemysłu kreatywnego (e) Zachowanie i jak najlepsze
wykorzystanie dziedzictwa europejskiego

Or. it

Uzasadnienie

Wskazane jest ogólniejsze sformułowanie.

Poprawka 1095
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (e) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opracowanie wzornictwa i rozwój 
technologii konwergencyjnych w celu 
tworzenia nowych możliwości 
biznesowych, w tym ochrona materiałów 
mających wartość historyczną lub 
kulturalną.

Opracowanie wzornictwa i rozwój 
technologii konwergencyjnych w celu 
tworzenia nowych możliwości 
biznesowych, w tym ochrona materiałów 
mających wartość historyczną lub 
kulturalną, jak też materiałów 
nowatorskich.

Or. en

Poprawka 1096
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (e) – akapit 
pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opracowanie wzornictwa i rozwój 
technologii konwergencyjnych w celu 
tworzenia nowych możliwości 
biznesowych, w tym ochrona materiałów 
mających wartość historyczną lub 
kulturalną.

Opracowanie wzornictwa i rozwój 
technologii konwergencyjnych w celu 
tworzenia nowych możliwości 
biznesowych, w tym ochrona materiałów
mających wartość historyczną lub 
kulturalną, również opartych na 
materiałach nowatorskich.

Or. en

Poprawka 1097
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (f) –
wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) Metrologia, charakterystyka, 
normalizacja i kontrola jakości

(f) Metrologia, charakterystyka, 
normalizacja, certyfikacja i kontrola 
jakości

Or. en

Poprawka 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (f) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie technologii służących takim 
celom jak charakterystyka, nieniszcząca 
ocena i modelowanie predyktywne 
wydajności na potrzeby postępów w 
materiałoznawstwie i inżynierii.

Promowanie technologii służących takim 
celom jak charakterystyka, nieniszcząca 
ocena, stałe badanie i monitorowanie oraz
modelowanie predyktywne wydajności na 
potrzeby postępów w materiałoznawstwie i 
inżynierii.
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Or. en

Poprawka 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (g) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów, a także innowacyjnych podejść 
do modeli biznesowych.

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów, w tym przyczyniające się do 
rozwiązania problemów z surowcami, a 
także innowacyjnych podejść do modeli 
biznesowych.

Or. en

Poprawka 1100
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (g) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów, a także innowacyjnych 
podejść do modeli biznesowych.

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów, substytucji kluczowych 
surowców lub substancji niebezpiecznych. 
Rozwijanie innowacyjnych podejść do 
modeli biznesowych.

Or. en

Poprawka 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (g) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów, a także innowacyjnych podejść 
do modeli biznesowych.

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów, a także innowacyjnych podejść 
do modeli biznesowych i wskazywanie 
zasobów kluczowych dla industrializacji 
na szeroką skalę.

Or. en

Poprawka 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (g) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów, a także innowacyjnych podejść 
do modeli biznesowych.

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania, wtórnego 
wykorzystania, naprawy i recyklingu
alternatywnych materiałów, a także 
innowacyjnych podejść do modeli 
biznesowych.

Or. en

Poprawka 1103
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (g) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów, a także innowacyjnych podejść 

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów – po wskazaniu zasobów 
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do modeli biznesowych. krytycznych, a także innowacyjnych 
podejść do modeli biznesowych.

Or. fr

Poprawka 1104
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (g) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów, a także innowacyjnych podejść 
do modeli biznesowych.

Wskazanie zasobów krytycznych.
Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów, a także innowacyjnych podejść 
do modeli biznesowych.

Or. fr

Poprawka 1105
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (g) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów, a także innowacyjnych podejść 
do modeli biznesowych.

Działania badawczo-rozwojowe służące 
poszukiwaniu rozwiązań zastępczych i 
alternatywnych w odniesieniu do 
zastosowań materiałów, a także 
innowacyjnych podejść do modeli 
biznesowych.

Or. en

Poprawka 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.3 – litera (g) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów, a także innowacyjnych podejść 
do modeli biznesowych.

Działania badawczo-rozwojowe służące 
eksploracji wykorzystania alternatywnych 
materiałów i zamknięciu obiegu 
materiałów, a także poszukiwaniu 
innowacyjnych podejść do modeli 
biznesowych.

Or. en

Poprawka 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, żywność, chemia i zdrowie.

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
ochrona zdrowia, chemia, rolnictwo i 
żywność.

Or. en

Poprawka 1108
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i Celem szczegółowym badań naukowych i 
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innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, żywność, chemia i zdrowie.

innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, żywność, chemia i zdrowie, 
bionanotechnologia i zaawansowane 
materiały.

Or. en

Poprawka 1109
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i
innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, żywność, chemia i zdrowie.

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych, bezpiecznych oraz 
innowacyjnych produktów i procesów 
przemysłowych, a także stymulowanie 
innowacji w wielu innych europejskich 
sektorach, takich jak rolnictwo, żywność, 
energia, chemia i zdrowie.

Or. en

Uzasadnienie

Biotechnologia może sprzyjać rozwojowi nowych źródeł energii (np. biometan). Fakt, że 
opracowanie biotechnologii może prowadzić do nowych produktów i procesów 
przemysłowych, jest wyraźnie zaznaczony w punkcie opisującym te działania (1.4.3). 
Powinien zatem pojawić się we wprowadzeniu szczegółowego celu biotechnologii.

Poprawka 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, żywność, chemia i zdrowie.

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, żywność, chemia, energia i 
zdrowie.

Or. en

Poprawka 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, żywność, chemia i zdrowie.

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, żywność, chemia, energia i 
zdrowie.

Or. en

Poprawka 1112
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i Celem szczegółowym badań naukowych i 
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innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, żywność, chemia i zdrowie.

innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, leśnictwo, żywność, chemia i 
zdrowie.

Or. sl

Poprawka 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, żywność, chemia i zdrowie.

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, żywność, chemia, energia i 
zdrowie.

Or. en

Poprawka 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie biotechnologii jest 
rozwój konkurencyjnych, 
zrównoważonych oraz innowacyjnych 
produktów i procesów przemysłowych, a 
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także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, żywność, chemia i zdrowie.

także stymulowanie innowacji w wielu 
innych europejskich sektorach, takich jak 
rolnictwo, żywność, chemia, energetyka i 
zdrowie.

Or. fr

Uzasadnienie

Biotechnologie mogą dostarczać nowych źródeł energii. Fakt, że rozwój biotechnologii może 
prowadzić do powstania nowych produktów i procesów przemysłowych, wyraźnie stwierdzono 
w podpunkcie zawierającym ogólny zarys działań (1.4.3). W związku z tym fakt ten należy 
zapisać również we wprowadzeniu do szczegółowego celu dotyczącego biotechnologii.

Poprawka 1115
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Silna baza naukowa, technologiczna i 
innowacyjna w dziedzinie biotechnologii 
ułatwi przemysłowi europejskiemu 
zabezpieczenie wiodącej pozycji w zakresie
tej kluczowej technologii wspomagającej. 
Ta pozycja zostanie dodatkowo
wzmocniona poprzez integrację oceny 
bezpieczeństwa i aspektów zarządzania 
całościowym ryzykiem związanym z 
zastosowaniem biotechnologii.

Silna baza naukowa, technologiczna i 
innowacyjna w dziedzinie biotechnologii 
ułatwi zrozumienie skutków i 
oddziaływania tej technologii. Ta pozycja 
zostanie wzmocniona poprzez integrację 
zdrowia i oceny bezpieczeństwa, 
gospodarczych i środowiskowych skutków 
zastosowania technologii oraz aspektów 
zarządzania całościowym i konkretnym
ryzykiem związanym z zastosowaniem 
biotechnologii.

Or. en

Poprawka 1116
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Silna baza naukowa, technologiczna i 
innowacyjna w dziedzinie biotechnologii 
ułatwi przemysłowi europejskiemu 
zabezpieczenie wiodącej pozycji w 
zakresie tej kluczowej technologii 
wspomagającej. Ta pozycja zostanie 
dodatkowo wzmocniona poprzez integrację 
oceny bezpieczeństwa i aspektów 
zarządzania całościowym ryzykiem 
związanym z zastosowaniem 
biotechnologii.

Silna baza naukowa, technologiczna i 
innowacyjna w dziedzinie biotechnologii 
ułatwi przemysłowi europejskiemu 
zapewnienie sobie wiodącej pozycji w 
zakresie tej kluczowej technologii 
wspomagającej. Ta pozycja zostanie 
dodatkowo wzmocniona poprzez integrację 
oceny bezpieczeństwa i aspektów 
zarządzania całościowym ryzykiem 
związanym z zastosowaniem 
biotechnologii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu stałego przestrzegania zasady 
ostrożności.

Or. es

Uzasadnienie

Dodano odniesienie do zasady ostrożności w zarządzaniu ryzykiem związanym ze 
stosowaniem biotechnologii.

Poprawka 1117
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Możliwe obciążenia 

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biofarmaceutyki i biochemikalia, których 
udział w rynku do 2015 r. wzrośnie, 
według oszacowań, do 12 %-20 % 
produkcji chemicznej. Również z uwagi na 
wciąż rosnące zagrożenie ze strony 
bakterii opornych na wiele leków oraz na 
niezaspokojone potrzeby w dziedzinach 
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gospodarcze dla przedsiębiorstw w Unii 
można ograniczyć poprzez wykorzystanie 
potencjału procesów biotechnologicznych i 
bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia otwiera 
również nowe możliwości wykorzystania 
ogromnego potencjału zasobów morskich 
w innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie 
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor biotechnologii morskiej (niebieskiej) 
będzie rósł w tempie 10 % rocznie.

terapeutycznych, takich jak rak i choroby 
neurodegeneracyjne, biotechnologia daje 
możliwość opracowania nowatorskich 
leków przyczyniających się do 
skuteczniejszej terapii. Zarówno 
biofarmaceutyki, jak i nowe produkty 
naturalne oraz ich analogi opracowane 
dzięki innowacyjnej biologii systemowej, 
inżynierii biosyntetycznej i podejściom 
półsyntetycznym, powinny być traktowane 
z większą uwagą. Dzięki selektywności i 
efektywności systemów biologicznych, 
biotechnologia odpowiada również 
niektórym z tzw. dwunastu zasad zielonej 
chemii. Możliwe obciążenia gospodarcze 
dla przedsiębiorstw w Unii można 
ograniczyć poprzez wykorzystanie 
potencjału procesów biotechnologicznych 
i bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Najbardziej zaawansowane 
technologie, takie jak biologia 
syntetyczna, dają perspektywy na 
zrównoważone i neutralne pod względem 
emisji dwutlenku węgla paliwa, produkcję 
wysokowartościowych chemikaliów, w tym 
farmaceutyków, przyjazne dla środowiska 
metody produkcji, nowe zastosowania 
w ochronie zdrowia i bionanomateriały.
Biotechnologia otwiera również nowe 
możliwości wykorzystania ogromnego 
potencjału zasobów morskich w 
innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie 
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor biotechnologii morskiej (niebieskiej) 
będzie rósł w tempie 10 % rocznie.

Or. en
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Poprawka 1118
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Możliwe obciążenia 
gospodarcze dla przedsiębiorstw w Unii 
można ograniczyć poprzez wykorzystanie
potencjału procesów biotechnologicznych i 
bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia otwiera 
również nowe możliwości wykorzystania 
ogromnego potencjału zasobów morskich 
w innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie 
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor biotechnologii morskiej (niebieskiej) 
będzie rósł w tempie 10 % rocznie.

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
może być źródłem wielu nowych 
zastosowań oraz wzmocni bazę 
przemysłową Unii i jej zdolność do 
innowacji. Przykładami rosnącego 
znaczenia biotechnologii są zastosowania 
przemysłowe, w tym biochemikalia, 
których udział w rynku do 2015 r. 
wzrośnie, według oszacowań, do 12 %-20 
% produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Przedsiębiorstwa w Unii 
mogą korzystać z potencjału procesów 
biotechnologicznych i bioproduktów, 
który, według oszacowań, do 2030 r. 
będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia może 
otworzyć możliwości wykorzystania 
zasobów morskich w innowacyjnych 
zastosowaniach w przemyśle, opiece 
zdrowotnej i ochronie środowiska. 
Przewiduje się, że powstający sektor 
biotechnologii morskiej (niebieskiej) 
będzie rósł w tempie 10 % rocznie.

Or. en
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Poprawka 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Możliwe obciążenia 
gospodarcze dla przedsiębiorstw w Unii 
można ograniczyć poprzez wykorzystanie 
potencjału procesów biotechnologicznych i 
bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia otwiera 
również nowe możliwości wykorzystania 
ogromnego potencjału zasobów morskich 
w innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie 
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor biotechnologii morskiej 
(niebieskiej) będzie rósł w tempie 10 % 
rocznie.

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe i rolne, w tym 
produkcja żywności i paszy,
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Możliwe obciążenia 
gospodarcze dla przedsiębiorstw w Unii 
można ograniczyć poprzez wykorzystanie 
potencjału procesów biotechnologicznych 
i bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia otwiera 
również nowe możliwości wykorzystania 
ogromnego potencjału zasobów morskich 
w innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie 
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor

Or. en
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Uzasadnienie

Biotechnologia znajduje również ważne zastosowania w rolnictwie.

Poprawka 1120
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Możliwe obciążenia 
gospodarcze dla przedsiębiorstw w Unii 
można ograniczyć poprzez wykorzystanie 
potencjału procesów biotechnologicznych i 
bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia otwiera 
również nowe możliwości wykorzystania 
ogromnego potencjału zasobów morskich 
w innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie 
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor biotechnologii morskiej (niebieskiej) 
będzie rósł w tempie 10 % rocznie.

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe i rolne, w tym 
produkcja żywności i paszy i 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Możliwe obciążenia 
gospodarcze dla przedsiębiorstw w Unii 
można ograniczyć poprzez wykorzystanie 
potencjału procesów biotechnologicznych 
i bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia otwiera 
również nowe możliwości wykorzystania 
ogromnego potencjału zasobów morskich 
w innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie 
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor biotechnologii morskiej (niebieskiej) 
będzie rósł w tempie 10 % rocznie.
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Or. en

Poprawka 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Możliwe obciążenia 
gospodarcze dla przedsiębiorstw w Unii 
można ograniczyć poprzez wykorzystanie 
potencjału procesów biotechnologicznych i 
bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia otwiera 
również nowe możliwości wykorzystania 
ogromnego potencjału zasobów morskich 
w innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie 
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor biotechnologii morskiej (niebieskiej) 
będzie rósł w tempie 10 % rocznie.

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Możliwe obciążenia 
gospodarcze dla przedsiębiorstw w Unii 
można ograniczyć poprzez wykorzystanie 
potencjału procesów biotechnologicznych 
i bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Dzięki biotechnologii 
produkcja rolna i produkcja żywności 
będzie bardziej trwała z powodu 
zwiększonej wydajności i mniejszego 
wpływu na środowisko. Biotechnologia 
otwiera również nowe możliwości 
wykorzystania ogromnego potencjału 
zasobów morskich w innowacyjnych 
zastosowaniach w przemyśle, opiece 
zdrowotnej, energii, efektywności 
energetycznej i ochronie środowiska. 
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Przewiduje się, że powstający sektor 
biotechnologii morskiej (niebieskiej) 
będzie rósł w tempie 10 % rocznie.

Or. en

Poprawka 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Możliwe obciążenia 
gospodarcze dla przedsiębiorstw w Unii 
można ograniczyć poprzez wykorzystanie 
potencjału procesów biotechnologicznych i 
bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia otwiera 
również nowe możliwości wykorzystania 
ogromnego potencjału zasobów morskich 
w innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie 
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor biotechnologii morskiej (niebieskiej) 

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Możliwe obciążenia 
gospodarcze dla przedsiębiorstw w Unii 
można ograniczyć poprzez wykorzystanie 
potencjału procesów biotechnologicznych 
i bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia otwiera 
również nowe możliwości wykorzystania 
ogromnego potencjału zasobów morskich 
w innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej, chemii, 
energii i ochronie środowiska. Przewiduje 
się, że powstający sektor biotechnologii 
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będzie rósł w tempie 10 % rocznie. morskiej (niebieskiej) będzie rósł w tempie 
10 % rocznie.

Or. en

Poprawka 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Możliwe obciążenia 
gospodarcze dla przedsiębiorstw w Unii 
można ograniczyć poprzez wykorzystanie 
potencjału procesów biotechnologicznych i 
bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia otwiera 
również nowe możliwości wykorzystania 
ogromnego potencjału zasobów morskich 
w innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie 
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor biotechnologii morskiej (niebieskiej) 

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Możliwe obciążenia 
gospodarcze dla przedsiębiorstw w Unii 
można ograniczyć poprzez wykorzystanie 
potencjału procesów biotechnologicznych 
i bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia otwiera 
również nowe możliwości wykorzystania 
ogromnego potencjału zasobów morskich 
w innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej, energii,
chemii i ochronie środowiska. Przewiduje 
się, że powstający sektor biotechnologii 
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będzie rósł w tempie 10 % rocznie. morskiej (niebieskiej) będzie rósł w tempie 
10 % rocznie.

Or. en

Poprawka 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %-20 % produkcji chemicznej. Dzięki 
selektywności i efektywności systemów 
biologicznych, biotechnologia odpowiada 
również niektórym z tzw. dwunastu zasad 
zielonej chemii. Możliwe obciążenia 
gospodarcze dla przedsiębiorstw w Unii 
można ograniczyć poprzez wykorzystanie 
potencjału procesów biotechnologicznych i 
bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który, według oszacowań, do 
2030 r. będzie wynosić od 1 do 2,5 mld ton 
ekwiwalentu CO2 rocznie. W europejskim 
sektorze biofarmaceutycznym już ok. 20 % 
dostępnych obecnie lekarstw powstaje przy 
wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, 
natomiast w przypadku nowych lekarstw 
jest to 50 %. Biotechnologia otwiera 
również nowe możliwości wykorzystania 
ogromnego potencjału zasobów morskich 
w innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie 
środowiska. Przewiduje się, że powstający 
sektor biotechnologii morskiej (niebieskiej) 

Stymulowana rozwojem wiedzy o 
systemach biologicznych biotechnologia 
będzie źródłem wielu nowych zastosowań 
oraz wzmocni bazę przemysłową Unii i jej 
zdolność do innowacji. Przykładami 
rosnącego znaczenia biotechnologii są 
zastosowania przemysłowe, w tym 
biochemikalia, których udział w rynku do 
2015 r. wzrośnie, według oszacowań, do 
12 %, a nawet 20 % produkcji chemicznej. 
Dzięki selektywności i efektywności 
systemów biologicznych biotechnologia 
odpowiada również niektórym z tzw. 
dwunastu zasad zielonej chemii. Możliwe 
obciążenia gospodarcze dla 
przedsiębiorstw w Unii można ograniczyć 
poprzez wykorzystanie potencjału 
procesów biotechnologicznych i 
bioproduktów w zakresie ograniczania 
emisji CO2, który to potencjał wyniesie do 
2030 r. – według szacunków – od 1 do 2,5 
mld ton ekwiwalentu CO2 rocznie. W 
europejskim sektorze biofarmaceutycznym 
już ok. 20 % dostępnych obecnie lekarstw 
powstaje przy wykorzystaniu osiągnięć 
biotechnologii, natomiast w przypadku 
nowych lekarstw wskaźnik ten wynosi 50 
%. Biotechnologia otwiera również nowe 
możliwości wykorzystania ogromnego 
potencjału zasobów morskich w 
innowacyjnych zastosowaniach w 
przemyśle, opiece zdrowotnej, sektorze 
chemicznym i energetycznym oraz w 
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będzie rósł w tempie 10 % rocznie. ochronie środowiska. Przewiduje się, że 
powstający sektor biotechnologii morskiej 
(niebieskiej) będzie rósł w tempie 10 % 
rocznie.

Or. fr

Uzasadnienie

Biotechnologie mogą dostarczać nowych źródeł energii. Fakt, że rozwój biotechnologii może 
prowadzić do powstania nowych produktów i procesów przemysłowych, wyraźnie stwierdzono 
w podpunkcie zawierającym ogólny zarys działań (1.4.3). W związku z tym fakt ten należy 
zapisać również w omawianej części.

Poprawka 1125
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (a) –
wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Wspieranie najnowocześniejszych 
biotechnologii jako przyszłych czynników
stymulujących innowację

(a) Wspieranie najnowocześniejszych 
biotechnologii, bez ryzyka zakłóceń w 
środowisku naturalnym oraz przy 
uwzględnieniu zasady ostrożności, jako 
przyszłych czynników stymulujących 
innowację;

Or. xm

Poprawka 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (a) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obejmuje rozwój powstających dziedzin 
technologii, takich jak biologia 

Obejmuje rozwój powstających dziedzin 
technologii, takich jak biologia 
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syntetyczna, bioinformatyka i biologia 
systemowa, niosących ze sobą wielką 
obietnicę opracowania zupełnie 
nowatorskich zastosowań.

syntetyczna, macierz biochipów i 
technologie mikromacierzy, 
bioinformatyka, nanobiotechnologia
i biologia systemowa, niosących ze sobą 
wielką obietnicę opracowania zupełnie 
nowatorskich zastosowań.

Or. en

Poprawka 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (a) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obejmuje rozwój powstających dziedzin 
technologii, takich jak biologia
syntetyczna, bioinformatyka i biologia 
systemowa, niosących ze sobą wielką 
obietnicę opracowania zupełnie 
nowatorskich zastosowań.

Obejmuje rozwój powstających dziedzin 
technologii, takich jak systemy 
biologiczne, bioinformatyka i biologia 
syntetyczna oraz biologia systemowa, 
niosących ze sobą wielką obietnicę 
opracowania zupełnie nowatorskich 
zastosowań.

Or. en

Uzasadnienie

Potencjał biotechnologii nie musi być ograniczony do procesów przemysłowych, powinien on 
obejmować wszystkie odnośne produkty i procesy.

Poprawka 1128
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (a) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obejmuje rozwój powstających dziedzin Obejmuje rozwój powstających dziedzin 
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technologii, takich jak biologia 
syntetyczna, bioinformatyka i biologia 
systemowa, niosących ze sobą wielką 
obietnicę opracowania zupełnie 
nowatorskich zastosowań.

technologii, takich jak biologia systemowa, 
bioinformatyka i biologia syntetyczna, 
niosących ze sobą wielką obietnicę 
opracowania zupełnie nowatorskich 
zastosowań.

Or. en

Poprawka 1129
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (a) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obejmuje rozwój powstających dziedzin 
technologii, takich jak biologia 
syntetyczna, bioinformatyka i biologia 
systemowa, niosących ze sobą wielką 
obietnicę opracowania zupełnie 
nowatorskich zastosowań.

Obejmuje rozwój powstających dziedzin 
technologii, takich jak biologia 
syntetyczna, bioinformatyka, biologia 
systemowa i biofarmaceutyki, niosących 
ze sobą wielką obietnicę opracowania 
zupełnie nowatorskich zastosowań, np. 
biologicznie aktywnych naturalnych 
peptydów o wykazanym sposobie działania 
farmakologicznego.

Or. en

Poprawka 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (b) –
wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Procesy przemysłowe oparte na 
biotechnologii

(b) Produkty i procesy przemysłowe oparte 
na biotechnologii

Or. en
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Poprawka 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (b) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój biotechnologii przemysłowej w 
celu tworzenia konkurencyjnych 
produktów i procesów przemysłowych (np. 
w branży chemicznej, opieki zdrowotnej, 
górnictwa, energetycznej, papierniczej, 
tekstylnej, skrobi, przetwarzaniu żywności) 
oraz jego wymiar środowiskowy.

Rozwój biotechnologii przemysłowej 
i projektowania biotechnologicznego na 
skalę przemysłową w celu tworzenia 
konkurencyjnych produktów i procesów 
przemysłowych (np. w branży chemicznej, 
opieki zdrowotnej, górnictwa, 
energetycznej, papierniczej, produktów 
włóknistych i drewna, tekstylnej, skrobi, 
przetwarzaniu żywności) oraz jego wymiar 
środowiskowy.

Or. en

Poprawka 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (b) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój biotechnologii przemysłowej w 
celu tworzenia konkurencyjnych 
produktów i procesów przemysłowych (np. 
w branży chemicznej, opieki zdrowotnej, 
górnictwa, energetycznej, papierniczej, 
tekstylnej, skrobi, przetwarzaniu żywności) 
oraz jego wymiar środowiskowy.

Rozwój biotechnologii w celu tworzenia 
konkurencyjnych produktów i procesów 
(np. w branży chemicznej, opieki 
zdrowotnej, górnictwa, energetycznej, 
papierniczej, tekstylnej, skrobi, produkcji 
roślinnej i przetwarzaniu żywności) oraz 
jego wymiar środowiskowy.

Or. en

Poprawka 1133
Ioannis A. Tsoukalas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (b) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój biotechnologii przemysłowej w 
celu tworzenia konkurencyjnych 
produktów i procesów przemysłowych (np. 
w branży chemicznej, opieki zdrowotnej, 
górnictwa, energetycznej, papierniczej, 
tekstylnej, skrobi, przetwarzaniu żywności) 
oraz jego wymiar środowiskowy.

Rozwój biotechnologii przemysłowej w 
celu tworzenia konkurencyjnych 
produktów i procesów przemysłowych (np. 
w branży chemicznej, opieki zdrowotnej, 
górnictwa, energetycznej i biopaliwowej, 
papierniczej, tekstylnej, skrobi, 
przetwarzaniu żywności) oraz jego wymiar 
środowiskowy.

Or. en

Poprawka 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (c) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój technologii platformowych (np. 
genomiki, metagenomiki, proteomiki, 
narzędzi molekularnych) w celu 
wzmacniania wiodącej pozycji i 
zwiększania przewagi konkurencyjnej w 
wielu sektorach gospodarki.

Rozwój technologii platformowych (np. 
genomiki, metagenomiki, proteomiki), 
narzędzi molekularnych sensorów, odkryć 
i analizy w dziedzinie biomarkerów oraz 
odkryć i analizy w dziedzinie leków w celu 
wzmacniania wiodącej pozycji i 
zwiększania przewagi konkurencyjnej w 
wielu sektorach gospodarki.

Or. en

Poprawka 1135
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (c) – akapit 
pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój technologii platformowych (np. 
genomiki, metagenomiki, proteomiki, 
narzędzi molekularnych) w celu 
wzmacniania wiodącej pozycji i 
zwiększania przewagi konkurencyjnej w 
wielu sektorach gospodarki.

Rozwój technologii platformowych (np. 
biologii systemowej, genomiki, 
metagenomiki, proteomiki, fenomiki,
narzędzi molekularnych) w celu 
wzmacniania wiodącej pozycji i 
zwiększania przewagi konkurencyjnej w 
wielu sektorach gospodarki.

Or. en

Poprawka 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (c) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój technologii platformowych (np. 
genomiki, metagenomiki, proteomiki, 
narzędzi molekularnych) w celu 
wzmacniania wiodącej pozycji i 
zwiększania przewagi konkurencyjnej w 
wielu sektorach gospodarki.

Rozwój technologii platformowych (np. 
biologii systemowej, genomiki, 
metagenomiki, proteomiki, fenomiki,
narzędzi molekularnych) w celu 
wzmacniania wiodącej pozycji i 
zwiększania przewagi konkurencyjnej w 
wielu sektorach gospodarki.

Or. en

Uzasadnienie

Biologia systemowa jest terminem najszerszym, który należy umieścić na początku. Inne 
terminy dotyczą bardziej konkretnych obszarów.

Poprawka 1137
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (c) – akapit 
pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój technologii platformowych (np. 
genomiki, metagenomiki, proteomiki, 
narzędzi molekularnych) w celu 
wzmacniania wiodącej pozycji i 
zwiększania przewagi konkurencyjnej w 
wielu sektorach gospodarki.

Rozwój technologii platformowych (np. 
genomiki, metagenomiki, proteomiki, 
inżynierii i narzędzi molekularnych i 
komórkowych) w celu wzmacniania 
wiodącej pozycji i zwiększania przewagi 
konkurencyjnej w wielu sektorach 
gospodarki.

Or. en

Poprawka 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (c) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwój technologii platformowych (np. 
genomiki, metagenomiki, proteomiki, 
narzędzi molekularnych) w celu 
wzmacniania wiodącej pozycji i 
zwiększania przewagi konkurencyjnej w 
wielu sektorach gospodarki.

Rozwój technologii platformowych (np. 
genomiki, metagenomiki, proteomiki, 
narzędzi molekularnych) w celu 
wzmacniania wiodącej pozycji i 
zwiększania przewagi konkurencyjnej w 
wielu sektorach gospodarki. Narzędzia 
diagnostyczne będą wspierane, jeżeli mają 
związek z terapią.

Or. en

Poprawka 1139
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (c) – akapit 
pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dylematy społeczne i etyczne
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Uwzględnienie w opracowywaniu 
procesów politycznych dylematów 
społecznych i etycznych odnoszących się 
do niektórych rodzajów technologii 
poprzez rozwój kryteriów i procesów oceny 
obejmujących szerokie konsultacje z 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 1140
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) Dylematy środowiskowe, społeczne i 
etyczne
Celem jest uwzględnienie dylematów 
środowiskowych, społecznych i etycznych 
odnoszących się do niektórych rodzajów 
technologii poprzez rozwój procesów 
oceny obejmujących szerokie konsultacje 
z zainteresowanymi stronami;

Or. en

Poprawka 1141
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) Nowe kwestie związane z ochroną 
zdrowia
Opracowanie produktów i technologii na 
rzecz nowatorskich metod zwalczania 
drobnoustrojów (nowatorskie antybiotyki i 



AM\907546PL.doc 69/174 PE492.765v01-00

PL

ich alternatywy), (bezpieczniejsze) 
szczepionki i leki przeciwko zaburzeniom 
genetycznym i chorobom związanym ze 
zmianami demograficznymi.

Or. en

Poprawka 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) Rozwój wymiaru społecznego 
biotechnologii. Nacisk na zarządzanie w
zakresie biotechnologii z korzyścią dla 
społeczeństwa, w tym limity etyczne.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji wyraźnie uwzględniono wymiar społeczny nanotechnologii. Ma on co 
najmniej równorzędne znaczenie w odniesieniu do biotechnologii.

Poprawka 1143
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4 a. Ekoinnowacje
1.4.1a Szczegółowy cel ekoinnowacji 
Szczegółowym celem ekoinnowacji jest 
wspieranie europejskiego przemysłu 
innowacyjnego i wspólnoty innowacji, 
która z myślą o konkretnych odbiorcach 
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tworzy nowe produkty, procesy i usługi 
generujące zielony wzrost oraz 
przynoszące korzyści dla środowiska, oraz 
która jest uznawana za światowego lidera. 
Celem jest zwiększenie efektywności 
gospodarowania zasobami, zmniejszenie 
oddziaływania na środowisko, 
zapobieganie zanieczyszczeniu (wody) lub 
osiągnięcie bardziej wydajnego, 
skutecznego i odpowiedzialnego zużycia 
zasobów naturalnych.
1.4.2a Uzasadnienie i wartość dodana 
Unii
Wiodąca pozycja w przemyśle w zakresie 
ekoinnowacji doprowadzi do usprawnień 
w dziedzinie efektywności środowiskowej i 
odporności całej gospodarki, z 
zachowaniem opłacalności i korzyści dla 
przedsiębiorstw i całego społeczeństwa, 
zarówno dla obywateli zamieszkujących 
obszary wiejskie, jak i tych, którzy
mieszkają w mieście. Globalny rynek 
(2020) przemysłu ekologicznego szybko 
się rozwija i ten sektor przedsiębiorczości 
UE już odnotowuje duży wzrost: Unijny 
przemysł ekologiczny jest już większy niż 
europejski przemysł motoryzacyjny i 
często UE jest w tej dziedzinie liderem 
światowym. Horyzont 2020 musi 
wykorzystać ten fakt. Innowacje 
ekologiczne muszą przeniknąć wszystkie 
sektory gospodarki i społeczeństwa, 
dostarczając podstaw do znacznej 
przewagi konkurencyjnej dla Europy, aby 
mogła ona stawić czoła wyzwaniom 
związanym ze zrównoważonym rozwojem. 
Z tego względu ekoinnowacje są 
kluczowymi technologiami 
wspomagającymi.
Przemysł ekologiczny charakteryzuje się 
obecnością dużej liczby małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP). Przedsiębiorstwa 
te odpowiadają za około połowę 
całkowitego zatrudnienia. Zatem MŚP we 
współpracy z większymi partnerami z 
sektora muszą odgrywać coraz większą 
rolę w zakresie nowych innowacyjnych 
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technologii i rozwiązań oraz w zakresie 
ich wdrażania.
Kluczowe źródła innowacji znajdują się 
na styku ekoinnowacji i innych 
technologii wspomagających, poczynając 
od ICT (monitorowanie i sensoring).
1.4.3a Ogólne kierunki działań
Ekoinnowacje to innowacje w dowolnej 
postaci, których wynikiem lub celem jest 
znaczący i widoczny postęp w kierunku 
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 
poprzez zmniejszenie negatywnego 
wpływu na środowisko, zwiększenie 
odporności na obciążenia środowiskowe 
lub osiągnięcie efektywniejszego i bardziej 
odpowiedzialnego korzystania z zasobów 
naturalnych.
Działania ekoinnowacyjne koncentrują 
się na zrównoważonych innowacjach w 
następujących dziedzinach i dziedzinach 
przekrojowych:
a) Dostawy zielonej energii
b) Energooszczędność
c) Efektywne wykorzystanie materiałów
d) Zielona mobilność
e) Woda
f) Odpady

Or. en

Poprawka 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania jest 
przeobrażenie dzisiejszych przemysłowych 

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania jest 
przeobrażenie dzisiejszych przedsiębiorstw 
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form produkcji w technologie 
produkcyjne i przetwórcze bardziej 
intensywnie wykorzystujące wiedzę, 
zrównoważone i ponadsektorowe, co 
zaowocuje większą liczbą innowacyjnych 
produktów, procesów i usług.

wytwórczych oraz systemów i procesów 
wytwórczych dzięki kluczowym 
technologiom wspomagającym w celu 
osiągnięcia technologii produkcyjnych i 
przetwórczych bardziej intensywnie 
wykorzystujących wiedzę, 
zrównoważonych i ponadsektorowych, co 
zaowocuje większą liczbą innowacyjnych 
produktów, procesów i usług.

Or. en

Poprawka 1145
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania jest 
przeobrażenie dzisiejszych przemysłowych 
form produkcji w technologie produkcyjne 
i przetwórcze bardziej intensywnie 
wykorzystujące wiedzę, zrównoważone i 
ponadsektorowe, co zaowocuje większą 
liczbą innowacyjnych produktów, 
procesów i usług.

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji w zakresie zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania jest 
przeobrażenie dzisiejszych przemysłowych 
form produkcji w technologie produkcyjne 
i przetwórcze bardziej intensywnie 
wykorzystujące wiedzę, zrównoważone, 
zasobooszczędne i energooszczędne oraz
ponadsektorowe, co zaowocuje większą 
liczbą innowacyjnych produktów, 
procesów i usług.

Or. en

Poprawka 1146
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i Celem szczegółowym badań naukowych 
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innowacji w zakresie zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania jest 
przeobrażenie dzisiejszych przemysłowych 
form produkcji w technologie produkcyjne 
i przetwórcze bardziej intensywnie 
wykorzystujące wiedzę, zrównoważone i 
ponadsektorowe, co zaowocuje większą 
liczbą innowacyjnych produktów, 
procesów i usług.

i innowacji w zakresie zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania jest 
przeobrażenie dzisiejszych przemysłowych 
form produkcji w technologie produkcyjne 
i przetwórcze bardziej intensywnie 
wykorzystujące wiedzę, zrównoważone 
i ponadsektorowe, co zaowocuje większą 
liczbą innowacyjnych i bezpiecznych
produktów, procesów i usług.

Or. en

Poprawka 1147
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sektor produkcji ma duże znaczenie dla 
europejskiej gospodarki: w 2007 r. 
zapewnił ok. 17 % PKB i 22 mln miejsc 
pracy w Unii. Ze względu na zmniejszenie 
barier gospodarczych dla handlu i 
wspomagający wpływ technologii 
komunikacyjnej, produkcja podlega silnej 
presji konkurencyjnej i przesuwa się do 
krajów o najniższym całkowitym koszcie. 
Ze względu na wysokie płace europejskie
podejście do produkcji musi zatem uleć 
radykalnej zmianie, aby zachować globalną 
konkurencyjność. „Horyzont 2020” może 
pomóc w połączeniu wszystkich 
zainteresowanych stron, aby umożliwić 
osiągnięcie tego założenia.

Sektor produkcji ma duże znaczenie dla 
europejskiej gospodarki: w 2007 r. 
zapewnił ok. 17 % PKB i 22 mln miejsc 
pracy w Unii. Ze względu na zmniejszenie 
barier gospodarczych dla handlu i 
wspomagający wpływ technologii 
komunikacyjnej, produkcja podlega silnej 
presji konkurencyjnej i przesuwa się do 
krajów o najniższym całkowitym koszcie. 
Europejskie podejście do produkcji musi 
zatem uleć radykalnej zmianie, aby 
zachować globalną konkurencyjność. 
„Horyzont 2020” może pomóc w 
połączeniu wszystkich zainteresowanych 
stron, aby umożliwić osiągnięcie tego 
założenia.

Or. en

Poprawka 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sektor produkcji ma duże znaczenie dla 
europejskiej gospodarki: w 2007 r. 
zapewnił ok. 17 % PKB i 22 mln miejsc 
pracy w Unii. Ze względu na zmniejszenie 
barier gospodarczych dla handlu i 
wspomagający wpływ technologii 
komunikacyjnej, produkcja podlega silnej 
presji konkurencyjnej i przesuwa się do 
krajów o najniższym całkowitym koszcie. 
Ze względu na wysokie płace europejskie 
podejście do produkcji musi zatem uleć 
radykalnej zmianie, aby zachować globalną 
konkurencyjność. „Horyzont 2020” może 
pomóc w połączeniu wszystkich 
zainteresowanych stron, aby umożliwić 
osiągnięcie tego założenia.

Sektor produkcji ma duże znaczenie dla 
europejskiej gospodarki: w 2007 r. 
zapewnił ok. 17 % PKB i 22 mln miejsc 
pracy w Unii, z czego większa część 
przypada na małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Ze względu na 
zmniejszenie barier gospodarczych dla 
handlu i wspomagający wpływ technologii 
komunikacyjnej, produkcja podlega silnej 
presji konkurencyjnej i przesuwa się do 
krajów o najniższym całkowitym koszcie. 
Ze względu na wysokie płace europejskie 
podejście do produkcji musi zatem uleć 
radykalnej zmianie, aby zachować globalną 
konkurencyjność. „Horyzont 2020” może 
pomóc w połączeniu wszystkich 
zainteresowanych stron, aby umożliwić 
osiągnięcie tego założenia.

Or. en

Poprawka 1149
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa musi nadal inwestować na szczeblu 
Unii, aby utrzymać wiodącą pozycję i 
kompetencje w dziedzinie technologii 
produkcyjnych oraz aby przestawić się na 
wysokowartościowe, wykorzystujące 
wiedzę specjalistyczną produkty, 
stwarzając warunki i zasoby na potrzeby 
zrównoważonej produkcji i zapewnienia 
wsparcia produktu w całym jego cyklu 
życia. Pochłaniający dużą ilość zasobów 
przemysł wytwórczy i przetwórczy musi 

Europa musi nadal inwestować na szczeblu 
Unii, aby utrzymać wiodącą pozycję i 
kompetencje w dziedzinie technologii 
produkcyjnych oraz aby przestawić się na 
wysokowartościowe, zasobooszczędne 
i energooszczędne oraz wykorzystujące 
wiedzę specjalistyczną produkty, 
stwarzając warunki i zasoby na potrzeby 
zrównoważonej produkcji i zapewnienia 
wsparcia produktu w całym jego cyklu 
życia. Pochłaniający dużą ilość zasobów 
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nadal mobilizować zasoby i wiedzę na 
szczeblu Unii i inwestować w badania 
naukowe, rozwój i innowacje, aby osiągać 
dalsze postępy na drodze do 
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej 
oraz aby osiągać ogólnounijne cele w 
zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych określone dla sektorów 
przemysłu na 2050 r.24.

przemysł wytwórczy i przetwórczy musi 
nadal mobilizować zasoby i wiedzę na 
szczeblu Unii i inwestować w badania 
naukowe, rozwój i innowacje, aby osiągać 
dalsze postępy na drodze do 
konkurencyjnej i zasobooszczędnej
gospodarki niskoemisyjnej oraz aby 
osiągać ogólnounijne cele w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
określone dla sektorów przemysłu na 
2050 r.24.

Or. en

Poprawka 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa musi nadal inwestować na szczeblu 
Unii, aby utrzymać wiodącą pozycję i 
kompetencje w dziedzinie technologii 
produkcyjnych oraz aby przestawić się na 
wysokowartościowe, wykorzystujące 
wiedzę specjalistyczną produkty, 
stwarzając warunki i zasoby na potrzeby 
zrównoważonej produkcji i zapewnienia 
wsparcia produktu w całym jego cyklu 
życia. Pochłaniający dużą ilość zasobów 
przemysł wytwórczy i przetwórczy musi
nadal mobilizować zasoby i wiedzę na 
szczeblu Unii i inwestować w badania 
naukowe, rozwój i innowacje, aby osiągać 
dalsze postępy na drodze do 
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej 
oraz aby osiągać ogólnounijne cele w 
zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych określone dla sektorów 
przemysłu na 2050 r.24.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.

Or. en
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Poprawka 1151
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.2 – litera (a) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie zrównoważonego rozwoju 
przemysłowego poprzez ułatwienie 
strategicznego przejścia w Europie od 
produkcji opartej na kosztach do podejścia 
nastawionego na tworzenie wysokiej 
wartości dodanej.

Propagowanie zrównoważonego wzrostu 
przemysłowego poprzez ułatwienie 
dokonania w Europie strategicznego 
przejścia od produkcji opartej na kosztach 
do podejścia opartego na tworzeniu 
wartości dodanej, dzięki wykorzystaniu 
technologii opracowanych w innych 
sektorach.

Or. en

Poprawka 1152
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (a) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie zrównoważonego rozwoju 
przemysłowego poprzez ułatwienie 
strategicznego przejścia w Europie od 
produkcji opartej na kosztach do podejścia 
nastawionego na tworzenie wysokiej 
wartości dodanej.

Propagowanie zrównoważonego rozwoju 
przemysłowego poprzez ułatwienie 
strategicznego przejścia w Europie od 
produkcji opartej na kosztach do podejścia 
nastawionego na tworzenie wysokiej 
wartości dodanej, efektywne wykorzystanie 
materiałów oraz obiegi zamknięte.

Or. en

Poprawka 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (a) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie zrównoważonego rozwoju 
przemysłowego poprzez ułatwienie 
strategicznego przejścia w Europie od 
produkcji opartej na kosztach do podejścia 
nastawionego na tworzenie wysokiej 
wartości dodanej.

Promowanie zrównoważonego rozwoju 
przemysłowego poprzez ułatwienie 
strategicznego przejścia w Europie od 
produkcji opartej na kosztach do podejścia 
nastawionego na tworzenie wysokiej 
wartości dodanej i innowacyjny rozwój.

Or. en

Poprawka 1154
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (b) –
wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Technologie wspomagające 
energooszczędne budynki

(b) Technologie wspomagające 
energooszczędne budynki i budynki o 
niewielkim oddziaływaniu na środowisko

Or. en

Poprawka 1155
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (b) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 
poprzez opracowanie i wdrożenie 
zrównoważonych technologii 
budowlanych.

Ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 
poprzez badania naukowe, opracowanie i 
wdrożenie zrównoważonych technologii 
budowlanych dotyczących całego 
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łańcucha wartości i sprzyjających 
ponadsektorowym i wielodyscyplinarnym 
innowacjom oraz wspierających nowe 
modele biznesowe i obietnice wartości dla 
obywateli.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest podkreślenie istotnej roli badań i innowacji w sektorze budowlanym, jak też 
wartości ponadsektorowej i wielodyscyplinarnej synergii, która powinna występować w tym 
sektorze.

Poprawka 1156
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (b) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 
poprzez opracowanie i wdrożenie 
zrównoważonych technologii 
budowlanych.

Ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 
poprzez badania naukowe, opracowanie i 
wdrożenie zrównoważonych technologii 
budowlanych dotyczących całego 
łańcucha wartości i sprzyjających 
ponadsektorowym i wielodyscyplinarnym 
innowacjom oraz wspierających nowe 
modele biznesowe i obietnice wartości dla 
obywateli.

Or. en

Poprawka 1157
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 Zwiększenie efektywności energetycznej i
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poprzez opracowanie i wdrożenie 
zrównoważonych technologii 
budowlanych.

ograniczenie emisji CO2 poprzez 
opracowanie i wdrożenie zrównoważonych 
technologii budowlanych.

Or. it

Poprawka 1158
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (b) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 
poprzez opracowanie i wdrożenie 
zrównoważonych technologii 
budowlanych.

Ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 
poprzez opracowanie i wdrożenie 
zrównoważonych technologii 
budowlanych, jak również zmniejszenie 
ogólnego wpływu budynków na 
środowisko.

Or. en

Poprawka 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (b) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 
poprzez opracowanie i wdrożenie 
zrównoważonych technologii 
budowlanych.

Ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 
poprzez opracowanie i wdrożenie 
zrównoważonych technologii budowlanych 
oraz technologii w dziedzinie automatyki i 
kontroli.

Or. en
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Poprawka 1160
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (c) –
wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Zrównoważone i niskoemisyjne 
technologie w energochłonnych procesach 
przemysłowych

(c) Zrównoważone i niskoemisyjne 
technologie o obniżonym wpływie na 
środowisko w procesach przetwórczych

Or. fr

Poprawka 1161
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (c) –
wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Zrównoważone i niskoemisyjne 
technologie w energochłonnych procesach 
przemysłowych

(c) Zrównoważone i niskoemisyjne 
technologie o obniżonym wpływie na 
środowisko w energochłonnych procesach 
przetwórczych

Or. fr

Poprawka 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (c) –
wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Zrównoważone i niskoemisyjne 
technologie w energochłonnych procesach 
przemysłowych

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.
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Or. en

Poprawka 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (c) –
wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Zrównoważone i niskoemisyjne 
technologie w energochłonnych procesach 
przemysłowych

(c) Zrównoważone i niskoemisyjne 
technologie w gałęziach przemysłu 
przetwórczego o wysokim zużyciu energii i 
zasobów

Or. en

Poprawka 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (c) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększanie konkurencyjności gałęzi 
przemysłu przetwórczego poprzez 
radykalną poprawę oszczędności zasobów i 
energii oraz ograniczenie oddziaływania 
środowiskowego takiej działalności 
przemysłowej w całym łańcuchu wartości, 
a także wspieranie wprowadzania 
technologii niskoemisyjnych.

Zwiększanie konkurencyjności gałęzi 
przemysłu przetwórczego poprzez 
radykalną poprawę oszczędności zasobów i 
energii oraz ograniczenie oddziaływania 
środowiskowego takiej działalności 
przemysłowej w całym łańcuchu wartości, 
a także wspieranie wprowadzania 
technologii niskoemisyjnych, w tym 
włączanie do procesów przemysłowych 
odnawialnych źródeł energii oraz 
inteligentnych i zaawansowanych 
systemów kontroli.

Or. en
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Uzasadnienie

Włączanie odnawialnych źródeł energii do procesów przemysłowych powinno być 
propagowane, aby dokonać przejścia w kierunku niskoemisyjnych termalnych procesów 
przemysłowych.

Poprawka 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększanie konkurencyjności gałęzi 
przemysłu przetwórczego poprzez 
radykalną poprawę oszczędności zasobów i 
energii oraz ograniczenie oddziaływania 
środowiskowego takiej działalności 
przemysłowej w całym łańcuchu wartości, 
a także wspieranie wprowadzania 
technologii niskoemisyjnych.

Zwiększanie konkurencyjności gałęzi 
przemysłu przetwórczego poprzez 
radykalną poprawę oszczędności zasobów i 
energii oraz ograniczenie oddziaływania 
środowiskowego takiej działalności 
przemysłowej w całym łańcuchu wartości, 
a także wspieranie wprowadzania 
technologii niskoemisyjnych 
obejmujących integrację odnawialnych 
źródeł energii i inteligentnych systemów 
zaawansowanej kontroli.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wspieranie włączania odnawialnych źródeł energii do przemysłowych 
procesów termicznych z myślą o obniżeniu poziomu emisji CO2 z tych procesów.

Poprawka 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (c) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększanie konkurencyjności gałęzi 
przemysłu przetwórczego poprzez 
radykalną poprawę oszczędności zasobów i 

Zwiększanie konkurencyjności gałęzi 
przemysłu przetwórczego poprzez 
radykalną poprawę oszczędności zasobów 
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energii oraz ograniczenie oddziaływania 
środowiskowego takiej działalności 
przemysłowej w całym łańcuchu wartości, 
a także wspieranie wprowadzania 
technologii niskoemisyjnych.

i energii oraz ograniczenie oddziaływania 
środowiskowego takiej działalności 
przemysłowej w całym łańcuchu wartości, 
a także wspieranie wprowadzania 
zrównoważonych technologii 
niskoemisyjnych i wykorzystywania 
alternatywnych, bardziej zrównoważonych 
procesów przemysłowych.

Or. en

Poprawka 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (c) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększanie konkurencyjności gałęzi 
przemysłu przetwórczego poprzez 
radykalną poprawę oszczędności zasobów i 
energii oraz ograniczenie oddziaływania 
środowiskowego takiej działalności 
przemysłowej w całym łańcuchu wartości, 
a także wspieranie wprowadzania 
technologii niskoemisyjnych.

Zwiększanie konkurencyjności gałęzi 
przemysłu przetwórczego poprzez 
radykalną poprawę oszczędności zasobów 
i energii oraz ograniczenie oddziaływania 
środowiskowego takiej działalności 
przemysłowej w całym łańcuchu wartości, 
a także wspieranie wprowadzania 
technologii niskoemisyjnych, jak np. 
opracowanie katalizatorów na rzecz 
bardziej przyjaznych środowisku i 
wydajnych procesów.

Or. en

Poprawka 1168
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (c) – akapit 
pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększanie konkurencyjności gałęzi 
przemysłu przetwórczego poprzez 
radykalną poprawę oszczędności zasobów i 
energii oraz ograniczenie oddziaływania 
środowiskowego takiej działalności 
przemysłowej w całym łańcuchu wartości, 
a także wspieranie wprowadzania 
technologii niskoemisyjnych.

Zwiększanie konkurencyjności gałęzi 
przemysłu przetwórczego poprzez 
radykalną poprawę oszczędności zasobów i 
energii oraz ograniczenie oddziaływania 
środowiskowego takiej działalności 
przemysłowej w całym łańcuchu wartości, 
a także wspieranie wprowadzania 
zasobooszczędnych i energooszczędnych
technologii, procesów i materiałów. 

Or. en

Poprawka 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (c) – akapit 
pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększanie konkurencyjności gałęzi 
przemysłu przetwórczego poprzez 
radykalną poprawę oszczędności zasobów i 
energii oraz ograniczenie oddziaływania 
środowiskowego takiej działalności 
przemysłowej w całym łańcuchu wartości, 
a także wspieranie wprowadzania 
technologii niskoemisyjnych.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.

Or. en

Poprawka 1170
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.5 – podpunkt 1.5.3 – litera (d) – akapit 
pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opracowanie koncepcji i metodyki dla 
adaptacyjnych, „opartych na wiedzy” 
modeli biznesowych w dostosowanych do 
określonych warunków podejściach.

Opracowanie koncepcji i metodyki dla 
adaptacyjnych, „opartych na wiedzy” 
modeli biznesowych w dostosowanych do 
określonych warunków podejściach.
Wspieranie rozwoju nowatorskich modeli 
biznesowych dla ekoinnowacji i 
alternatywnych podejść do produkcji 
zasobów.

Or. en

Poprawka 1171
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji dotyczących przestrzeni 
kosmicznej jest wspieranie 
konkurencyjności i innowacyjności 
przemysłu kosmicznego i społeczności 
badawczej w celu rozwijania i eksploatacji 
infrastruktury na potrzeby takiej 
działalności, z myślą o zaspokojeniu 
przyszłych potrzeb politycznych i 
społecznych Unii.

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji dotyczących przestrzeni 
kosmicznej jest z jednej strony aktywna 
zdolność Europy do opracowywania, 
wprowadzania, eksploatowania i 
stosowania systemów kosmicznych, a z 
drugiej strony wspieranie 
konkurencyjności i innowacyjności 
przemysłu kosmicznego i społeczności 
badawczej w celu rozwijania i eksploatacji 
infrastruktury na potrzeby takiej 
działalności, z myślą o zaspokojeniu 
przyszłych potrzeb politycznych i 
społecznych Unii i wspieraniu wzrostu 
gospodarczego, umożliwiając jednocześnie 
realizację szeregu ważnych europejskich 
strategii politycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że połowa obrotów europejskiego przemysłu kosmicznego zależy od rynku 
komercyjnego (unikalna sytuacja na świecie), wsparcia gospodarczego wymaga 
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konkurencyjność, innowacyjność oraz możliwość utrzymania zdolności dostarczania 
potrzebnych produktów strategicznych. Bez tego zagrożona jest niezależność tego 
europejskiego sektora.

Poprawka 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji dotyczących przestrzeni 
kosmicznej jest wspieranie 
konkurencyjności i innowacyjności 
przemysłu kosmicznego i społeczności 
badawczej w celu rozwijania i eksploatacji 
infrastruktury na potrzeby takiej 
działalności, z myślą o zaspokojeniu 
przyszłych potrzeb politycznych i 
społecznych Unii.

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji dotyczących przestrzeni 
kosmicznej jest wspieranie 
konkurencyjności i innowacyjności 
przemysłu kosmicznego i społeczności 
badawczej w celu rozwijania i eksploatacji 
infrastruktury, zastosowań i usług na 
potrzeby takiej działalności, z myślą o 
zaspokojeniu przyszłych potrzeb 
politycznych i społecznych Unii.

Or. en

Poprawka 1173
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji dotyczących przestrzeni 
kosmicznej jest wspieranie 
konkurencyjności i innowacyjności 
przemysłu kosmicznego i społeczności 
badawczej w celu rozwijania i eksploatacji 
infrastruktury na potrzeby takiej 
działalności, z myślą o zaspokojeniu 
przyszłych potrzeb politycznych i 
społecznych Unii.

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji dotyczących przestrzeni 
kosmicznej jest wspieranie 
konkurencyjności i innowacyjności 
przemysłu kosmicznego i społeczności 
badawczej w celu rozwijania i eksploatacji 
infrastruktury, zastosowań i usług na 
potrzeby takiej działalności, z myślą o 
zaspokojeniu przyszłych potrzeb 
politycznych i społecznych Unii.
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Or. fr

Poprawka 1174
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji dotyczących przestrzeni 
kosmicznej jest wspieranie 
konkurencyjności i innowacyjności 
przemysłu kosmicznego i społeczności 
badawczej w celu rozwijania i eksploatacji 
infrastruktury na potrzeby takiej 
działalności, z myślą o zaspokojeniu 
przyszłych potrzeb politycznych i 
społecznych Unii.

Celem szczegółowym badań naukowych i 
innowacji dotyczących przestrzeni 
kosmicznej jest wspieranie 
konkurencyjności i innowacyjności 
przemysłu kosmicznego i społeczności 
badawczej w celu eksploatacji 
infrastruktury na potrzeby takiej 
działalności, z myślą o zaspokojeniu 
przyszłych potrzeb politycznych i 
społecznych Unii.

Or. en

Poprawka 1175
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wzmocnienie europejskiego sektora 
kosmicznego poprzez wspieranie badań 
naukowych i innowacji dotyczących 
przestrzeni kosmicznej ma podstawowe 
znaczenie dla utrzymania i zabezpieczenia 
zdolności Europy w zakresie dostępu do 
przestrzeni kosmicznej i prowadzenia w 
niej działań z myślą o polityce Unii, 
międzynarodowych interesach 
strategicznych i konkurencyjności wśród 
państw prowadzących politykę kosmiczną, 

Wzmocnienie europejskiego sektora 
kosmicznego poprzez wspieranie badań 
naukowych i innowacji dotyczących 
przestrzeni kosmicznej ma podstawowe 
znaczenie dla utrzymania i zabezpieczenia 
zdolności Europy w zakresie dostępu do 
przestrzeni kosmicznej i prowadzenia w 
niej działań z myślą o polityce Unii, 
międzynarodowych interesach 
strategicznych i konkurencyjności wśród 
państw prowadzących politykę kosmiczną, 
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zarówno mających już ugruntowaną 
pozycję, jak i stawiających pierwsze kroki.

zarówno mających już ugruntowaną 
pozycję, jak i stawiających pierwsze kroki.
Działania należy projektować i wdrażać w 
oparciu o zasadę komplementarności 
między UE, ESA i państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wzmocnienie europejskiego sektora 
kosmicznego poprzez wspieranie badań 
naukowych i innowacji dotyczących 
przestrzeni kosmicznej ma podstawowe 
znaczenie dla utrzymania i zabezpieczenia 
zdolności Europy w zakresie dostępu do 
przestrzeni kosmicznej i prowadzenia w 
niej działań z myślą o polityce Unii, 
międzynarodowych interesach 
strategicznych i konkurencyjności wśród 
państw prowadzących politykę kosmiczną, 
zarówno mających już ugruntowaną 
pozycję, jak i stawiających pierwsze kroki.

Wzmocnienie europejskiego sektora 
kosmicznego poprzez wspieranie
związanych z przestrzenią kosmiczną
badań naukowych i innowacji w zakresie 
komunikacji elektronicznej, obserwacji 
ziemi, nawigacji, nauki i eksploracji ma 
podstawowe znaczenie dla utrzymania i 
zabezpieczenia zdolności Europy w 
zakresie dostępu do przestrzeni kosmicznej 
i prowadzenia w niej działań z myślą o 
polityce Unii, międzynarodowych 
interesach strategicznych i 
konkurencyjności wśród państw 
prowadzących politykę kosmiczną, 
zarówno mających już ugruntowaną 
pozycję, jak i stawiających pierwsze kroki.

Or. en

Poprawka 1177
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wzmocnienie europejskiego sektora 
kosmicznego poprzez wspieranie badań 
naukowych i innowacji dotyczących 
przestrzeni kosmicznej ma podstawowe 
znaczenie dla utrzymania i zabezpieczenia
zdolności Europy w zakresie dostępu do 
przestrzeni kosmicznej i prowadzenia w 
niej działań z myślą o polityce Unii, 
międzynarodowych interesach 
strategicznych i konkurencyjności wśród 
państw prowadzących politykę kosmiczną, 
zarówno mających już ugruntowaną 
pozycję, jak i stawiających pierwsze kroki.

Wzmocnienie europejskiego sektora 
kosmicznego poprzez wspieranie badań 
naukowych i innowacji dotyczących 
obserwacji Ziemi, nawigacji, 
telekomunikacji, nauki i eksploracji ma 
podstawowe znaczenie dla utrzymania i 
ochrony zdolności Europy w zakresie 
dostępu do przestrzeni kosmicznej i 
prowadzenia w niej działań z myślą o 
polityce Unii, międzynarodowych 
interesach strategicznych i 
konkurencyjności wśród państw 
prowadzących politykę kosmiczną, 
zarówno mających już ugruntowaną 
pozycję, jak i stawiających pierwsze kroki.

Or. fr

Poprawka 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.1 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wzmocnienie europejskiego sektora 
kosmicznego poprzez wspieranie badań 
naukowych i innowacji dotyczących 
przestrzeni kosmicznej ma podstawowe 
znaczenie dla utrzymania i zabezpieczenia 
zdolności Europy w zakresie dostępu do 
przestrzeni kosmicznej i prowadzenia w 
niej działań z myślą o polityce Unii, 
międzynarodowych interesach 
strategicznych i konkurencyjności wśród 
państw prowadzących politykę kosmiczną, 
zarówno mających już ugruntowaną 
pozycję, jak i stawiających pierwsze kroki.

Wzmocnienie europejskiego sektora 
kosmicznego, publicznego i prywatnego,
poprzez wspieranie badań naukowych i 
innowacji dotyczących przestrzeni 
kosmicznej ma podstawowe znaczenie dla 
utrzymania i zabezpieczenia zdolności 
Europy w zakresie dostępu do przestrzeni 
kosmicznej i prowadzenia w niej działań z 
myślą o polityce Unii, międzynarodowych 
interesach strategicznych i 
konkurencyjności wśród państw i 
przedsiębiorstw prowadzących działania w 
przestrzeni kosmicznej, zarówno mających 
już ugruntowaną pozycję, jak i 
stawiających pierwsze kroki.

Or. en
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Poprawka 1179
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.2 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przestrzeń kosmiczna to ważny, ale często 
niewidoczny czynnik wspomagający 
rozwój różnych usług i produktów 
istotnych dla dzisiejszego społeczeństwa, 
takich jak nawigacja, komunikacja, 
prognozy pogody i informacja 
geograficzna. Formułowanie i wdrażanie 
polityki na szczeblu europejskim, 
krajowym i regionalnym w coraz 
większym stopniu zależy od informacji 
pozyskiwanych w przestrzeni kosmicznej.
Globalny sektor kosmiczny rozwija się w 
szybkim tempie i obejmuje nowe regiony
(np. Chiny, Amerykę Południową).
Przemysł europejski jest obecnie 
znaczącym eksporterem najwyższej jakości 
satelitów wykorzystywanych w celach 
komercyjnych i naukowych. Coraz większa 
konkurencja globalna zagraża stanowisku
Europy. W związku z tym Europa powinna 
zapewnić dalsze powodzenie swojego 
przemysłu na tym bardzo konkurencyjnym 
rynku. Ponadto dane zgromadzone przez 
europejskie satelity naukowe doprowadziły 
do niektórych spośród najważniejszych 
przełomów ostatnich dziesięcioleci w 
naukach o Ziemi i w astronomii. Dzięki 
temu wyjątkowemu potencjałowi 
europejski sektor kosmiczny ma do 
odegrania bardzo ważną rolę w stawianiu 
czoła wyzwaniom określonym w strategii
„Europa 2020”.

Przestrzeń kosmiczna to ważny, ale często 
niewidoczny czynnik wspomagający 
rozwój różnych usług i produktów 
istotnych dla dzisiejszego społeczeństwa, 
takich jak nawigacja i komunikacja, a 
także prognozy pogody i informacja 
geograficzna oparte na danych 
pochodzących z obserwacji Ziemi z 
satelitów. Formułowanie i wdrażanie 
polityki na szczeblu europejskim, 
krajowym i regionalnym w coraz 
większym stopniu zależy od informacji 
pozyskiwanych w przestrzeni kosmicznej.
Globalny sektor kosmiczny rozwija się w 
szybkim tempie i obejmuje nowe regiony
(np. Chiny, Amerykę Południową).
Pomimo kryzysu gospodarczego 
europejski przemysł kosmiczny utrzymuje 
światowy poziom technologiczny. Te 
możliwości stawiają Europę na czele, 
jeżeli chodzi o naukę o kosmosie i Ziemi, 
a także umacniają przemysł europejski na 
rynkach komercyjnych. W tym kontekście 
wspieranie konkurencyjności całego 
łańcucha dostaw europejskiego przemysłu 
kosmicznego stanowi poważne wyzwanie, 
któremu należy stawić czoła przy pomocy 
odpowiedniej polityki badawczo-
rozwojowej, i musi być prowadzone na 
skalę ogólnoeuropejską, aby 
zagwarantować, że przemysł europejski 
będzie nadal dorównywał swoim 
konkurentom międzynarodowym, przy 
silnym wsparciu ze strony mocnych 
rynków krajowych. Przemysł europejski 
jest obecnie znaczącym eksporterem 
najwyższej jakości satelitów 
wykorzystywanych w celach 
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komercyjnych i naukowych. Coraz większa 
konkurencja globalna zagraża pozycji
Europy w tym obszarze. W związku z tym 
Europa powinna zapewnić dalsze 
powodzenie swojego przemysłu na tym 
bardzo konkurencyjnym rynku. Ponadto 
dane zgromadzone przez europejskie 
satelity i sondy naukowe doprowadziły do 
niektórych spośród najważniejszych 
przełomów ostatnich dziesięcioleci w 
naukach o Ziemi, fundamentalnej fizyce i 
w astronomii. Dzięki temu wyjątkowemu 
potencjałowi europejski sektor kosmiczny 
ma do odegrania bardzo ważną rolę w 
stawianiu czoła wyzwaniom określonym w 
strategii „Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.2 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przestrzeń kosmiczna to ważny, ale często 
niewidoczny czynnik wspomagający 
rozwój różnych usług i produktów 
istotnych dla dzisiejszego społeczeństwa, 
takich jak nawigacja, komunikacja, 
prognozy pogody i informacja 
geograficzna. Formułowanie i wdrażanie 
polityki na szczeblu europejskim, 
krajowym i regionalnym w coraz 
większym stopniu zależy od informacji 
pozyskiwanych w przestrzeni kosmicznej. 
Globalny sektor kosmiczny rozwija się w 
szybkim tempie i obejmuje nowe regiony 
(np. Chiny, Amerykę Południową). 
Przemysł europejski jest obecnie 
znaczącym eksporterem najwyższej jakości 
satelitów wykorzystywanych w celach 
komercyjnych i naukowych. Coraz większa 
konkurencja globalna zagraża stanowisku 

Przestrzeń kosmiczna to ważny, ale często 
niewidoczny czynnik wspomagający 
rozwój różnych usług i produktów 
istotnych dla dzisiejszego społeczeństwa, 
takich jak nawigacja, komunikacja, 
prognozy pogody i informacja 
geograficzna. Formułowanie i wdrażanie 
polityki na szczeblu europejskim, 
krajowym i regionalnym w coraz 
większym stopniu zależy od informacji 
pozyskiwanych w przestrzeni kosmicznej. 
Globalny sektor kosmiczny rozwija się w 
szybkim tempie i obejmuje nowe regiony 
(np. Chiny, Amerykę Południową). 
Przemysł europejski jest obecnie 
znaczącym eksporterem najwyższej jakości 
satelitów wykorzystywanych w celach 
komercyjnych (głownie w sektorze 
komunikacji elektronicznej) i naukowych. 
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Europy. W związku z tym Europa powinna 
zapewnić dalsze powodzenie swojego 
przemysłu na tym bardzo konkurencyjnym 
rynku. Ponadto dane zgromadzone przez 
europejskie satelity naukowe doprowadziły 
do niektórych spośród najważniejszych 
przełomów ostatnich dziesięcioleci w 
naukach o Ziemi i w astronomii. Dzięki 
temu wyjątkowemu potencjałowi 
europejski sektor kosmiczny ma do 
odegrania bardzo ważną rolę w stawianiu 
czoła wyzwaniom określonym w strategii 
„Europa 2020”.

Coraz większa konkurencja globalna 
zagraża pozycji Europy w tym obszarze. W 
związku z tym Europa powinna zapewnić 
dalsze powodzenie swojego przemysłu na 
tym bardzo konkurencyjnym rynku. 
Ponadto dane zgromadzone przez 
europejskie satelity naukowe doprowadziły 
do niektórych spośród najważniejszych 
przełomów ostatnich dziesięcioleci w 
naukach o Ziemi i w astronomii. Dzięki 
temu wyjątkowemu potencjałowi 
europejski sektor kosmiczny ma do 
odegrania bardzo ważną rolę w stawianiu 
czoła wyzwaniom określonym w strategii 
„Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 1181
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.2 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przestrzeń kosmiczna to ważny, ale często 
niewidoczny czynnik wspomagający 
rozwój różnych usług i produktów 
istotnych dla dzisiejszego społeczeństwa, 
takich jak nawigacja, komunikacja, 
prognozy pogody i informacja 
geograficzna. Formułowanie i wdrażanie 
polityki na szczeblu europejskim, 
krajowym i regionalnym w coraz 
większym stopniu zależy od informacji 
pozyskiwanych w przestrzeni kosmicznej. 
Globalny sektor kosmiczny rozwija się w 
szybkim tempie i obejmuje nowe regiony 
(np. Chiny, Amerykę Południową). 
Przemysł europejski jest obecnie 
znaczącym eksporterem najwyższej jakości 
satelitów wykorzystywanych w celach 
komercyjnych i naukowych. Coraz większa 
konkurencja globalna zagraża stanowisku 
Europy. W związku z tym Europa powinna 

Przestrzeń kosmiczna to ważny, ale często 
niewidoczny czynnik wspomagający 
rozwój różnych usług i produktów 
istotnych dla dzisiejszego społeczeństwa, 
takich jak nawigacja, komunikacja, 
prognozy pogody i informacja 
geograficzna. Formułowanie i wdrażanie 
polityki na szczeblu europejskim, 
krajowym i regionalnym w coraz 
większym stopniu zależy od informacji 
pozyskiwanych w przestrzeni kosmicznej. 
Globalny sektor kosmiczny rozwija się w 
szybkim tempie i obejmuje nowe regiony 
(np. Chiny, Amerykę Południową i 
Afrykę). Przemysł europejski jest obecnie 
znaczącym eksporterem najwyższej jakości 
satelitów wykorzystywanych w celach 
komercyjnych i naukowych. Coraz większa 
konkurencja globalna zagraża pozycji
Europy w tym obszarze. W związku z tym 
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zapewnić dalsze powodzenie swojego 
przemysłu na tym bardzo konkurencyjnym 
rynku. Ponadto dane zgromadzone przez 
europejskie satelity naukowe doprowadziły 
do niektórych spośród najważniejszych 
przełomów ostatnich dziesięcioleci w 
naukach o Ziemi i w astronomii. Dzięki 
temu wyjątkowemu potencjałowi 
europejski sektor kosmiczny ma do 
odegrania bardzo ważną rolę w stawianiu 
czoła wyzwaniom określonym w strategii 
„Europa 2020”.

Europa powinna zapewnić dalsze 
powodzenie swojego przemysłu na tym 
bardzo konkurencyjnym rynku. Ponadto 
dane zgromadzone przez europejskie 
satelity naukowe doprowadziły do 
niektórych spośród najważniejszych 
przełomów ostatnich dziesięcioleci w 
naukach o Ziemi i w astronomii. Dzięki 
temu wyjątkowemu potencjałowi 
europejski sektor kosmiczny ma do 
odegrania bardzo ważną rolę w stawianiu 
czoła wyzwaniom określonym w strategii 
„Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.2 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania, rozwój technologii i innowacje 
stanowią podstawę potencjału w zakresie 
przemysłu kosmicznego niezbędnego 
społeczeństwu europejskiemu. Podczas 
gdy USA wydają ok. 25 % budżetu w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej na 
działalność badawczo-rozwojową, w Unii 
odsetek ten wynosi mniej niż 10 %.
Ponadto badania w zakresie przestrzeni 
kosmicznej w Unii są rozdrobnione w 
programach krajowych kilku państw 
członkowskich. Aby utrzymać przewagę 
konkurencyjną i technologiczną niezbędne 
są działania na szczeblu unijnym
koordynujące badania w dziedzinie 
przestrzeni kosmicznej, promujące udział 
naukowców ze wszystkich państw 
członkowskich oraz usuwające bariery dla 
wspólnych projektów badawczych w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej ponad 
granicami państw. Należy tego dokonać w 
koordynacji z Europejską Agencją 

Badania, rozwój technologii i innowacje 
stanowią podstawę potencjału w zakresie 
przemysłu kosmicznego niezbędnego 
społeczeństwu europejskiemu. Podczas 
gdy USA wydają ok. 25 % budżetu w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej na 
działalność badawczo-rozwojową, w Unii 
odsetek ten wynosi mniej niż 10 %.
Ponadto badania w zakresie przestrzeni 
kosmicznej w Unii są rozdrobnione w 
programach krajowych kilku państw 
członkowskich i programach ESA. Aby 
utrzymać przewagę konkurencyjną i 
technologiczną Europy oraz aby przekuć 
inwestycje w zyski, w czasach kryzysu 
finansowego i deficytów budżetowych
niezbędne są działania na szczeblu unijnym
skoordynowane z działaniami państw 
członkowskich, ESA i przemysłu w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej. 
Przygotowanie programu badań 
strategicznych, z udziałem przemysłu, KE 
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Kosmiczną, która od 1975 r. z 
powodzeniem zarządza przemysłowym 
rozwojem satelitów i misjami w głębokiej 
przestrzeni kosmicznej w drodze 
współpracy międzyrządowej z grupą 
państw członkowskich. Ponadto 
informacje przekazywane przez 
europejskie satelity będą zapewniać coraz 
większy potencjał dalszego rozwoju 
satelitarnych, innowacyjnych usług 
niższego szczebla. Jest to typowy sektor 
działalności MŚP, który powinien być 
wspierany środkami w zakresie badań 
naukowych i innowacji w celu osiągnięcia 
pełnych korzyści związanych z 
możliwościami dostępnymi w tej 
dziedzinie, w szczególności w związku ze 
znacznymi inwestycjami poczynionymi w 
ramach dwóch inicjatyw przewodnich Unii 
– Galileo i GMES.

i agencji kosmicznych, powinno zatem 
stanowić rozwiązanie służące wsparciu 
lepiej zdefiniowanej wizji przyszłych 
ścieżek technologicznych dla 
europejskiego sektora kosmicznego. 
Działania na szczeblu Unii są również 
konieczne po to, by promować udział
najlepszych naukowców ze wszystkich 
państw członkowskich i aby obniżyć
bariery we współpracy ponad granicami 
państwowymi w dziedzinie kosmicznych
projektów badawczych. Ponadto 
informacje przekazywane przez 
europejskie satelity będą zapewniać coraz 
większy potencjał dalszego rozwoju 
satelitarnych, innowacyjnych usług 
niższego szczebla. Jest to typowy sektor 
działalności MŚP, który powinien być 
wspierany środkami w zakresie badań 
naukowych i innowacji w celu osiągnięcia 
pełnych korzyści związanych z 
możliwościami dostępnymi w tej 
dziedzinie, w szczególności w związku ze 
znacznymi inwestycjami poczynionymi w 
ramach dwóch inicjatyw przewodnich Unii 
– Galileo i GMES.

Or. en

Poprawka 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.2 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania, rozwój technologii i innowacje 
stanowią podstawę potencjału w zakresie 
przemysłu kosmicznego niezbędnego 
społeczeństwu europejskiemu. Podczas 
gdy USA wydają ok. 25 % budżetu w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej na 
działalność badawczo-rozwojową, w Unii 
odsetek ten wynosi mniej niż 10 %. 
Ponadto badania w zakresie przestrzeni 

Badania, rozwój technologii i innowacje 
stanowią podstawę potencjału w zakresie 
przemysłu kosmicznego niezbędnego 
społeczeństwu europejskiemu. Podczas 
gdy USA wydają ok. 25 % budżetu w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej na 
działalność badawczo-rozwojową, w Unii 
odsetek ten wynosi mniej niż 10 %. 
Ponadto badania w zakresie przestrzeni 
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kosmicznej w Unii są rozdrobnione w 
programach krajowych kilku państw 
członkowskich. Aby utrzymać przewagę 
konkurencyjną i technologiczną niezbędne 
są działania na szczeblu unijnym 
koordynujące badania w dziedzinie 
przestrzeni kosmicznej, promujące udział 
naukowców ze wszystkich państw 
członkowskich oraz usuwające bariery dla 
wspólnych projektów badawczych w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej ponad 
granicami państw. Należy tego dokonać w 
koordynacji z Europejską Agencją 
Kosmiczną, która od 1975 r. z 
powodzeniem zarządza przemysłowym 
rozwojem satelitów i misjami w głębokiej 
przestrzeni kosmicznej w drodze 
współpracy międzyrządowej z grupą 
państw członkowskich. Ponadto informacje 
przekazywane przez europejskie satelity 
będą zapewniać coraz większy potencjał 
dalszego rozwoju satelitarnych, 
innowacyjnych usług niższego szczebla. 
Jest to typowy sektor działalności MŚP, 
który powinien być wspierany środkami w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
celu osiągnięcia pełnych korzyści 
związanych z możliwościami dostępnymi 
w tej dziedzinie, w szczególności w 
związku ze znacznymi inwestycjami 
poczynionymi w ramach dwóch inicjatyw 
przewodnich Unii – Galileo i GMES.

kosmicznej w Unii są rozdrobnione w 
programach krajowych kilku państw 
członkowskich. Aby utrzymać przewagę 
konkurencyjną i technologiczną niezbędne 
są działania na szczeblu unijnym 
koordynujące badania w dziedzinie 
przestrzeni kosmicznej, promujące udział 
naukowców ze wszystkich państw 
członkowskich oraz usuwające bariery dla 
wspólnych projektów badawczych w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej ponad 
granicami państw. Należy tego dokonać w 
koordynacji z Europejską Agencją 
Kosmiczną, która od 1975 r. z 
powodzeniem zarządza przemysłowym 
rozwojem satelitów i misjami w głębokiej 
przestrzeni kosmicznej w drodze 
współpracy międzyrządowej z grupą 
państw członkowskich. Ponadto informacje 
przekazywane przez europejskie satelity 
będą zapewniać coraz większy potencjał 
dalszego rozwoju satelitarnych, 
innowacyjnych usług niższego szczebla. 
Jest to typowy sektor działalności MŚP, 
który powinien być wspierany środkami w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
celu osiągnięcia pełnych korzyści 
związanych z możliwościami dostępnymi 
w tej dziedzinie, w szczególności w 
związku ze znacznymi inwestycjami 
poczynionymi w ramach dwóch inicjatyw 
przewodnich Unii – Galileo i GMES, ale 
również w sektorze komunikacji 
elektronicznej, który powinien przyczynić 
się do osiągnięcia celów unijnej agendy 
cyfrowej, na przykład poprzez likwidację 
przepaści cyfrowej, umożliwiając tym 
samym rozwój e-biznesu na całym 
terytorium europejskim i w efekcie 
przyczyniając się do rozwoju jednolitego 
rynku cyfrowego.

Or. en

Poprawka 1184
Amalia Sartori
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.2 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania, rozwój technologii i innowacje 
stanowią podstawę potencjału w zakresie
przemysłu kosmicznego niezbędnego 
społeczeństwu europejskiemu. Podczas 
gdy USA wydają ok. 25 % budżetu w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej na 
działalność badawczo-rozwojową, w Unii 
odsetek ten wynosi mniej niż 10 %. 
Ponadto badania w zakresie przestrzeni 
kosmicznej w Unii są rozdrobnione w 
programach krajowych kilku państw 
członkowskich. Aby utrzymać przewagę 
konkurencyjną i technologiczną niezbędne 
są działania na szczeblu unijnym 
koordynujące badania w dziedzinie 
przestrzeni kosmicznej, promujące udział 
naukowców ze wszystkich państw 
członkowskich oraz usuwające bariery dla 
wspólnych projektów badawczych w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej ponad 
granicami państw. Należy tego dokonać w 
koordynacji z Europejską Agencją 
Kosmiczną, która od 1975 r. z 
powodzeniem zarządza przemysłowym 
rozwojem satelitów i misjami w głębokiej 
przestrzeni kosmicznej w drodze 
współpracy międzyrządowej z grupą 
państw członkowskich. Ponadto informacje 
przekazywane przez europejskie satelity 
będą zapewniać coraz większy potencjał 
dalszego rozwoju satelitarnych, 
innowacyjnych usług niższego szczebla. 
Jest to typowy sektor działalności MŚP, 
który powinien być wspierany środkami w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
celu osiągnięcia pełnych korzyści 
związanych z możliwościami dostępnymi 
w tej dziedzinie, w szczególności w 
związku ze znacznymi inwestycjami 
poczynionymi w ramach dwóch inicjatyw 
przewodnich Unii – Galileo i GMES.

Badania, rozwój technologii i innowacje 
stanowią podstawę potencjału w zakresie 
przemysłu kosmicznego niezbędnego 
społeczeństwu europejskiemu. Podczas 
gdy USA wydają ok. 25 % budżetu w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej na 
działalność badawczo-rozwojową, w Unii 
odsetek ten wynosi mniej niż 10 %. 
Ponadto badaniami w zakresie przestrzeni 
kosmicznej w Unii zajmują się głównie 
programy krajowe lub programy ESA w 
ograniczonej liczbie państw 
członkowskich UE. Aby utrzymać 
przewagę konkurencyjną i technologiczną 
niezbędne są działania na szczeblu unijnym 
koordynujące badania w dziedzinie 
przestrzeni kosmicznej, promujące udział 
naukowców ze wszystkich państw 
członkowskich oraz usuwające bariery dla 
wspólnych projektów badawczych w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej ponad 
granicami państw. Należy tego dokonać w 
koordynacji z Europejską Agencją 
Kosmiczną, która od 1975 r. z 
powodzeniem zarządza przemysłowym 
rozwojem satelitów i misjami w głębokiej 
przestrzeni kosmicznej w drodze 
współpracy międzyrządowej z grupą 
państw członkowskich. Ponadto informacje 
przekazywane przez europejskie satelity 
będą zapewniać coraz większy potencjał 
dalszego rozwoju satelitarnych, 
innowacyjnych usług niższego szczebla. 
Jest to typowy sektor działalności MŚP, 
który powinien być wspierany środkami w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
celu osiągnięcia pełnych korzyści 
związanych z możliwościami dostępnymi 
w tej dziedzinie, w szczególności w 
związku ze znacznymi inwestycjami 
poczynionymi w ramach dwóch inicjatyw 
przewodnich Unii – Galileo i GMES.
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Or. en

Uzasadnienie

Lepsze odzwierciedlenie obecnej sytuacji w UE.

Poprawka 1185
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.2 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania, rozwój technologii i innowacje 
stanowią podstawę potencjału w zakresie 
przemysłu kosmicznego niezbędnego 
społeczeństwu europejskiemu. Podczas 
gdy USA wydają ok. 25 % budżetu w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej na 
działalność badawczo-rozwojową, w Unii 
odsetek ten wynosi mniej niż 10 %. 
Ponadto badania w zakresie przestrzeni 
kosmicznej w Unii są rozdrobnione w 
programach krajowych kilku państw 
członkowskich. Aby utrzymać przewagę 
konkurencyjną i technologiczną niezbędne 
są działania na szczeblu unijnym 
koordynujące badania w dziedzinie 
przestrzeni kosmicznej, promujące udział 
naukowców ze wszystkich państw 
członkowskich oraz usuwające bariery dla 
wspólnych projektów badawczych w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej ponad 
granicami państw. Należy tego dokonać w 
koordynacji z Europejską Agencją 
Kosmiczną, która od 1975 r. z 
powodzeniem zarządza przemysłowym 
rozwojem satelitów i misjami w głębokiej 
przestrzeni kosmicznej w drodze 
współpracy międzyrządowej z grupą 
państw członkowskich. Ponadto informacje 
przekazywane przez europejskie satelity 
będą zapewniać coraz większy potencjał 
dalszego rozwoju satelitarnych, 
innowacyjnych usług niższego szczebla. 

Badania, rozwój technologii i innowacje 
stanowią podstawę potencjału w zakresie 
przemysłu kosmicznego niezbędnego 
społeczeństwu europejskiemu. Podczas 
gdy USA wydają ok. 25 % budżetu w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej na 
działalność badawczo-rozwojową, w Unii 
odsetek ten wynosi mniej niż 10 %. 
Ponadto badaniami w zakresie przestrzeni 
kosmicznej w Unii zajmują się programy 
państw członkowskich oraz ESA. Aby 
utrzymać przewagę konkurencyjną i 
technologiczną niezbędne są działania na 
szczeblu unijnym koordynujące badania w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej, 
promujące udział naukowców ze 
wszystkich państw członkowskich oraz 
usuwające bariery dla wspólnych 
projektów badawczych w dziedzinie 
przestrzeni kosmicznej ponad granicami 
państw. Należy tego dokonać w 
koordynacji z Europejską Agencją 
Kosmiczną, która od 1975 r. z 
powodzeniem zarządza przemysłowym 
rozwojem satelitów i misjami w głębokiej 
przestrzeni kosmicznej w drodze 
współpracy międzyrządowej z grupą 
państw członkowskich. Ponadto informacje 
przekazywane przez europejskie satelity 
będą zapewniać coraz większy potencjał 
dalszego rozwoju satelitarnych, 
innowacyjnych usług niższego szczebla. 
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Jest to typowy sektor działalności MŚP, 
który powinien być wspierany środkami w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
celu osiągnięcia pełnych korzyści 
związanych z możliwościami dostępnymi 
w tej dziedzinie, w szczególności w 
związku ze znacznymi inwestycjami 
poczynionymi w ramach dwóch inicjatyw 
przewodnich Unii – Galileo i GMES.

Jest to typowy sektor działalności MŚP, 
który powinien być wspierany środkami w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
celu osiągnięcia pełnych korzyści 
związanych z możliwościami dostępnymi 
w tej dziedzinie, w szczególności w 
związku ze znacznymi inwestycjami 
poczynionymi w ramach dwóch inicjatyw 
przewodnich Unii – Galileo i GMES.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska powinna opierać się na już istniejących programach dotyczących 
przestrzeni kosmicznej prowadzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), krajowe 
agencje kosmiczne i zainteresowane podmioty przemysłowe w państwach członkowskich. 

Poprawka 1186
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie dla badań i rozwoju zastosowań 
związanych z przestrzenią kosmiczną 
będzie ukierunkowane w szczególności na 
sprostanie wyzwaniom społecznym, takim 
jak zmiana klimatu, ochrona środowiska, 
zrównoważone systemy transportu i 
rolnictwo. Wsparcie w tych obszarach 
musi opierać się na takich celach jak 
dzielenie się wiedzą i interoperacyjny 
rozwój.

Or. en

Poprawka 1187
Judith A. Merkies
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.2 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe i innowacje dotyczące 
przestrzeni kosmicznej prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
odpowiadają priorytetom polityki 
kosmicznej Unii definiowanym przez Radę 
ds. Przestrzeni Kosmicznej UE i Komisję 
Europejską25 .

Badania naukowe i innowacje dotyczące 
przestrzeni kosmicznej prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
odpowiadają priorytetom polityki 
kosmicznej Unii oraz potrzebom 
europejskich programów operacyjnych
definiowanym przez Radę ds. Przestrzeni 
Kosmicznej UE i Komisję Europejską25.

Or. en

Poprawka 1188
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (a) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiąże się to z zabezpieczeniem i
rozwinięciem odznaczającego się 
konkurencyjnością i przedsiębiorczością 
przemysłu kosmicznego w połączeniu ze 
światowej klasy społecznością specjalistów 
ds. badań w dziedzinie przestrzeni 
kosmicznej, w celu utrzymania wiodącej 
pozycji Europy i niezależności w zakresie
technologii kosmicznej, wspierania 
innowacji w sektorze kosmicznym, a także 
wspomagania stymulowanych badaniami w 
przestrzeni kosmicznej innowacji na 
powierzchni Ziemi, np. w dziedzinie 
teledetekcji i danych nawigacyjnych.

Wiąże się to z zabezpieczeniem i dalszym 
rozwijaniem odznaczającego się 
konkurencyjnością i przedsiębiorczością 
przemysłu kosmicznego w połączeniu ze 
światowej klasy społecznością specjalistów 
ds. badań w dziedzinie przestrzeni 
kosmicznej, w celu utrzymania i 
wzmocnienia wiodącej pozycji Europy 
poprzez zapewnienie dostępności 
potrzebnych technologii – będących w 
odpowiedniej fazie rozwoju, 
posiadających wymagany poziom 
niezależności i dostępnych na 
konkurencyjnych warunkach – a także 
utrzymania i wzmocnienia niezależności w
strategicznych podsektorach, takich jak 
dostęp do krytycznych lub kosmicznych
technologii, wspierania innowacji w 
sektorze kosmicznym, a także 
wspomagania stymulowanych badaniami w 
przestrzeni kosmicznej innowacji na 
powierzchni Ziemi, np. w dziedzinie 
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teledetekcji i danych nawigacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli popytu na strategiczne technologie potrzebne do wdrożenia programów operacyjnych 
nie będzie mógł zostać zaspokojony w Europie, zostanie on zaspokojony gdzie indziej. Będzie 
to miało konsekwencje dla naszej niezależności w zakresie opracowywania takich technologi 
oraz dla wzrostu i zatrudnienia.

Poprawka 1189
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (a) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiąże się to z zabezpieczeniem i 
rozwinięciem odznaczającego się 
konkurencyjnością i przedsiębiorczością 
przemysłu kosmicznego w połączeniu ze
światowej klasy społecznością specjalistów 
ds. badań w dziedzinie przestrzeni 
kosmicznej, w celu utrzymania wiodącej 
pozycji Europy i niezależności w zakresie 
technologii kosmicznej, wspierania 
innowacji w sektorze kosmicznym, a także 
wspomagania stymulowanych badaniami w 
przestrzeni kosmicznej innowacji na 
powierzchni Ziemi, np. w dziedzinie 
teledetekcji i danych nawigacyjnych.

Wiąże się to z zabezpieczeniem i 
rozwinięciem światowej klasy społeczności
specjalistów ds. badań w dziedzinie 
przestrzeni kosmicznej, w celu utrzymania 
wiodącej pozycji Europy i niezależności w 
zakresie technologii kosmicznej, działania 
na rzecz konkurencyjnego, ekologicznego 
i przedsiębiorczego przemysłu 
kosmicznego, wspierania innowacji w 
sektorze kosmicznym, a także 
wspomagania stymulowanych badaniami w 
przestrzeni kosmicznej innowacji na 
powierzchni Ziemi, np. w dziedzinie 
teledetekcji i danych nawigacyjnych.

Or. en

Poprawka 1190
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (a) – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiąże się to z zabezpieczeniem i 
rozwinięciem odznaczającego się 
konkurencyjnością i przedsiębiorczością 
przemysłu kosmicznego w połączeniu ze 
światowej klasy społecznością specjalistów 
ds. badań w dziedzinie przestrzeni 
kosmicznej, w celu utrzymania wiodącej 
pozycji Europy i niezależności w zakresie 
technologii kosmicznej, wspierania 
innowacji w sektorze kosmicznym, a także 
wspomagania stymulowanych badaniami w 
przestrzeni kosmicznej innowacji na 
powierzchni Ziemi, np. w dziedzinie 
teledetekcji i danych nawigacyjnych.

Wiąże się to z zabezpieczeniem i 
rozwinięciem odznaczającego się 
konkurencyjnością, czystością i
przedsiębiorczością przemysłu 
kosmicznego w połączeniu ze światowej 
klasy społecznością specjalistów ds. badań 
w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, w 
celu utrzymania wiodącej pozycji Europy i 
niezależności w zakresie technologii 
kosmicznej, w tym ekologicznych 
rozwiązań, wspierania innowacji w 
sektorze kosmicznym, a także 
wspomagania stymulowanych badaniami w 
przestrzeni kosmicznej innowacji na 
powierzchni Ziemi, np. w dziedzinie 
teledetekcji i danych nawigacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Dla rozwoju rzeczywiście konkurencyjnego i przedsiębiorczego przemysłu kosmicznego ważne 
jest wspieranie zapotrzebowania na ekologiczne rozwiązania .

Poprawka 1191
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (a) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiąże się to z zabezpieczeniem i 
rozwinięciem odznaczającego się 
konkurencyjnością i przedsiębiorczością 
przemysłu kosmicznego w połączeniu ze 
światowej klasy społecznością specjalistów 
ds. badań w dziedzinie przestrzeni 
kosmicznej, w celu utrzymania wiodącej 
pozycji Europy i niezależności w zakresie 
technologii kosmicznej, wspierania 
innowacji w sektorze kosmicznym, a także 
wspomagania stymulowanych badaniami w 

Wiąże się to z zabezpieczeniem i 
rozwinięciem odznaczającego się 
konkurencyjnością i przedsiębiorczością 
zrównoważonego przemysłu kosmicznego 
w połączeniu ze światowej klasy 
społecznością specjalistów ds. badań w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej, w celu 
utrzymania wiodącej pozycji Europy i 
niezależności w zakresie technologii 
kosmicznej, wspierania innowacji w 
sektorze kosmicznym, a także 
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przestrzeni kosmicznej innowacji na 
powierzchni Ziemi, np. w dziedzinie 
teledetekcji i danych nawigacyjnych.

wspomagania stymulowanych badaniami w 
przestrzeni kosmicznej innowacji na 
powierzchni Ziemi, np. w dziedzinie 
teledetekcji i danych nawigacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zwraca uwagę na potrzebę poprawy w zakresie ochrony środowiska w sektorze 
badań kosmicznych.

Poprawka 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ma to na celu opracowanie 
zaawansowanych technologii kosmicznych
i koncepcji operacyjnych od poziomu 
pomysłu po demonstrację w przestrzeni 
kosmicznej, z uwzględnieniem nawigacji i 
teledetekcji, jak również ochronę
systemów kosmicznych przed 
zagrożeniami takimi jak kosmiczne śmieci 
i rozbłyski słoneczne. Opracowanie i 
zastosowanie zaawansowanych technologii 
kosmicznych wymaga ciągłego kształcenia 
i szkolenia wysoce wykwalifikowanych 
inżynierów i naukowców.

Ma to na celu opracowanie 
zaawansowanych i wspomagających
technologii kosmicznych i koncepcji 
operacyjnych od poziomu pomysłu po 
demonstrację w przestrzeni kosmicznej. 
Obejmuje to technologie służące ochronie
systemów kosmicznych przed 
zagrożeniami takimi jak kosmiczne śmieci 
i rozbłyski słoneczne oraz technologie na 
potrzeby telekomunikacji satelitarnej, 
misji nawigacyjnych i zdalnego 
wykrywania. Opracowanie i zastosowanie 
zaawansowanych technologii kosmicznych 
wymaga ciągłego kształcenia i szkolenia 
wysoce wykwalifikowanych inżynierów i 
naukowców, a także silnych powiązań 
między nimi a użytkownikami zastosowań 
kosmicznych.

Or. en

Poprawka 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ma to na celu opracowanie 
zaawansowanych technologii kosmicznych 
i koncepcji operacyjnych od poziomu 
pomysłu po demonstrację w przestrzeni 
kosmicznej, z uwzględnieniem nawigacji i 
teledetekcji, jak również ochronę 
systemów kosmicznych przed 
zagrożeniami takimi jak kosmiczne śmieci 
i rozbłyski słoneczne. Opracowanie i 
zastosowanie zaawansowanych technologii 
kosmicznych wymaga ciągłego kształcenia 
i szkolenia wysoce wykwalifikowanych 
inżynierów i naukowców.

Ma to na celu opracowanie 
zaawansowanych technologii kosmicznych 
i koncepcji operacyjnych od poziomu 
pomysłu po demonstrację w przestrzeni 
kosmicznej, z uwzględnieniem nawigacji, 
komunikacji elektronicznej i teledetekcji, 
jak również ochronę systemów 
kosmicznych przed zagrożeniami takimi 
jak kosmiczne śmieci i rozbłyski 
słoneczne. Opracowanie i zastosowanie 
zaawansowanych technologii kosmicznych 
wymaga ciągłego kształcenia i szkolenia 
wysoce wykwalifikowanych inżynierów i 
naukowców.

Or. en

Poprawka 1194
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ma to na celu opracowanie 
zaawansowanych technologii kosmicznych 
i koncepcji operacyjnych od poziomu 
pomysłu po demonstrację w przestrzeni 
kosmicznej, z uwzględnieniem nawigacji i 
teledetekcji, jak również ochronę 
systemów kosmicznych przed 
zagrożeniami takimi jak kosmiczne śmieci 
i rozbłyski słoneczne. Opracowanie i 
zastosowanie zaawansowanych technologii 
kosmicznych wymaga ciągłego kształcenia 
i szkolenia wysoce wykwalifikowanych 
inżynierów i naukowców.

Ma to na celu opracowanie 
zaawansowanych technologii kosmicznych 
i koncepcji operacyjnych od poziomu 
pomysłu po demonstrację w przestrzeni 
kosmicznej, z uwzględnieniem nawigacji, 
telekomunikacji i teledetekcji, jak również 
ochronę systemów kosmicznych przed 
zagrożeniami takimi jak kosmiczne śmieci 
i rozbłyski słoneczne. Opracowanie i 
zastosowanie zaawansowanych technologii 
kosmicznych wymaga ciągłego kształcenia 
i szkolenia wysoce wykwalifikowanych 
inżynierów i naukowców.

Or. fr
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Poprawka 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania, walidacji i 
normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 
zakresie przetwarzania i upowszechniania 
danych mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi, europejski program nawigacji 
satelitarnej Galileo lub IPCC w odniesieniu 
do kwestii dotyczących zmiany klimatu.

Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie połączony
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania,
archiwizowania, walidacji i normalizacji
oraz trwałą dostępność danych 
pozyskanych w przestrzeni kosmicznej, a 
także wspieranie rozwoju nowych 
produktów i usług informacyjnych 
opartych na tych danych. Innowacje w 
zakresie przetwarzania i upowszechniania 
danych mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi (GEOSS) – dzięki pełnemu 
wykorzystaniu programu GMES, 
stanowiącego główny europejski wkład w 
tę sieć – europejski program nawigacji 
satelitarnej Galileo lub IPCC w odniesieniu 
do kwestii dotyczących zmiany klimatu.
Wspierane będzie szybkie wprowadzenie 
tych innowacji do odpowiednich 
zastosowań. Obejmuje to również 
wykorzystywanie danych do dalszych 
badań naukowych.

Or. en

Poprawka 1196
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony 
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania, walidacji i 
normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 
zakresie przetwarzania i upowszechniania
danych mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi, europejski program nawigacji 
satelitarnej Galileo lub IPCC w odniesieniu 
do kwestii dotyczących zmiany klimatu.

Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony 
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania, walidacji i 
normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 
zakresie przetwarzania, upowszechniania i
interoperacyjności danych, w 
szczególności wspieranie darmowego 
dostępu do naukowych danych i 
metadanych dotyczących Ziemi oraz ich 
wymiana, mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi, europejski program nawigacji 
satelitarnej Galileo lub IPCC w odniesieniu 
do kwestii dotyczących zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 1197
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony 
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania, walidacji i 
normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 

Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania, walidacji i 
normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 
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zakresie przetwarzania i upowszechniania 
danych mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi, europejski program nawigacji 
satelitarnej Galileo lub IPCC w odniesieniu 
do kwestii dotyczących zmiany klimatu.

zakresie przetwarzania i upowszechniania 
danych mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi oraz wkład Europy w tę sieć, 
europejski program nawigacji satelitarnej 
Galileo lub IPCC w odniesieniu do kwestii 
dotyczących zmiany klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Większa jednoznaczność, jeżeli chodzi o związek między programem „Horyzont 2020” a 
kluczowymi projektami unijnymi w zakresie przestrzeni kosmicznej, w szczególność GMES, a 
także związek między GMES a Globalną Siecią Systemów Obserwacji Ziemi.

Poprawka 1198
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony 
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania, walidacji i 
normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 
zakresie przetwarzania i upowszechniania 
danych mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi, europejski program nawigacji 
satelitarnej Galileo lub IPCC w odniesieniu 

Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony 
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania, walidacji i 
normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 
zakresie przetwarzania i upowszechniania 
danych mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi, europejski program GMES, 
europejski program nawigacji satelitarnej 
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do kwestii dotyczących zmiany klimatu. Galileo lub IPCC w odniesieniu do kwestii 
dotyczących zmiany klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski program GMES jest europejskim narzędziem referencyjnym na potrzeby Globalnej 
Sieci Systemów Obserwacji Ziemi i dlatego należy o nim należycie wspomnieć.

Poprawka 1199
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony 
wysiłek mający na celu koordynację i
organizację przetwarzania, walidacji i 
normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 
zakresie przetwarzania i upowszechniania 
danych mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi, europejski program nawigacji 
satelitarnej Galileo lub IPCC w odniesieniu 
do kwestii dotyczących zmiany klimatu.

Znaczną intensyfikację wykorzystania 
danych z satelitów europejskich można 
osiągnąć, jeśli podjęty zostanie uzgodniony 
wysiłek mający na celu koordynację i 
organizację przetwarzania, walidacji i 
normalizacji danych pozyskanych w 
przestrzeni kosmicznej. Innowacje w 
zakresie przetwarzania i upowszechniania 
danych mogą również zapewnić większy 
zwrot z inwestycji w infrastrukturę 
kosmiczną i przyczynić się do sprostania 
wyzwaniom społecznym, w szczególności 
w przypadku ich skoordynowania w 
ramach globalnego wysiłku, np. poprzez 
Globalną Sieć Systemów Obserwacji 
Ziemi, europejski program nawigacji 
satelitarnej Galileo lub IPCC w odniesieniu 
do kwestii dotyczących zmiany klimatu i 
monitorowania oceanów.

Or. en

Poprawka 1200
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE



PE492.765v01-00 108/174 AM\907546PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (c) – ustęp 1 a 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspierany będzie rozwój kompleksowego i 
trwałego globalnego systemu obserwacji i 
informacji środowiskowej, w tym poprzez 
promowanie współpracy pomiędzy 
społecznościami zajmującymi się 
modelowaniem klimatu a społecznościami 
zajmującymi się obserwacją środowiska i 
zarządzaniem danymi. Zaangażowanie w 
taką współpracę państw członkowskich 
jest konieczne, gdyż właścicielami 
rejestrów danych są najczęściej organy 
krajowe.

Or. en

Poprawka 1201
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (d a) – (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Zagwarantowanie zwrotu z inwestycji 
w systemy Galileo i EGNOS oraz 
utrzymanie europejskiej pozycji lidera w 
dziedzinie zastosowań niższego szczebla
Galileo i EGNOS są systemami nawigacji 
satelitarnej o strategicznym znaczeniu dla 
Europy. Aby osiągnąć cel 
upowszechnienia korzyści społecznych i 
gospodarczych wynikających z tych 
systemów, niezbędny jest rozwój 
potencjału innowacyjnych zastosowań 
niższego szczebla. Najważniejszymi 
sektorami są: rolnictwo, geodezja i pomiar 
czasu: w tych dziedzinach konieczne jest 
zadbanie o ugruntowanie europejskiej 
pozycji lidera, tak aby można było 
angażować MŚP i podmioty z sektora 
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badań i innowacji już w pierwszych 
fazach operacyjnych projektu Galileo.

Or. it

Poprawka 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 – litera (d a) – (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d a) Zapewnienie zwrotu z inwestycji w 
Galileo i EGNOS oraz wiodącej roli 
Europy w zakresie zastosowań niższego 
szczebla 
Europejskie systemy nawigacji satelitarnej 
EGNOS i Galileo są strategicznymi 
inwestycjami w Europie, a rozwój 
innowacyjnych zastosowań niższego 
szczebla jest konieczny, aby systemy te 
przyniosły korzyści społeczno-
gospodarcze. Specjalistyczne 
zastosowania, np w rolnictwie 
precyzyjnym, geodezji, pomiarze czasu i 
synchronizacji, muszą wykorzystywać 
systemy EGNOS i Galileo, przy 
zachowaniu synergii z usługami 
obserwacji Ziemi, aby zapewnić wiodącą 
rolę przemysłu europejskiego.

Or. en

Poprawka 1203
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – podpunkt 1.6 – podpunkt 1.6.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.6.3 a. Umożliwienie maksymalnego 
zwrotu z inwestycji w europejską 
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infrastrukturę kosmiczną
Należy zachęcać do wykorzystywania 
istniejącej europejskiej infrastruktury 
kosmicznej poprzez wspieranie rozwoju 
innowacyjnych produktów i usług 
opartych na teledetekcji i 
geopozycjonowaniu oraz komunikacji 
opartej na technologiach kosmicznych. Ta 
potrzeba promowania innowacyjnych 
produktów i usług, a tym samym potrzeba 
zapewnienia wsparcia finansowego 
inicjatywom z zakresu badań, rozwoju i 
innowacji, jest również oczywista w 
przypadku programów EGNOS i Galileo 
ze względu na fakt, iż dzięki takim 
inwestycjom powstałe produkty i usługi 
będą mogły przynieść znaczne korzyści 
społeczno-gospodarcze. Jeżeli chodzi o 
pulę środków finansowych, jaką 
zaproponowano na działania związane z 
przestrzenia kosmiczną w ramach 
programu „Horyzont 2020”, poziom 15-
20% uznaje się za poziom docelowy, który 
dobrze odpowiada potencjałowi, jaki 
otworzyłby się dzięki inwestycjom w 
badania, rozwój i innowacje w 
odniesieniu do tych systemów. Systemy 
GNSS otwierają możliwość nowych 
zastosowań w obszarze transportu oraz 
szeregu innych obszarów dzialalności, 
takich jak energetyka, rolnictwo, 
meteorologia, transakcje finansowe, 
ubezpieczenia itd., szczególnie z uwagi na 
precyzję danych przekazywanych przez 
zegar atomowy, w jaki ma zostać 
wyposażona konstelacja satelitów Galileo.

Or. en

Poprawka 1204
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument finansowania dłużnego i 
instrument finansowania kapitałowego 
pomogą w przezwyciężeniu takich 
problemów, poprawiając profile 
finansowania i ryzyka odnośnych działań 
w zakresie badań naukowych i innowacji. 
To z kolei ułatwi przedsiębiorstwom i 
innym beneficjentom dostęp do pożyczek, 
gwarancji i innych form finansowania 
ryzyka, zachęci do inwestycji na 
wczesnym etapie oraz tworzenia nowych 
funduszy kapitału venture, usprawni 
transfer wiedzy i rynek własności 
intelektualnej, przyciągnie fundusze na 
rynek kapitału venture, a ponadto 
przyczyni się do przejścia od koncepcji, 
rozwoju i demonstracji nowych produktów 
i usług do ich handlowego wykorzystania.

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Or. it

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Poprawka 1205
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – punkt 2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto banki zwykle nie są w stanie 
wycenić aktywów wiedzy, takich jak 
własność intelektualna, w związku z czym 
często nie są skłonne do inwestowania w 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
opartą na wiedzy. W rezultacie wiele 
innowacyjnych przedsiębiorstw o 
ugruntowanej pozycji, tak dużych, jak i 
małych, nie może uzyskać pożyczek na 
obarczone wyższym ryzykiem działania w 

Ponadto banki zwykle nie są w stanie 
wycenić aktywów wiedzy, takich jak 
własność intelektualna, w związku z czym 
często nie są skłonne do inwestowania w 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
opartą na wiedzy. W rezultacie wiele 
innowacyjnych przedsiębiorstw o 
ugruntowanej pozycji, tak dużych, jak i 
małych, nie może uzyskać pożyczek na 
obarczone wyższym ryzykiem działania w 
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zakresie badań naukowych i innowacji. zakresie badań naukowych i innowacji.
Europejski Bank Inwestycyjny, 
zarządzający instrumentem dłużnym w 
imieniu Komisji, może dysponować 
ograniczonym mandatem do udzielania 
pożyczek na projekty obarczone wysokim 
ryzykiem technologicznym, a nie jedynie 
mandatem do oferowania kredytów na 
korzystniejszych warunkach niż rynkowe 
na projekty o niskim ryzyku 
technologicznym. Mandat ten podlegać 
będzie jednak nadzorowi oraz ścisłym 
kryteriom, jeżeli chodzi o zarządzanie 
portfelem i ryzykiem projektu, a także 
jeżeli chodzi o odpowiedni stosunek 
zysków do ryzyka.  W dziedzinie 
energetyki instrument dłużny może 
dotyczyć projektów obarczonych 
przeciętnie wyższym ryzykiem 
technologicznym niż projekty 
finansowane za pomocą mechanizmu 
finansowania opartego na podziale ryzyka 
w ramach siódmego programu ramowego, 
pod warunkiem spełnienia ścisłych 
kryteriów, jeżeli chodzi o zarządzanie 
portfelem i ryzykiem projektu.

Or. en

Poprawka 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – punkt 2.2 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrumenty dłużny i kapitałowy, wsparte 
zbiorem środków towarzyszących, 
przyczynią się do realizacji celów 
politycznych programu „Horyzont 2020”. 
W tym celu będą one przeznaczone na 
konsolidację i podniesienie poziomu 
jakości europejskiej bazy naukowej, 
promowanie badań i innowacji o agendzie 
biznesowej, oraz stawianie czoła 

Instrumenty dłużny i kapitałowy, wsparte 
zbiorem środków towarzyszących 
zarządzanych przez Europejski Bank 
Inwestycyjny i Europejski Fundusz 
Inwestycyjny, przyczynią się do realizacji 
celów politycznych programu „Horyzont 
2020”. W tym celu będą one przeznaczone 
na konsolidację i podniesienie poziomu 
jakości europejskiej bazy naukowej, 
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wyzwaniom społecznym, koncentrując się 
na działaniach takich jak pilotaż, 
demonstracja, poligony doświadczalne 
oraz wykorzystanie na rynku.

promowanie badań i innowacji o agendzie 
biznesowej, oraz stawianie czoła 
wyzwaniom społecznym, koncentrując się 
na działaniach takich jak pilotaż, 
demonstracja, poligony doświadczalne 
oraz wykorzystanie na rynku. W interesie 
zapewnienia masy krytycznej oraz 
podejścia opartego na całym łańcuchu 
innowacji będą one preferencyjnie 
traktować działania wynikające z innych 
działań finansowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020”, w tym nowy 
specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP.

Or. en

Poprawka 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – punkt 2.2 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrumenty dłużny i kapitałowy, wsparte 
zbiorem środków towarzyszących, 
przyczynią się do realizacji celów 
politycznych programu „Horyzont 2020”. 
W tym celu będą one przeznaczone na 
konsolidację i podniesienie poziomu 
jakości europejskiej bazy naukowej, 
promowanie badań i innowacji o agendzie 
biznesowej, oraz stawianie czoła 
wyzwaniom społecznym, koncentrując się 
na działaniach takich jak pilotaż, 
demonstracja, poligony doświadczalne 
oraz wykorzystanie na rynku.

Instrumenty dłużny i kapitałowy, wsparte 
zbiorem środków towarzyszących, 
przyczynią się do realizacji celów 
politycznych programu „Horyzont 2020”. 
W tym celu będą one przeznaczone na 
konsolidację i podniesienie poziomu 
jakości europejskiej bazy naukowej, 
promowanie badań i innowacji o agendzie 
biznesowej, oraz stawianie czoła 
wyzwaniom społecznym, koncentrując się 
na działaniach takich jak pilotaż, 
demonstracja, poligony doświadczalne 
oraz wykorzystanie na rynku. Należy 
zapewnić konkretne działania 
wspierające, takie jak działania 
informacyjne i szkoleniowe dla MŚP. 
Władze regionalne, stowarzyszenia MŚP, 
izby handlowe i pośrednicy finansowi 
powinni uczestniczyć w planowaniu i 
realizacji tych działań.
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Or. en

Poprawka 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – punkt 2.2 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto przyczynią się do osiągnięcia 
celów badawczo-innowacyjnych innych 
programów i obszarów polityki, takich jak 
wspólna polityka rolna (WPR), działania w 
dziedzinie klimatu (przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną i dostosowanie 
do zmiany klimatu) i wspólna polityka 
rybołówstwa (WPRyb). W kontekście 
wspólnych ram strategicznych polityki 
spójności rozwijana będzie 
komplementarność z krajowymi i 
regionalnymi instrumentami finansowymi. 
W tym zakresie przewiduje się większe 
znaczenie instrumentów finansowych.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Poprawka 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – punkt 2.2 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto przyczynią się do osiągnięcia 
celów badawczo-innowacyjnych innych 
programów i obszarów polityki, takich jak 
wspólna polityka rolna (WPR), działania w 
dziedzinie klimatu (przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną i dostosowanie 
do zmiany klimatu) i wspólna polityka 
rybołówstwa (WPRyb). W kontekście 

Ponadto przyczynią się do osiągnięcia 
celów badawczo-innowacyjnych innych 
programów i obszarów polityki, takich jak 
wspólna polityka rolna (WPR), działania w 
dziedzinie klimatu (przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną i dostosowanie 
do zmiany klimatu), wspólna polityka 
rybołówstwa (WPRyb), polityka spójności 
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wspólnych ram strategicznych polityki 
spójności rozwijana będzie 
komplementarność z krajowymi i 
regionalnymi instrumentami finansowymi. 
W tym zakresie przewiduje się większe 
znaczenie instrumentów finansowych.

oraz program na rzecz konkurencyjności 
MŚP (COSME). W kontekście wspólnych 
ram strategicznych polityki spójności 
rozwijana będzie komplementarność z 
krajowymi i regionalnymi instrumentami 
finansowymi. W tym zakresie przewiduje 
się większe znaczenie instrumentów 
finansowych.

Or. en

Poprawka 1210
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – punkt 2.2 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument kapitałowy i okno dla MŚP 
instrumentu dłużnego zostaną wdrożone 
jako część dwóch finansowych 
instrumentów UE, które zapewniają 
finansowanie kapitałowe i dłużne na rzecz 
wspierania badań i innowacji oraz wzrostu 
MŚP w połączeniu z instrumentem 
kapitałowym i dłużnym programu 
konkurencyjności w biznesie i MŚP.

Instrument kapitałowy i okno dla MŚP 
instrumentu dłużnego zostaną wdrożone 
jako część dwóch finansowych 
instrumentów UE, które zapewniają 
finansowanie kapitałowe i dłużne na rzecz 
wspierania badań i innowacji oraz wzrostu 
MŚP w połączeniu z instrumentem 
kapitałowym i dłużnym programu 
konkurencyjności w biznesie i MŚP. Co 
najmniej jedna trzecia budżetu 
instrumentów finansowych UE w ramach 
programu „Horyzont 2020” zostanie 
przeznaczona na MŚP za pomocą 
instrumentu kapitałowego oraz okna dla 
MŚP w ramach instrumentu dłużnego.

Or. en

Poprawka 1211
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (a) – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest poprawa dostępu do 
finansowania dłużnego (pożyczki, 
gwarancje, kontrgwarancje i inne formy 
dłużnego finansowania ryzyka) dla 
podmiotów publicznych i prywatnych oraz 
dla partnerstw publiczno-prywatnych 
zaangażowanych w działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji, które 
wymagają ryzykownych inwestycji, aby 
przynieść owoce. Działania skoncentrują 
się na wspieraniu badań i innowacji o 
wysokim potencjale doskonałości.

Celem jest poprawa dostępu do 
finansowania dłużnego (pożyczki, 
gwarancje, kontrgwarancje i inne formy 
dłużnego finansowania ryzyka) dla 
podmiotów publicznych i prywatnych oraz 
dla partnerstw publiczno-prywatnych 
zaangażowanych w działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji, które 
wymagają ryzykownych inwestycji, aby 
przynieść owoce. Działania skoncentrują 
się na wspieraniu badań i innowacji o 
wysokim potencjale doskonałości.

W interesie zapewnienia masy krytycznej 
oraz podejścia opartego na całym 
łańcuchu innowacji będą one 
preferencyjnie traktować działania 
wynikające z innych działań 
finansowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020”, w tym wsparcie fazy 3 
nowego specjalnego instrumentu 
przeznaczonego dla MŚP.

Or. en

Poprawka 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest poprawa dostępu do 
finansowania dłużnego (pożyczki, 
gwarancje, kontrgwarancje i inne formy 
dłużnego finansowania ryzyka) dla 
podmiotów publicznych i prywatnych oraz 
dla partnerstw publiczno-prywatnych 
zaangażowanych w działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji, które 
wymagają ryzykownych inwestycji, aby 
przynieść owoce. Działania skoncentrują 
się na wspieraniu badań i innowacji o 

Celem jest poprawa dostępu do 
finansowania dłużnego (pożyczki, 
gwarancje, kontrgwarancje i inne formy 
dłużnego finansowania ryzyka) dla 
podmiotów publicznych i prywatnych oraz 
dla partnerstw publiczno-prywatnych 
zaangażowanych w działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji, które 
wymagają ryzykownych inwestycji, aby
przynieść owoce. Działania skoncentrują 
się na wspieraniu badań i innowacji o 
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wysokim potencjale doskonałości. wysokim potencjale doskonałości. W 
interesie zapewnienia masy krytycznej 
oraz podejścia opartego na całym 
łańcuchu innowacji będą one 
preferencyjnie traktować działania 
wynikające z innych działań 
finansowanych w ramach programu 
„Horyzont 2020”, w tym wsparcie fazy 3 
nowego specjalnego instrumentu 
przeznaczonego dla MŚP.

Or. en

Poprawka 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest poprawa dostępu do 
finansowania dłużnego (pożyczki, 
gwarancje, kontrgwarancje i inne formy 
dłużnego finansowania ryzyka) dla 
podmiotów publicznych i prywatnych oraz 
dla partnerstw publiczno-prywatnych 
zaangażowanych w działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji, które 
wymagają ryzykownych inwestycji, aby 
przynieść owoce. Działania skoncentrują 
się na wspieraniu badań i innowacji o 
wysokim potencjale doskonałości.

Celem jest poprawa dostępu do 
finansowania dłużnego (pożyczki, 
gwarancje, kontrgwarancje i inne formy 
dłużnego finansowania ryzyka) dla 
podmiotów publicznych i prywatnych oraz 
dla partnerstw publiczno-prywatnych 
zaangażowanych w działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji, które 
wymagają ryzykownych inwestycji, aby 
przynieść owoce. Działania skoncentrują 
się na wspieraniu badań i innowacji o 
wysokim potencjale doskonałości.
Skoncentrują się one bardziej na ryzyku 
związanym z projektem niż na ryzyku 
związanym z przedsiębiorstwem, 
szczególnie w przypadku MŚP.

Or. en

Poprawka 1214
Amalia Sartori
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest poprawa dostępu do 
finansowania dłużnego (pożyczki, 
gwarancje, kontrgwarancje i inne formy 
dłużnego finansowania ryzyka) dla 
podmiotów publicznych i prywatnych oraz 
dla partnerstw publiczno-prywatnych 
zaangażowanych w działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji, które 
wymagają ryzykownych inwestycji, aby 
przynieść owoce. Działania skoncentrują 
się na wspieraniu badań i innowacji o 
wysokim potencjale doskonałości.

Celem jest poprawa dostępu do 
finansowania dłużnego (pożyczki, 
gwarancje, kontrgwarancje i inne formy 
dłużnego finansowania ryzyka) dla 
podmiotów publicznych i prywatnych oraz 
dla partnerstw publiczno-prywatnych 
zaangażowanych w działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji, które 
wymagają ryzykownych inwestycji, aby 
przynieść owoce. Działania skoncentrują 
się na wspieraniu badań i innowacji o 
wysokim potencjale doskonałości, w tym 
na tych obarczonych wyższym ryzykiem.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wspierać w szczególności innowacje o wysokim ryzyku/wysokich zyskach, 
które często prowadzą do bardziej radykalnych, rewolucyjnych innowacji, a które mają 
trudności z uzyskaniem finansowania od tradycyjnych pośredników finansowych.

Poprawka 1215
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – podpunkt 2.3 – litera (a) – ustęp  3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Stymulowany zapotrzebowaniem, 
obejmujący pożyczki i gwarancje 
udzielane na zasadzie „kto pierwszy, ten 
lepszy”, przy szczególnym wsparciu dla 
beneficjentów takich jak MŚP i 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji. 
Ten składnik odpowiada stabilnemu i 
nieprzerwanemu wzrostowi 
obserwowanemu pod względem liczby 
pożyczek w ramach mechanizmu 
finansowania opartego na podziale ryzyka, 

(1) Stymulowany zapotrzebowaniem, 
obejmujący pożyczki i gwarancje 
udzielane na zasadzie „kto pierwszy, ten 
lepszy”, przy szczególnym wsparciu dla 
beneficjentów takich jak MŚP i 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji. 
Ten składnik odpowiada stabilnemu i 
nieprzerwanemu wzrostowi 
obserwowanemu pod względem liczby 
pożyczek w ramach mechanizmu 
finansowania opartego na podziale ryzyka, 
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który jest stymulowany zapotrzebowaniem. 
W ramach okna dla MŚP wspierane będą 
działania mające na celu poprawę dostępu 
do finansowania dla MŚP i innych 
podmiotów ukierunkowanych głównie na 
działalność

który jest stymulowany zapotrzebowaniem. 
W ramach okna dla MŚP wspierane będą 
działania mające na celu poprawę dostępu 
do finansowania dla MŚP i innych 
podmiotów ukierunkowanych głównie na 
działalność badawczo-rozwojową i 
innowacyjną, np. finansowanie 
zabezpieczone prawami własności 
intelektualnej lub wykorzystanie wartości 
niematerialnych i prawnych jako 
zabezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Firmy rozpoczynające działalność i firmy typu spin-off często mają problem z dostarczeniem 
bankom zabezpieczenia lub danych historyczych. Innowacyjne rozwiązania w zakresie 
finansowania przyniosą zatem korzyści tego rodzaju podmiotom, dla których dostęp do 
finansowania jest szczególnie trudny.

Poprawka 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (a) – ustęp 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en
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Poprawka 1217
Rolandas Paksas

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 różnorodność 
obszarów badawczych i działających w 
swoim własnym imieniu, wspiera Komisję 
i służy jej doradztwem w pracach nad 
ogólną strategią naukową dla działań 
FEST, opracowaniu programu prac oraz 
kryteriów dla zaproszeń do składania 
wniosków, a także definicji 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 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (b) – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument kapitałowy będzie 
koncentrował się na funduszach kapitału
venture ukierunkowanych na 
przedsięwzięcia we wczesnej fazie, 
zapewniając kapitałowe i quasi-kapitałowe 
instrumenty inwestycyjne (w tym 
finansowanie mezaninowe) na potrzeby 
przedsiębiorstw z portfeli indywidualnych. 
Instrument będzie również mógł być 
wykorzystany dla celów inwestycji 
rozwojowych i inwestycji w fazie wzrostu, 
w połączeniu z instrumentem kapitałowym 
dla inwestycji znajdujących się na etapie 
wzrostu w ramach programu 
konkurencyjności w biznesie i MŚP, tak 
aby zapewnić stałe wsparcie podczas fazy 
rozruchu i rozwoju przedsiębiorstw.

Instrument kapitałowy będzie 
koncentrował się na funduszach venture 
capital, zapewniając kapitałowe i quasi-
kapitałowe instrumenty inwestycyjne (w 
tym finansowanie mezaninowe) na 
potrzeby przedsiębiorstw z portfeli 
indywidualnych we wczesnej fazie 
rozwoju. Instrument będzie również mógł 
być wykorzystany dla celów inwestycji 
rozwojowych i inwestycji w fazie wzrostu, 
w połączeniu z instrumentem kapitałowym 
dla inwestycji znajdujących się na etapie 
wzrostu w ramach programu 
konkurencyjności w biznesie i MŚP, tak 
aby zapewnić stałe wsparcie podczas fazy 
rozruchu i rozwoju przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Większe fundusze venture capital dokonują znaczących inwestycji w przedsiębiorstwa na 
wczesnym etapie ich działania. Należy się skoncentrować na przedsiębiorstwach, a nie na 
funduszach. Stanowi to uzupełnienie programu COSME, w ramach którego fundusze venture 
capital dokonują inwestycji w przedsiębiorstwa znajdujące się fazie ekspansji i wzrostu. 
Inwestycje w przedsiębiorstwa będące na wczesnym etapie działalności oraz przedsiębiorstwa 
znajdujące się fazie ekspansji i wzrostu mogą pochodzić z jednego funduszu. 

Poprawka 1219
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (b) – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument kapitałowy będzie 
koncentrował się na funduszach kapitału 
venture ukierunkowanych na 
przedsięwzięcia we wczesnej fazie, 

(Nie dotyczy wersji polskiej.)
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zapewniając kapitałowe i quasi-kapitałowe 
instrumenty inwestycyjne (w tym 
finansowanie mezaninowe) na potrzeby 
przedsiębiorstw z portfeli indywidualnych. 
Instrument będzie również mógł być 
wykorzystany dla celów inwestycji 
rozwojowych i inwestycji w fazie wzrostu, 
w połączeniu z instrumentem kapitałowym 
dla inwestycji znajdujących się na etapie 
wzrostu w ramach programu 
konkurencyjności w biznesie i MŚP, tak 
aby zapewnić stałe wsparcie podczas fazy 
rozruchu i rozwoju przedsiębiorstw.

Or. it

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Poprawka 1220
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (b) – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby osiągnięcia określonych celów 
strategicznych może zostać zastosowane
powiązanie z celami, w oparciu o 
pozytywne doświadczenia programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji pod względem powiązania z 
celami ekoinnowacji.

Na potrzeby osiągnięcia określonych celów 
strategicznych stosuje się powiązanie z 
celami, w oparciu o pozytywne 
doświadczenia programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji pod 
względem powiązania z celami 
ekoinnowacji, w szczególności z myślą o 
osiągnięciu celów związanych ze 
zidentyfikowanymi wyzwaniami 
społecznymi. W szczególności przewiduje 
się przeznaczenie co najmniej jednej 
trzeciej budżetu na projekty z zakresu 
energii ze źródeł odnawialnych i 
wydajności energetycznej użytkowników 
końcowych. 

Or. en
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Poprawka 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (b) – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okno rozruchowe, służące wsparciu w 
fazie zalążkowej i wczesnego rozwoju, 
umożliwi inwestycje kapitałowe w m.in. 
organizacje zajmujące się transferem 
wiedzy, fundusze kapitału zalążkowego, 
transgraniczne fundusze kapitału 
zalążkowego, instrumenty 
współfinansowania aniołów biznesu, 
aktywa w postaci własności intelektualnej, 
platformy wymiany praw własności 
intelektualnej i obrotu nimi oraz fundusze 
kapitału venture ukierunkowane na 
przedsięwzięcia we wczesnej fazie.

Okno rozruchowe, służące wsparciu w 
fazie zalążkowej i wczesnego rozwoju, 
umożliwi inwestycje kapitałowe m.in. w 
organizacje zajmujące się transferem 
wiedzy, fundusze kapitału zalążkowego, 
transgraniczne fundusze kapitału 
zalążkowego i fundusze ukierunkowane 
na przedsięwzięcia we wczesnej fazie, 
instrumenty współfinansowania aniołów 
biznesu, aktywa w postaci własności 
intelektualnej, platformy wymiany praw 
własności intelektualnej i obrotu nimi oraz 
fundusze kapitału venture ukierunkowane 
na przedsięwzięcia we wczesnej fazie i 
fundusze kapitału zalążkowego na 
działalność transgraniczną, ewentualnie 
w powiązaniu z instrumentem 
kapitałowym na rzecz wzrostu w ramach 
programu konkurencyjności 
przedsiębiorstw i MŚP.

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma doprecyzować i uzupełnić rodzaje inwestycji dopuszczalne w 
mechanizmie kapitałowym z myślą o poprawie finansowania transgranicznego i 
międzynarodowego. Mechanizm kapitałowy powinien przewidywać możliwość wspierania nie 
tylko transgranicznych funduszy kapitału zalążkowego, ale również działających ponad 
granicami funduszy ukierunkowanych na przedsięwzięcia we wczesnej fazie, które napotykają 
obecnie takie same trudności w rozwoju na skalę międzynarodową.

Poprawka 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (b) – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okno wzrostowe będzie ukierunkowane na 
inwestycje rozwojowe i inwestycje na 
etapie wzrostu, w połączeniu z 
instrumentem kapitałowym dla inwestycji 
znajdujących się na etapie wzrostu w 
ramach programu konkurencyjności w 
biznesie i MŚP, w tym inwestycje w 
fundusze funduszy działające ponad 
granicami i inwestujące w fundusze 
kapitału venture, z których większość jest 
ukierunkowana tematycznie, w sposób 
wspierający osiąganie celów strategii 
„Europa 2020”

Okno wzrostowe będzie ukierunkowane na 
inwestycje rozwojowe i inwestycje na 
etapie wzrostu, w połączeniu z 
instrumentem kapitałowym dla inwestycji 
znajdujących się na etapie wzrostu w 
ramach programu konkurencyjności w 
biznesie i MŚP, w tym inwestycje w 
fundusze funduszy sektora prywatnego i 
publicznego działające ponad granicami i 
inwestujące w fundusze kapitału venture, z 
których większość jest ukierunkowana 
tematycznie, w sposób wspierający 
osiąganie celów strategii „Europa 2020”

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku programu COSME istotne jest wyjaśnienie, że instrument 
kapitałowy programu „Horyzont 2020” będzie również wspierał fundusze funduszy sektora 
prywatnego, co przyciągnie dodatkowy kapitał z sektora prywatnego do funduszy venture 
capital.

Poprawka 1223
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (b) – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okno wzrostowe będzie ukierunkowane na 
inwestycje rozwojowe i inwestycje na 
etapie wzrostu, w połączeniu z 
instrumentem kapitałowym dla inwestycji 
znajdujących się na etapie wzrostu w 
ramach programu konkurencyjności w 
biznesie i MŚP, w tym inwestycje w 
fundusze funduszy działające ponad 
granicami i inwestujące w fundusze 
kapitału venture, z których większość jest 

(Nie dotyczy wersji polskiej.)
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ukierunkowana tematycznie, w sposób 
wspierający osiąganie celów strategii 
„Europa 2020”

Or. it

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Poprawka 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (b) – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze względu na bardzo trudną sytuację na 
europejskim rynku kapitału venture, a 
także w związku z pilnym charakterem 
sytuacji pilotażowy projekt funduszu 
kapitału venture należy ustanowić przed 
kolejnym okresem budżetowym 2014-
2020.

Or. fr

Uzasadnienie

Kapitał venture to niezastąpione źródło finansowania dla tysięcy innowacyjnych europejskich 
nowych przedsiębiorstw i MŚP o szybkim tempie wzrostu, które ze względu na obiecujący, ale 
jeszcze niesprawdzony model biznesowy napotykają duże trudności w uzyskiwaniu 
finansowania ze strony banków. Ustanowienie pilotażowego projektu funduszu kapitału 
venture przyczyniłoby się do przeciwdziałania kryzysowi, pozwalając na maksymalizację 
efektu dźwigni, jaki daje budżet wspólnotowy.

Poprawka 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (b) – ustęp 7 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mechanizm kapitałowy wraz z 
instrumentem kapitałowym na rzecz 
wzrostu w ramach programu COSME jest 
wdrażany jako pojedynczy, zintegrowany 
instrument Unii dostarczający kapitału 
venture na innowacyjność i wzrost 
przedsiębiorstw od fazy zalążkowej do fazy 
wzrostu.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że oba mechanizmy wspierania kapitału venture w programie Horyzont 
2020 i w programie COSME powinny być w gruncie rzeczy pojedynczym, zintegrowanym 
instrumentem finansowym, by mogły działać skutecznie i zaspokajać potrzeby rynku.

Poprawka 1226
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stymulowanie 
wzrostu gospodarczego poprzez 
podnoszenie poziomu innowacji w małych 
i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), z 
uwzględnieniem ich różnych potrzeb w 
całym cyklu innowacji, w odniesieniu do
wszystkich rodzajów innowacji, a co za 
tym idzie tworzenie szybciej się 
rozwijających, aktywnych w skali 
międzynarodowej MŚP.

Celem szczegółowym jest stymulowanie 
trwałego rozwoju gospodarczego poprzez 
podnoszenie poziomu innowacji w małych 
i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), z 
uwzględnieniem ich różnych potrzeb w 
zakresie innowacji w całym cyklu 
innowacji, oraz wszystkich rodzajów MŚP.

Or. en

Poprawka 1227
Philippe Lamberts
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mimo swojego dużego udziału w 
gospodarce i zatrudnieniu oraz poważnego 
potencjału innowacyjnego, dążąc do 
zwiększenia swojej innowacyjności i 
konkurencyjności MŚP borykają się jednak 
z problemami związanymi z ich 
wielkością. Chociaż w Europie powstaje 
podobna liczba przedsiębiorstw, co w 
USA, europejskim MŚP znacznie trudniej 
jest rozwinąć się w duże przedsiębiorstwa, 
niż ich amerykańskim odpowiednikom. 
Dodatkową presję wywiera na nie 
umiędzynarodowione otoczenie biznesowe, 
charakteryzujące się coraz bardziej 
powiązanymi wzajemnie łańcuchami 
wartości. MŚP muszą zwiększać swoją 
zdolność do innowacji. Muszą generować, 
wdrażać i wykorzystywać handlowo nową 
wiedzę i pomysły biznesowe szybciej i w 
większym zakresie, aby z powodzeniem 
konkurować na szybko zmieniających się 
rynkach globalnych. Wyzwanie polega na 
stymulowaniu większej innowacyjności w 
MŚP, a przez to podniesieniu ich 
konkurencyjności i przyspieszeniu 
wzrostu.

Mimo swojego dużego udziału w 
gospodarce i zatrudnieniu oraz poważnego 
potencjału innowacyjnego, dążąc do 
zwiększenia swojej innowacyjności i 
konkurencyjności MŚP borykają się jednak 
z kilkoma rodzajami problemów, które 
obejmują niedostateczną ilość środków 
finansowych, niedostateczny dostęp do 
finansowania, braki w umiejętnościach 
dotyczących zarządzania innowacjami, 
trudności w nawiązywaniu kontaktów i
współpracy z podmiotami zewnętrznymi 
oraz niewystarczające wykorzystanie 
zamówień publicznych do wspierania 
innowacji w MŚP. Chociaż w Europie 
powstaje podobna liczba przedsiębiorstw, 
co w USA, europejskim MŚP znacznie 
trudniej jest rozwinąć się w duże 
przedsiębiorstwa, niż ich amerykańskim 
odpowiednikom. Dodatkową presję 
wywiera na nie umiędzynarodowione 
otoczenie biznesowe, charakteryzujące się 
coraz bardziej powiązanymi wzajemnie 
łańcuchami wartości. MŚP muszą 
zwiększać swoją zdolność do innowacji. 
Muszą generować, wdrażać i 
wykorzystywać handlowo nową wiedzę i 
pomysły biznesowe szybciej i w większym 
zakresie, aby z powodzeniem konkurować 
na szybko zmieniających się rynkach 
globalnych. Wyzwanie polega na 
stymulowaniu większej innowacyjności w 
MŚP, a przez to podniesieniu ich 
konkurencyjności i zapewnieniu ich 
bardziej zrównoważonego rozwoju.

Or. en
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Poprawka 1228
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mimo swojego dużego udziału w 
gospodarce i zatrudnieniu oraz poważnego 
potencjału innowacyjnego, dążąc do 
zwiększenia swojej innowacyjności i 
konkurencyjności MŚP borykają się jednak 
z problemami związanymi z ich 
wielkością. Chociaż w Europie powstaje 
podobna liczba przedsiębiorstw, co w 
USA, europejskim MŚP znacznie trudniej 
jest rozwinąć się w duże przedsiębiorstwa, 
niż ich amerykańskim odpowiednikom. 
Dodatkową presję wywiera na nie 
umiędzynarodowione otoczenie biznesowe, 
charakteryzujące się coraz bardziej 
powiązanymi wzajemnie łańcuchami 
wartości. MŚP muszą zwiększać swoją 
zdolność do innowacji. Muszą generować, 
wdrażać i wykorzystywać handlowo nową 
wiedzę i pomysły biznesowe szybciej i w 
większym zakresie, aby z powodzeniem 
konkurować na szybko zmieniających się 
rynkach globalnych. Wyzwanie polega na 
stymulowaniu większej innowacyjności w 
MŚP, a przez to podniesieniu ich 
konkurencyjności i przyspieszeniu 
wzrostu.

Mimo swojego dużego udziału w 
gospodarce i zatrudnieniu oraz poważnego 
potencjału innowacyjnego, dążąc do 
zwiększenia swojej innowacyjności i 
konkurencyjności MŚP borykają się jednak 
z problemami związanymi z ich 
wielkością. Chociaż w Europie powstaje 
podobna liczba przedsiębiorstw, co w 
USA, europejskim MŚP znacznie trudniej 
jest rozwinąć się w duże przedsiębiorstwa, 
niż ich amerykańskim odpowiednikom. 
Dodatkową presję wywiera na nie 
umiędzynarodowione otoczenie biznesowe, 
charakteryzujące się coraz bardziej 
powiązanymi wzajemnie łańcuchami 
wartości. MŚP muszą zwiększać swoją 
zdolność do badań i innowacji. Muszą 
generować, wdrażać i wykorzystywać 
handlowo nową wiedzę i pomysły 
biznesowe szybciej i w większym zakresie, 
aby z powodzeniem konkurować na szybko 
zmieniających się rynkach globalnych. 
Wyzwanie polega na stymulowaniu 
większej innowacyjności w MŚP, a przez 
to podniesieniu ich konkurencyjności i 
przyspieszeniu wzrostu.

Or. en

Poprawka 1229
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 
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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 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MŚP są kluczowym czynnikiem innowacji 
dzięki swojej zdolności do szybkiego i 
efektywnego przekuwania nowych 
pomysłów w udane przedsięwzięcia. 
Stanowią ważny kanał przepływu wiedzy, 
przez który wyniki badań naukowych 
dostają się na rynek. W ciągu ostatnich 
dwudziestu lat można było zaobserwować 
ożywienie całych sektorów i powstawanie 
nowych branży przemysłu stymulowane 
przez innowacyjne MŚP. Szybko rosnące 
przedsiębiorstwa mają podstawowe 
znaczenie dla rozwoju powstających gałęzi 
przemysłu i przyspieszenia zmian 
strukturalnych, których potrzebuje Europa, 
aby stać się niskoemisyjną gospodarką 
opartą na wiedzy, odznaczającą się 
trwałością wzrostu i wysoką jakością 
miejsc pracy.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en
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Poprawka 1231
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MŚP działają we wszystkich sektorach 
gospodarki. W Europie stanowią część 
gospodarki ważniejszą niż gdzie indziej, 
np. w USA. Do innowacji są zdolne 
wszystkie typy MŚP. Należy je zachęcać i
wspierać w zakresie inwestycji w badania 
naukowe i innowacje. Powinny one być w 
stanie korzystać z pełnego potencjału 
innowacyjnego rynku wewnętrznego i 
europejskiej przestrzeni badawczej, 
tworząc nowe możliwości biznesowe w 
Europie i poza jej granicami oraz wnosząc 
wkład w sprostanie kluczowym 
wyzwaniom społecznym.

MŚP działają we wszystkich sektorach 
gospodarki. W Europie stanowią część 
gospodarki ważniejszą niż gdzie indziej, 
np. w USA. Do innowacji są zdolne 
wszystkie typy MŚP. Należy je wspierać w 
zakresie inwestycji w badania naukowe i 
innowacje, a także zwiększyć ich zdolności 
w zakresie zarządzania procesami 
innowacji. Powinny one być w stanie 
korzystać z pełnego potencjału 
innowacyjnego rynku wewnętrznego i 
europejskiej przestrzeni badawczej, 
tworząc nowe możliwości biznesowe w 
Europie i poza jej granicami oraz wnosząc 
wkład w sprostanie kluczowym 
wyzwaniom społecznym.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu MŚP wciąż brakuje strategicznego myślenia na temat procesów innowacji oraz 
zdolności do zarządzania projektami z zakresu innowacji. Program powinien również służyć 
zwiększeniu zdolności MŚP w zakresie zarządzania innowacjami.

Poprawka 1232
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnictwo w działaniach Unii w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
wzmacnia zdolności MŚP pod względem 

Uczestnictwo w działaniach Unii w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
wzmacnia zdolności MŚP pod względem 
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badań i rozwoju oraz technologii, zwiększa 
ich możliwości generowania, 
absorbowania i użycia nowej wiedzy, 
usprawnia gospodarcze wykorzystanie 
nowych rozwiązań, sprzyja innowacjom w 
zakresie produktów, usług i modeli 
biznesowych, promuje działalność 
gospodarczą na większych rynkach oraz 
umiędzynaradawia sieci wiedzy MŚP. 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 
odznaczające się sprawnym zarządzaniem 
innowacjami, a zatem często 
wykorzystujące wiedzę specjalistyczną i 
umiejętności z zewnątrz, osiągają lepsze 
wyniki.

badań i rozwoju oraz technologii, zwiększa 
ich możliwości generowania, 
absorbowania i użycia nowej wiedzy, 
usprawnia gospodarcze wykorzystanie 
nowych rozwiązań, sprzyja innowacjom w 
zakresie produktów, usług i modeli 
biznesowych, promuje działalność 
gospodarczą na większych rynkach oraz 
umiędzynaradawia sieci wiedzy MŚP. 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 
odznaczające się sprawnym zarządzaniem 
innowacjami, a zatem często 
wykorzystujące wiedzę specjalistyczną i 
umiejętności z zewnątrz, osiągają lepsze 
wyniki. MŚP także odgrywają kluczową 
rolę jako odbiorcy i adresaci procesów 
transferu technologii i wiedzy, 
przyczyniając się do wprowadzania na 
rynek innowacji pochodzących z badań 
prowadzonych w szkołach wyższych, 
publicznych ośrodkach badawczych i 
MŚP zajmujących się prowadzeniem 
badań.

Or. en

Uzasadnienie

Inne MŚP są głównym – i preferowanym – źródłem technologii i wiedzy dla MŚP. Dlatego 
MŚP zajmujące się prowadzeniem badań – jak np. przedsiębiorstwa wspierane przez program 
EUREKA/Eurostars – należy uznać za równoważne źródło innowacji obok publicznych 
ośrodków badawczych i szkół wyższych.

Poprawka 1233
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca transgraniczna to ważny 
element strategii MŚP w zakresie 
innowacji, służącej przezwyciężeniu 
trapiących je problemów związanych z 
wielkością, takich jak dostęp do 

Współpraca transgraniczna to ważny 
element strategii MŚP w zakresie 
innowacji, służącej przezwyciężeniu 
trapiących je problemów związanych z 
wielkością, takich jak dostęp do 
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kompetencji technologicznych i 
naukowych oraz do nowych rynków. 
Przyczynia się ona do przekształcania 
pomysłów w zyski i wzrost 
przedsiębiorstwa, a co za tym idzie do 
zwiększenia prywatnych inwestycji w 
badania naukowe i innowacje.

kompetencji technologicznych i 
naukowych oraz do nowych rynków. 
Przyczynia się ona do przekształcania 
pomysłów w zyski i wzrost 
przedsiębiorstwa, a co za tym idzie do 
zwiększenia prywatnych inwestycji w 
badania naukowe i innowacje. Szkolenia i 
transfer technologii do MŚP mogą być 
kluczowymi czynnikami zwiększającymi 
konkurencyjność i innowacyjność tych 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca transgraniczna to ważny 
element strategii MŚP w zakresie 
innowacji, służącej przezwyciężeniu 
trapiących je problemów związanych z 
wielkością, takich jak dostęp do 
kompetencji technologicznych i 
naukowych oraz do nowych rynków. 
Przyczynia się ona do przekształcania 
pomysłów w zyski i wzrost 
przedsiębiorstwa, a co za tym idzie do 
zwiększenia prywatnych inwestycji w 
badania naukowe i innowacje.

Współpraca transgraniczna to ważny 
element strategii MŚP w zakresie 
innowacji, służącej przezwyciężeniu 
trapiących je problemów związanych z 
wielkością, takich jak dostęp do 
kompetencji technologicznych i 
naukowych oraz do nowych rynków. 
Przyczynia się ona do przekształcania 
pomysłów w zyski i wzrost 
przedsiębiorstwa, a co za tym idzie do 
zwiększenia prywatnych inwestycji w 
badania naukowe i innowacje. Szkolenia i 
transfer technologii do MŚP są 
kluczowymi czynnikami zwiększającymi 
konkurencyjność i innowacyjność tych 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 1235
Philippe Lamberts
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Zintegrowane działania w zakresie 
wsparcia dla MŚP

(a) Wsparcie dla MŚP za pomocą 
instrumentu przeznaczonego dla MŚP

Or. en

Poprawka 1236
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji. 
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 
w zakresie usług, nietechnologicznych i 
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny.

Ustanawia się specjalny instrument 
przeznaczony dla MŚP, który zapewni 
ustrukturyzowane wsparcie i związane z 
tym usługi, na finansowanie którego 
przeznaczone będzie co najmniej 10% 
środków z budżetu programu „Horyzont 
2020” i który będzie funkcjonował w 
ramach jednej struktury zarządczej, przy 
niewielkich obciążeniach 
administracyjnych i z pojedynczym 
punktem kontaktowym. Instrument MŚP 
jest przeznaczony dla wszystkich typów 
innowacyjnych MŚP wykazujących
potencjał i ambicje rozwoju, wzrostu i/lub
umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 
w zakresie usług, nietechnologicznych i
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 



PE492.765v01-00 134/174 AM\907546PL.doc

PL

prywatny. Wprowadzone zostaną 
specjalne usługi wsparcia innowacji dla 
MŚP finansowanych z instrumentu 
przeznaczonego dla MŚP, bazujące na 
istniejących strukturach, takich jak 
Enterprise Europe Network i inne 
programy skupiające dostawców usług z 
zakresu innowacji oraz programy 
mentoringu/coachingu.

Or. en

Poprawka 1237
Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji.
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju,
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 
w zakresie usług, nietechnologicznych i 
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny.

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji.
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju i 
innowacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność, firm typu 
spin-off oraz szybko rozwijających się 
MŚP. MŚP będą głównymi 
wnioskodawcami, będą jednak zachęcane 
do współpracy z ośrodkami badawczymi i 
innymi firmami. Obejmuje wszystkie typy 
innowacji, w tym innowacji w zakresie 
usług, nietechnologicznych i społecznych.
Celem jest rozwój i kapitalizacja 
potencjału innowacyjnego MŚP poprzez 
pomoc w eliminacji luki w finansowaniu 
wczesnej fazy badań naukowych 
i innowacji o radykalnym charakterze,
obciążonych wysokim ryzykiem, 
stymulowanie innowacji oraz zwiększanie 



AM\907546PL.doc 135/174 PE492.765v01-00

PL

handlowego wykorzystania wyników przez 
sektor prywatny. Instrument ten będzie 
funkcjonował w ramach jednej struktury 
zarządczej, przy niewielkich obciążeniach 
administracyjnych i z pojedynczym 
punktem kontaktowym. Wprowadzona 
zostanie specjalna struktura wsparcia 
innowacji dla MŚP, bazująca na 
istniejących strukturach, takich jak 
Enterprise Europe Network i inne 
programy skupiające dostawców usług z 
zakresu innowacji oraz programy 
mentoringu/coachingu, aby przyczynić się 
do pełnego wykorzystania wyników badań 
przez MŚP uczestniczące w tym 
instrumencie.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany specjalny instrument przeznaczony dla MŚP jest dość niejasny i wymaga 
dalszych wyjaśnień w tekście. Instrument ten powinien wyraźnie skupiać się na badaniach i 
innowacjach, a nie na wzroście i umiędzynarodowieniu. MŚP powinny zająć miejsce 
kierowcy, jednak najlepsze wyniki można osiągnąć dzięki współpracy z ośrodkami 
badawczymi i większymi firmami, co prowadzi do transferu wiedzy.

Poprawka 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji.
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
należy ustanowić lepsze warunki dla 
MŚP, aby mogły one uczestniczyć w 
programie „Horyzont 2020”. Oprócz tego
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji.
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
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w zakresie usług, nietechnologicznych i 
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny.

wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 
w zakresie usług, nietechnologicznych 
i społecznych, przy założeniu, że każde 
z tych działań ma wyraźną europejską 
wartość dodaną. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny.

Or. en

Poprawka 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji. 
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 
w zakresie usług, nietechnologicznych i 
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji. 
Instrument MŚP obejmuje widoczne 
moduły finansowania w celu łatwego i 
szybkiego dostępu i jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 
w zakresie usług, nietechnologicznych i 
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
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wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny.

wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny. Instrument przeznaczony dla 
MŚP jest wdrażany zgodnie z podejściem 
oddolnym za pomocą otwartych zaproszeń 
do składania ofert (bez wstępnie 
zdefiniowanych tematów zaproszeń).

Or. en

Poprawka 1240
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji. 
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji
w zakresie usług, nietechnologicznych i 
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny.

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji. 
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym 
innowacje w zakresie usług, 
nietechnologicznych i społecznych, przy 
założeniu, że projekty mają wymiar 
europejski. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny. Instrument zapewni znak 
jakości dla odnoszących sukcesy MŚP w 
kontekście ich uczestnictwa w 
zamówieniach publicznych.
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Or. en

Uzasadnienie

Europejską wartość dodaną można zapewnić na wiele sposobów, nie tylko dzięki 
partnerstwom międzynarodowym. Instrument przeznaczony dla MŚP powinien bazować na 
doświadczeniach projektów powielania rynkowego w ramach Programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, które wspierały projekty jednego beneficjenta o wyraźnym 
wymiarze europejskim. 

Poprawka 1241
Teresa Riera Madurell

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji. 
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 
w zakresie usług, nietechnologicznych i 
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny.

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP, utworzony w 
ramach jednego organu zarządzającego,
zapewni ustrukturyzowane i spójne 
wsparcie obejmujące cały cykl innowacji. 
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 
w zakresie usług, nietechnologicznych i 
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny.

Or. en
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Poprawka 1242
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji. 
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 
w zakresie usług, nietechnologicznych i 
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny.

MŚP będą wspomagane w związku ze 
wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji. 
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacji w MŚP 
wykazujących poważne ambicje 
w kierunku rozwoju, wzrostu 
i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 
w zakresie usług, nietechnologicznych i 
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny.

Or. en

Uzasadnienie

Zdefiniowanie „innowacyjnych MŚP” może być trudne.

Poprawka 1243
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MŚP będą wspomagane w związku ze MŚP będą wspomagane w związku ze 
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wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny instrument MŚP zapewni 
ustrukturyzowane i spójne wsparcie 
obejmujące cały cykl innowacji. 
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 
w zakresie usług, nietechnologicznych i 
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny.

wszystkimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W tym celu 
specjalny program przeznaczony dla MŚP 
zapewni ustrukturyzowane i spójne 
wsparcie obejmujące cały cykl innowacji. 
Instrument MŚP jest przeznaczony dla 
wszystkich typów innowacyjnych MŚP 
wykazujących poważne ambicje rozwoju, 
wzrostu i umiędzynarodowienia. Obejmuje 
wszystkie typy innowacji, w tym innowacji 
w zakresie usług, nietechnologicznych i 
społecznych. Celem jest rozwój i 
kapitalizacja potencjału innowacyjnego 
MŚP poprzez pomoc w eliminacji luki w 
finansowaniu wczesnej fazy badań 
naukowych i innowacji obciążonych 
wysokim ryzykiem, stymulowanie 
innowacji oraz zwiększanie handlowego 
wykorzystania wyników przez sektor 
prywatny.

Or. en

Uzasadnienie

Increasing the participation of  SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Poprawka 1244
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie cele szczegółowe w zakresie 
wyzwań społecznych i wiodącej pozycji 
w zakresie technologii wspomagających 
i przemysłowych będą stosować instrument 

Wszystkie cele szczegółowe w zakresie 
wyzwań społecznych i wiodącej pozycji 
w zakresie technologii wspomagających 
i przemysłowych będą stosować instrument 
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MŚP i przeznaczą na ten cel określoną 
kwotę.

MŚP i przeznaczą na ten cel określoną 
kwotę. Punkt ciężkości wsparcia powinien 
spoczywać na badaniach realizowanych 
w ramach współpracy i na propagowaniu 
współpracy. Członkowie sieci Enterprise 
Europe Network wraz ze swoimi 
regionalnymi i lokalnymi instytucjami 
doradczymi, które są blisko 
przedsiębiorstw, powinni służyć MŚP 
doradztwem również w kwestiach 
wspierania badań naukowych i innowacji.

Or. de

Poprawka 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie cele szczegółowe w zakresie 
wyzwań społecznych i wiodącej pozycji w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych będą stosować instrument 
MŚP i przeznaczą na ten cel określoną 
kwotę.

Wszystkie cele szczegółowe w zakresie 
wyzwań społecznych i wiodącej pozycji w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych będą stosować instrument 
MŚP i przeznaczą na ten cel określoną 
kwotę. Instrument ten zapewni niezbędną 
elastyczność, pozwalającą na włączenie 
MŚP w projekty badawcze w czasie 
trwania projektu i na okresy krótsze niż 
czas trwania projektu. Umożliwi on 
również utworzenie nowej kategorii 
mniejszych (mikro) projektów dla MŚP, 
wyodrębnionych z większych projektów 
badawczych.

Or. en

Poprawka 1246
Teresa Riera Madurell

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

Wszystkie cele szczegółowe w zakresie
wyzwań społecznych i wiodącej pozycji w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych będą stosować instrument 
MŚP i przeznaczą na ten cel określoną 
kwotę.

Specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP jest związany tematycznie z celem 
szczegółowym „Wiodąca pozycja
w zakresie technologii wspomagających 
i przemysłowych” oraz z każdym z celów 
szczegółowych w ramach priorytetu 
„Wyzwania społeczne” .

Or. en

Poprawka 1247
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie cele szczegółowe w zakresie 
wyzwań społecznych i wiodącej pozycji w 
zakresie technologii wspomagających i
przemysłowych będą stosować instrument 
MŚP i przeznaczą na ten cel określoną 
kwotę.

Wszystkie cele szczegółowe w zakresie 
wyzwań społecznych i wiodącej pozycji w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych będą wykorzystywać
instrument MŚP i przeznaczą na ten cel 
określoną kwotę, a także przeznaczą kwoty 
wystarczające do wsparcia co najmniej 
10 000 MŚP w prowadzeniu działalności 
innowacyjnej o wymiarze europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy osłabiać związku między wyzwaniami społecznymi a instrumentem przeznaczonym 
dla MŚP. Aby osiągnąć ekonomię skali w zarządzaniu instrumentem na rzecz MŚP, 
wymagane jest określenie liczby projektów dla MŚP celem zagwarantowania wydajnego 
funkcjonowania instrumentu przeznaczonego dla MŚP, w szczególności usługi z zakresu 
mentoringu i coachingu.

Poprawka 1248
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie cele szczegółowe w zakresie 
wyzwań społecznych i wiodącej pozycji w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych będą stosować instrument 
MŚP i przeznaczą na ten cel określoną 
kwotę.

W ramach specjalnego instrumentu 
przeznaczonego dla MŚP wydane zostaną 
zaproszenia do składania ofert oparte na
podejściu oddolnym w odniesieniu do 
wszystkich celów szczegółowych w
zakresie wyzwań społecznych i wiodącej 
pozycji w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych.

Or. en

Poprawka 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie cele szczegółowe w zakresie 
wyzwań społecznych i wiodącej pozycji w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych będą stosować instrument 
MŚP i przeznaczą na ten cel określoną 
kwotę.

Wszystkie cele szczegółowe w zakresie 
wyzwań społecznych i wiodącej pozycji w 
zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych będą stosować instrument 
MŚP i przeznaczą na ten instrument 10% 
przysługującego im budżetu.

Or. en

Poprawka 1250
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie cele szczegółowe w zakresie 
wyzwań społecznych i wiodącej pozycji w 

Wszystkie cele szczegółowe w zakresie 
wyzwań społecznych i wiodącej pozycji w 
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zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych będą stosować instrument
MŚP i przeznaczą na ten cel określoną 
kwotę.

zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych będą stosować specjalny 
program dla MŚP i przeznaczą na ten cel 
określoną kwotę.

Or. en

Uzasadnienie

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Poprawka 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalny instrument przeznaczony dla 
MŚP powinien być zarządzany centralnie, 
aby zagwarantować spójne stosowanie 
przepisów, widoczność instrumentu oraz 
pojedynczy punkt kontaktowy, ułatwiający 
uczestnictwo MŚP. Instrument ten 
powinien przyczynić się do realizacji 
celów szczegółowych w ramach 
priorytetów „Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających 
i przemysłowych” oraz „Wyzwania 
społeczne”.

Or. en

Poprawka 1252
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (a) – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument przeznaczony dla MŚP może 
również służyć jako instrument zamówień 
przedkomercyjnych lub zamówień 
dotyczących innowacyjnych rozwiązań dla 
konkretnych, zidentyfikowanych odgórnie 
potrzeb podmiotów udzielających 
zamówień publicznych w Europie.

Or. en

Poprawka 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument przeznaczony dla MŚP 
powinien być zarządzany centralnie, aby 
zagwarantować spójne stosowanie 
przepisów, widoczność instrumentu oraz 
pojedynczy punkt kontaktowy, ułatwiający 
uczestnictwo MŚP.

Or. en

Poprawka 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument ten zapewni niezbędną 
elastyczność, pozwalającą na włączenie 
MŚP w projekty badawcze w czasie 
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trwania projektu i na okresy krótsze niż 
czas trwania projektu. Umożliwi on 
również utworzenie nowej kategorii 
mniejszych (mikro) projektów dla MŚP, 
które mogą być stworzone niezależnie lub 
zostać wyodrębnione z większych 
projektów badawczych.

Or. en

Poprawka 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument przeznaczony dla MŚP 
podlega dokładnemu przeglądowi 
średniookresowemu. Jeżeli nie 
zrealizowano celów instrumentu MŚP w 
zakresie absorpcji środków, pozostałe 
fundusze zostają przeniesione na filary 
„Wiodąca pozycją w przemyśle” i 
„Wyzwania społeczne”.

Or. en

Poprawka 1256
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Zwiększenie zdolności MŚP pod 
względem innowacji

(c) Zintegrowane działania w zakresie 
wsparcia dla MŚP oraz zwiększenie 
zdolności MŚP pod względem innowacji.

Or. en
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Poprawka 1257
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspierane będą działania wspomagające 
wdrażanie i uzupełnianie środków 
przeznaczonych dla MŚP w całym zakresie 
programu „Horyzont 2020”, zwłaszcza w 
celu zwiększania zdolności MŚP pod 
względem innowacji.

MŚP będą wspomagane we wszystkich 
działaniach w ramach programu 
„Horyzont 2020”. Wspierane będą 
działania wspomagające wdrażanie i 
uzupełnianie środków przeznaczonych dla 
MŚP w całym zakresie programu 
„Horyzont 2020”, zwłaszcza w celu 
zwiększania zdolności MŚP pod względem 
innowacji. Obejmuje to również 
propagowanie większego udziału MŚP w 
zarządzaniu programem, w szczególności 
udziału w określaniu programów 
badawczych i wdrażania partnerstw 
publiczno-prywatnych.

Or. en

Poprawka 1258
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspierane będą działania wspomagające 
wdrażanie i uzupełnianie środków 
przeznaczonych dla MŚP w całym zakresie 
programu „Horyzont 2020”, zwłaszcza w 
celu zwiększania zdolności MŚP pod 
względem innowacji.

Wspierane będą działania wspomagające 
wdrażanie i uzupełnianie środków 
przeznaczonych dla MŚP w całym zakresie 
programu „Horyzont 2020”, zwłaszcza w 
celu zwiększania zdolności MŚP pod 
względem innowacji, w tym poprzez 
finansowanie europejskich instytutów 
badań stosowanych, które prowadzą prace 
– ponosząc koszty i ryzyko związane z 
badaniami stosowanymi – nad projektami 
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uzgodnionymi z indywidualnymi MŚP w 
związku z wiążącym zobowiązaniem do 
przemysłowego wykorzystania uzyskanych 
wyników.

Or. it

Poprawka 1259
Francesco De Angelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspierane będą działania wspomagające 
wdrażanie i uzupełnianie środków 
przeznaczonych dla MŚP w całym zakresie 
programu „Horyzont 2020”, zwłaszcza w 
celu zwiększania zdolności MŚP pod 
względem innowacji.

Wspierane będą działania wspomagające 
wdrażanie i uzupełnianie środków 
przeznaczonych dla MŚP w całym zakresie 
programu „Horyzont 2020”, zwłaszcza w 
celu zwiększania zdolności MŚP pod 
względem innowacji dzięki kuponom 
innowacyjności, które pozwalają 
zainteresowanym stronom na korzystanie 
z usług dostawcy badań z innego państwa 
członkowskiego lub kraju 
stowarzyszonego.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie kuponów w celu korzystania z usług mogłoby być pożytecznym narzędziem 
zwiększającym wzrost MŚP.

Poprawka 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspierane będą działania wspomagające 
wdrażanie i uzupełnianie środków 

Wspierane będą działania wspomagające 
wdrażanie i uzupełnianie środków 
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przeznaczonych dla MŚP w całym zakresie 
programu „Horyzont 2020”, zwłaszcza w 
celu zwiększania zdolności MŚP pod 
względem innowacji.

przeznaczonych dla MŚP w całym zakresie 
programu „Horyzont 2020”, zwłaszcza w 
celu zwiększania zdolności MŚP pod 
względem innowacji. Przewiduje się ścisłą 
współpracę z siecią Enterprise Europe 
Network finansowaną przez COSME.

Or. en

Poprawka 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie innowacji rynkowych w celu 
poprawy warunków innowacji i eliminacji 
konkretnych barier powstrzymujących w 
szczególności wzrost innowacyjnych MŚP.

Wsparcie innowacji rynkowych w celu 
poprawy warunków innowacji i eliminacji 
konkretnych barier powstrzymujących w 
szczególności wzrost innowacyjnych MŚP.
Niektóre metody stosowane w celu 
zapewnienia zgodności z przepisami w 
ocenie ekotoksyczności substancji 
utrudniają wprowadzanie na rynek 
preparatów zawierających złożone 
substancje naturalne. Należy opracować 
nowe metody, by lepiej oceniać wpływ 
złożonych substancji naturalnych na 
środowisko.

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre metody stosowane w ocenie ekotoksyczności nie są odpowiednie do oceny własności 
złożonych substancji naturalnych, zwłaszcza w przypadku badań biodegradowalności 
wymaganych zgodnie z rozporządzeniem REACH. Istniejące metody nie pozwalają na 
prawidłową ocenę wpływu tych substancji na środowisko, co stanowi przeszkodę w ich 
wprowadzaniu na rynek. Ma to negatywny wpływ na konkurencyjność i wzrost MŚP, 
zwłaszcza w sektorze olejków eterycznych.

Poprawka 1262
Catherine Trautmann



PE492.765v01-00 150/174 AM\907546PL.doc

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie innowacji rynkowych w celu 
poprawy warunków innowacji i eliminacji
konkretnych barier powstrzymujących w 
szczególności wzrost innowacyjnych MŚP.

Wsparcie innowacji rynkowych w celu 
poprawy warunków innowacji i 
eliminowania konkretnych barier 
powstrzymujących w szczególności wzrost 
innowacyjnych MŚP, a także
wprowadzenie klauzuli innowacyjności 
umożliwiającej wybór MŚP oferujących 
innowacyjne produkty.

Or. fr

Poprawka 1263
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie innowacji rynkowych w celu 
poprawy warunków innowacji i eliminacji 
konkretnych barier powstrzymujących w 
szczególności wzrost innowacyjnych MŚP.

Wsparcie innowacji rynkowych w celu 
poprawy warunków innowacji i eliminacji 
konkretnych barier powstrzymujących w 
szczególności wzrost innowacji w MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Zdefiniowanie „innowacyjnych MŚP” może być dość trudne.

Poprawka 1264
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (d) – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Propagowanie innowacyjnych procedur 
zamówień publicznych, dzięki którym 
przedsiębiorstwa na etapie przekazywania 
technologii będą mogły po raz pierwszy 
uzyskać dostęp do takich zamówień.

Or. fr

Poprawka 1265
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część II – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Wsparcie transferu wiedzy i 
technologii między badaniami 
prowadzonymi w sferze publicznej i 
rynkiem. Wspieranie procesów transferu 
między sferą badań ze środków 
publicznych i innowacyjnymi MŚP jako 
skuteczny mechanizm transferu na rynek 
wyników badań i wynalazków powstałych 
na uniwersytetach, w ośrodkach 
badawczych i w prowadzących badania 
MŚP. Te projekty wsparcia będą miały na 
celu pomoc dla około 2000 europejskich 
MŚP rocznie.

Or. en

Uzasadnienie

Projekty wsparcia nie były uwzględnione w budżecie w pozycji „Innowacje w MŚP”. Aby 
znaleźć pośrednika na poziomie lokalnym (również w mniejszych państwach członkowskich), 
minimalna liczba wspieranych MŚP powinna osiągnąć 2000.

Poprawka 1266
Marita Ulvskog
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy polega na poprawie 
zdrowia i dobrostanu wszystkich obywateli 
przez cały czas ich życia.

Cel szczegółowy polega na poprawie 
zdrowia i dobrostanu wszystkich obywateli 
przez cały czas ich życia oraz 
wyeliminowaniu nierówności w zakresie 
zdrowia i dobrostanu wynikających ze 
statusu społeczno-gospodarczego i płci.

Or. en

Poprawka 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspierając badania naukowe i innowacje 
w reakcji na to wyzwanie oraz wnosząc 
poważny wkład w realizację strategii
„Europa 2020” można zapewnić zdrowie i 
dobrostan wszystkim obywatelom przez 
cały czas ich życia, gospodarczo 
zrównoważone systemy opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości oraz możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego.

Wspierając badania naukowe i innowacje 
w reakcji na to wyzwanie oraz wnosząc 
poważny wkład w realizację strategii
„Europa 2020” można zapewnić zdrowie i 
dobrostan wszystkim obywatelom przez 
cały czas ich życia, gospodarczo 
zrównoważone systemy opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, rozwiązania problemów 
związanych z kwestią niezależności 
starszego pokolenia oraz możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego.

Or. en

Uzasadnienie

W niedalekiej przyszłości coraz większe znaczenie będą miały aspekty społeczne.

Poprawka 1268
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspierając badania naukowe i innowacje 
w reakcji na to wyzwanie oraz wnosząc 
poważny wkład w realizację strategii 
„Europa 2020” można zapewnić zdrowie i 
dobrostan wszystkim obywatelom przez 
cały czas ich życia, gospodarczo 
zrównoważone systemy opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości oraz możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego.

Wspierając badania naukowe i innowacje 
w reakcji na to wyzwanie oraz wnosząc 
poważny wkład w realizację strategii 
„Europa 2020” można zapewnić zdrowie i 
dobrostan wszystkim obywatelom przez 
cały czas ich życia, gospodarczo 
zrównoważone i bezpieczne systemy 
opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz 
możliwości tworzenia nowych miejsc 
pracy i wzrostu gospodarczego.

Or. en

Poprawka 1269
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspierając badania naukowe i innowacje 
w reakcji na to wyzwanie oraz wnosząc 
poważny wkład w realizację strategii
„Europa 2020” można zapewnić zdrowie i 
dobrostan wszystkim obywatelom przez
cały czas ich życia, gospodarczo 
zrównoważone systemy opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości oraz możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego.

Wspierając badania naukowe i innowacje 
w reakcji na to wyzwanie oraz wnosząc 
poważny wkład w realizację strategii
„Europa 2020”, można zapewnić równość, 
jeżeli chodzi o zdrowie i dobrostan przez
całe życie, gospodarczo zrównoważone
i innowacyjne systemy opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, system opieki społecznej
oraz możliwości tworzenia nowych miejsc 
pracy i wzrostu gospodarczego.

Or. en

Poprawka 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines



PE492.765v01-00 154/174 AM\907546PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania pozwolą na poprawę 
zaawansowanych terapii i terapii 
komórkowych, które koncentrowałyby się 
na leczeniu chorób przewlekłych i 
zwyrodnieniowych.

Or. en

Poprawka 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zintensyfikować badania nad 
chorobami spowodowanymi wzrostem 
temperatury i zmianą klimatu, które 
dotykają głównie – lecz nie tylko – kraje 
śródziemnomorskie.

Or. en

Poprawka 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania powinny przyczynić się do 
poprawy zaawansowanych terapii i terapii 
komórkowych, które koncentrowałyby się 
na leczeniu chorób przewlekłych i 
zwyrodnieniowych.

Or. en
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Poprawka 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty systemów opieki zdrowotnej i 
społecznej w Unii rosną wraz ze wzrostem 
kosztów środków w zakresie opieki i 

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

w zakresie opieki i zapobiegania dla 
wszystkich kategorii wiekowych, przy 
czym oczekuje się, że liczba 
Europejczyków w wieku ponad 65 lat 
niemal podwoi się z 85 mln w 2008 r. do 
151 mln do 2060 r., a mających ponad 80 
lat wzrośnie w tym samym okresie z 22 do 
61 mln. Koszty wynikają również z 
dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność oraz z tworzenia 
środowisk fizycznych i społecznych, które 
są niedostępne dla osób 
niepełnosprawnych. Obniżenie tych 
kosztów lub utrzymanie ich na poziomie 
możliwym do opanowania zależy 
częściowo od zapewnienia wszystkim 
obywatelom zdrowia i dobrostanu przez 
całe życie, a co za tym idzie od 
skutecznego zapobiegania chorobom i 
niepełnosprawności, ich leczenia i 
zarządzania nimi.

Or. en

Poprawka 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

obywateli w odniesieniu do czynników 
warunkujących stan zdrowia w celu 
optymalizacji zdrowia i dobrego 
samopoczucia wszystkich obywateli przez 
całe życie, a co za tym idzie od 
skutecznego zapobiegania chorobom i 
niepełnosprawności, ich leczenia i 
zarządzania nimi.

Or. fr

Uzasadnienie

Zapewnienie w Unii trwałości systemów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, poddanych 
obecnie bardzo ciężkiej próbie, wymaga również decyzji i określenia kierunków działania 
przez organy publiczne, w tym podnoszenia poczucia odpowiedzialności obywateli w 
odniesieniu do zachowań stanowiących zagrożenie dla zdrowia, prowadzących do 
określonych chorób, których można by uniknąć.

Poprawka 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1277
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nierówności, jeżeli chodzi o zdrowie i 
dobrostan, są coraz mniejsze, natomiast 
koszty systemów opieki zdrowotnej i 
społecznej w Unii rosną wraz ze wzrostem 
kosztów środków w zakresie opieki i 
zapobiegania dla wszystkich kategorii 
wiekowych. Oczekuje się, że liczba 
Europejczyków w wieku ponad 65 lat 
niemal podwoi się z 85 mln w 2008 r. do 
151 mln do 2060 r., a mających ponad 80 
lat wzrośnie w tym samym okresie z 22 do 
61 mln. Zapewnienie równego dostępu do 
zdrowia i dobrostanu, zmniejszenie 
znaczenia czynników związanych z płcią i 
czynników społeczno-gospodarczych, a 
także obniżenie tych kosztów lub 
utrzymanie ich na poziomie możliwym do 
opanowania zależy częściowo od 
zapewnienia wszystkim obywatelom 
zdrowia i dobrostanu przez całe życie, a co 
za tym idzie od skutecznego zapobiegania 
chorobom i niepełnosprawności, ich 
leczenia i zarządzania nimi.

Or. en

Poprawka 1278
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przewlekłe choroby, takie jak choroby 
układu krążenia, rak, cukrzyca, zaburzenia 
neurologiczne i psychiczne, nadwaga i 
otyłość oraz różne ograniczenia 
funkcjonalne to główne przyczyny 
niepełnosprawności, złego stanu zdrowia i 
przedwczesnej śmierci, wiążące się z 
dużymi kosztami społecznymi i 
gospodarczymi. Jednak w przypadku 
innych chorób, w szczególności chorób 
neurodegeneracyjnych, skuteczne 
strategie zapobiegania wymagają w 
pierwszej kolejności znacznego impulsu w 
dziedzinie badań nad ich przyczynami i 
rozwoju lepszej wczesnej diagnostyki oraz 
możliwości leczenia.

Or. it

Poprawka 1279
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1280
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1281
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1282
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1284
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III– punkt 1 – podpunkt 1.1. – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 1285
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR. 
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR. 
Liczba ta będzie gwałtownie rosła, w 
głównej mierze z powodu starzejącego się 
społeczeństwa Europy i związanego z tym 
wzrostu zachorowań na choroby 
neurodegeneracyjne. W przypadku wielu 
spośród wymienionych dolegliwości 
istotną rolę odgrywają czynniki 
środowiskowe, związane ze stylem życia i 
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społeczno-gospodarcze; szacuje się, że ma 
z nimi związek do jednej trzeciej 
globalnego obciążenia chorobami. Jednak 
w przypadku innych schorzeń, takich jak 
choroby neurodegeneracyjne, skuteczne 
strategie profilaktyczne będą wymagać 
przede wszystkim znacznego postępu 
badań nad przyczynami tych chorób oraz 
rozwoju lepszych metod wczesnej 
diagnostyki i możliwości leczenia, w tym 
zaawansowanych terapii dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb.

Or. en

Poprawka 1286
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR.
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR. Rak 
odpowiada za jedną czwartą zgonów i jest 
główną przyczyną śmierci osób w wieku 
od 45 do 64 lat, podczas gdy ponad 27 mln 
osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR.
Liczba ta będzie nadal drastycznie rosnąć 
– przede wszystkim w wyniku rosnącej 
zapadalności na choroby 
neurodegeneracyjne, jak choroba 
Parkinsona i Alzheimera, związanej z 
podniesieniem średniej wieku ludności 
europejskiej. W przypadku wielu spośród 
wymienionych dolegliwości istotną rolę 
odgrywają czynniki środowiskowe, 
związane ze stylem życia i społeczno-
gospodarcze; szacuje się, że ma z nimi 
związek do jednej trzeciej globalnego 
obciążenia chorobami. Jednak w 
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przypadku innych chorób, w szczególności 
chorób neurodegeneracyjnych, skuteczne 
strategie zapobiegania będą wymagać 
przede wszystkim znacznego bodźca w 
dziedzinie badań etiologicznych i rozwoju 
udoskonalonej wczesnej diagnostyki oraz 
możliwości leczenia.

Or. it

Poprawka 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR. 
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR. 
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.
Liczba ta będzie gwałtownie rosła, w 
głównej mierze z powodu starzejącego się 
społeczeństwa Europy i związanego z tym 
wzrostu zachorowań na choroby 
neurodegeneracyjne, takie jak choroba 
Parkinsona i Alzheimera. Jednak w 
przypadku innych schorzeń, w 
szczególności chorób 
neurodegeneracyjnych, skuteczne 
strategie profilaktyczne będą wymagać 
przede wszystkim znacznego postępu 
badań nad przyczynami tych chorób oraz 
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rozwoju lepszych metod wczesnej 
diagnostyki i możliwości leczenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją poważne czynniki społeczno-gospodarcze związane ze schorzeniami mózgu, a w 
związku z tym istnieje również pilna potrzeba przeznaczenia znacznych środków finansowych 
na badania w celu odkrycia przyczyn, poprawy wczesnej diagnostyki oraz rozwoju lepszych 
możliwości leczenia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku chorób neurodegeneracyjnych, 
które staną się coraz częstsze i kosztowniejsze dla systemów opieki zdrowotnej ze względu na 
starzejące się społeczeństwo.

Poprawka 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR.
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR. 
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.
Jednak w przypadku innych schorzeń, w 
szczególności chorób 
neurodegeneracyjnych, skuteczne 
strategie profilaktyczne będą wymagać 
przede wszystkim znacznego postępu 
badań nad przyczynami tych chorób oraz 
rozwoju lepszych metod wczesnej 
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diagnostyki i możliwości leczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją poważne czynniki społeczno-gospodarcze związane ze schorzeniami mózgu, a w 
związku z tym istnieje również pilna potrzeba przeznaczenia znacznych środków finansowych 
na badania w celu odkrycia przyczyn, poprawy wczesnej diagnostyki oraz rozwoju lepszych 
możliwości leczenia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku chorób neurodegeneracyjnych, 
które staną się coraz częstsze i kosztowniejsze dla systemów opieki zdrowotnej ze względu na 
starzejące się społeczeństwo.

Poprawka 1289
Seán Kelly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR. 
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR. 
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.
Jednak w przypadku innych schorzeń, w 
szczególności chorób 
neurodegeneracyjnych, skuteczne 
strategie profilaktyczne będą wymagać 
przede wszystkim znacznego postępu 
badań nad przyczynami tych chorób oraz 
rozwoju lepszych metod wczesnej 
diagnostyki i możliwości leczenia. 
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Or. en

Uzasadnienie

Istnieją poważne czynniki społeczno-gospodarcze związane ze schorzeniami mózgu, a w 
związku z tym istnieje również pilna potrzeba przeznaczenia znacznych środków finansowych 
na badania w celu odkrycia przyczyn, poprawy wczesnej diagnostyki oraz rozwoju lepszych 
możliwości leczenia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku chorób neurodegeneracyjnych, 
które staną się coraz częstsze i kosztowniejsze dla systemów opieki zdrowotnej ze względu na 
starzejące się społeczeństwo.

Poprawka 1290
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR.
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR.
Liczba ta będzie nadal dramatycznie 
rosnąć – w znacznej mierze w wyniku 
starzenia się ludności europejskiej oraz 
rosnącej zapadalności na choroby 
neurodegeneracyjne, jak choroba 
Parkinsona i Alzheimera. W przypadku 
wielu spośród wymienionych dolegliwości 
istotną rolę odgrywają czynniki 
środowiskowe, związane ze stylem życia i 
społeczno-gospodarcze; szacuje się, że ma 
z nimi związek do jednej trzeciej 
globalnego obciążenia chorobami.

Or. it



PE492.765v01-00 168/174 AM\907546PL.doc

PL

Poprawka 1291
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR. 
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR. 
Ponad 120 mln obywateli Unii cierpi na 
choroby reumatyczne i choroby układu 
mięśniowo-szkieletowego, a całkowity 
koszt tych chorób szacuje się na 240 mld 
EUR. W przypadku wielu spośród 
wymienionych dolegliwości istotną rolę 
odgrywają czynniki środowiskowe, 
związane ze stylem życia i społeczno-
gospodarcze; szacuje się, że ma z nimi 
związek do jednej trzeciej globalnego 
obciążenia chorobami.

Or. en

Poprawka 1292
Marisa Matias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 

W Unii choroby układu krążenia są co roku 
przyczyną ponad 2 mln zgonów i kosztują 
gospodarkę ponad 192 mld EUR, 
natomiast rak odpowiada za jedną czwartą 
zgonów i jest główną przyczyną śmierci 
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osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
całkowity koszt schorzeń mózgu (w tym 
m.in. wpływających na zdrowie 
psychiczne) szacuje się na 800 mld EUR. 
W przypadku wielu spośród wymienionych 
dolegliwości istotną rolę odgrywają 
czynniki środowiskowe, związane ze 
stylem życia i społeczno-gospodarcze; 
szacuje się, że ma z nimi związek do jednej 
trzeciej globalnego obciążenia chorobami.

osób w wieku od 45 do 64 lat. Ponad 27 
mln osób w Unii cierpi na cukrzycę, a 
ponad 120 mln cierpi na choroby 
reumatyczne i choroby układu mięśniowo-
szkieletowego; całkowity koszt schorzeń 
mózgu (w tym m.in. wpływających na 
zdrowie psychiczne) szacuje się na 800 
mld EUR. W przypadku wielu spośród 
wymienionych dolegliwości istotną rolę 
odgrywają czynniki środowiskowe, 
związane ze stylem życia i społeczno-
gospodarcze; szacuje się, że ma z nimi 
związek do jednej trzeciej globalnego 
obciążenia chorobami.

Or. en

Poprawka 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 5 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby rzadkie pozostają głównym 
wyzwaniem dla UE i państw 
członkowskich. Istnieje 6–8 tys. chorób 
rzadkich, na które w całej Europie cierpi 
w przybliżeniu 30 mln ludzi. Skuteczne 
leczenie można zapewnić jedynie 
wówczas, kiedy państwa członkowskie 
będą ze sobą współpracować, ponieważ w 
żadnym państwie członkowskim nie ma 
wystarczającej liczby przypadków tych 
chorób, aby można było przeprowadzić 
skuteczne badania.

Or. en

Poprawka 1294
Angelika Niebler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby dziecięce, w tym choroby 
związane z wcześniactwem i samo 
wcześniactwo, stanowią duże wyzwanie 
społeczne. Zdrowie dzieci jest dla Unii 
Europejskiej najwyższym priorytetem. 
Podobnie jak w przypadku rzadkich 
chorób skuteczne badania naukowe 
i leczenie można rozwinąć wyłącznie 
w ramach wspólnej strategii europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Co dziesiąte niemowlę w Europie przychodzi na świat za wcześnie. Skutki wcześniactwa 
uważa się obecnie za najczęstszą przyczynę umieralności dzieci. Jednak w większości 
europejskich państw zagwarantowany jest zadowalający poziom opieki nad noworodkami. 
W samych Niemczech roczne koszty opieki nad wcześniakami wynoszą niemal 500 milionów 
euro. Dlatego też absolutnie konieczne jest prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie.

Poprawka 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby dzieci, w tym dzieci 
przedwcześnie urodzonych
Zdrowie dzieci jest podstawowym 
priorytetem dla Unii Europejskiej. 
Podobnie jak w przypadku chorób 
rzadkich, skuteczne badania i leczenie 
można zapewnić jedynie w ramach 
wspólnych działań na szczeblu 
europejskim.

Or. en
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Poprawka 1296
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby zakaźne (np. HIV/AIDS, gruźlica 
i malaria) stanowią globalne zagrożenie i 
odpowiadają za 41 % spośród 1,5 mld lat 
życia skorygowanych niepełnosprawnością 
w skali świata, w tym za 8 % w Europie. 
Należy się również przygotować na 
pojawiające się epidemie i groźbę wzrostu 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe.

Choroby zakaźne (np. HIV/AIDS, gruźlica 
i malaria) stanowią globalne zagrożenie i 
odpowiadają za 41 % spośród 1,5 mld lat 
życia skorygowanych niepełnosprawnością 
w skali świata, w tym za 8 % w Europie. 
Należy się również przygotować na 
pojawiające się epidemie i groźbę wzrostu 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Wymaga to 
wspierania badań nad metodami 
alternatywnymi lub uzupełniającymi 
leczenie środkami 
przeciwdrobnoustrojowymi, takimi jak 
fagoterapia czy leki zawierające 
bakteriofagi.

Or. fr

Poprawka 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby zakaźne (np. HIV/AIDS, gruźlica 
i malaria) stanowią globalne zagrożenie i 
odpowiadają za 41 % spośród 1,5 mld lat 
życia skorygowanych niepełnosprawnością 
w skali świata, w tym za 8 % w Europie.
Należy się również przygotować na 
pojawiające się epidemie i groźbę wzrostu 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe.

Choroby zakaźne (np. HIV/AIDS, gruźlica, 
malaria i choroby zaniedbane) stanowią 
globalne zagrożenie i odpowiadają za 41% 
spośród 1,5 mld lat życia skorygowanych 
niepełnosprawnością w skali świata, w tym 
za 8% w Europie. Należy się również 
przygotować na pojawiające się epidemie i 
groźbę wzrostu oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe.

Or. en
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Poprawka 1298
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby zakaźne (np. HIV/AIDS, gruźlica 
i malaria) stanowią globalne zagrożenie i 
odpowiadają za 41 % spośród 1,5 mld lat 
życia skorygowanych niepełnosprawnością 
w skali świata, w tym za 8 % w Europie. 
Należy się również przygotować na 
pojawiające się epidemie i groźbę wzrostu 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe.

Choroby zakaźne (np. HIV/AIDS, gruźlica 
i malaria) stanowią globalne zagrożenie i 
odpowiadają za 41 % spośród 1,5 mld lat 
życia skorygowanych niepełnosprawnością 
w skali świata, w tym za 8 % w Europie. 
Należy się również przygotować na 
pojawiające się epidemie i groźbę wzrostu 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Coraz większe 
zaniepokojenie budzą również choroby 
związane z wodą.

Or. en

Poprawka 1299
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choroby zakaźne (np. HIV/AIDS, gruźlica 
i malaria) stanowią globalne zagrożenie i 
odpowiadają za 41 % spośród 1,5 mld lat 
życia skorygowanych niepełnosprawnością 
w skali świata, w tym za 8 % w Europie. 
Należy się również przygotować na 
pojawiające się epidemie i groźbę wzrostu 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe.

Choroby zakaźne (np. HIV/AIDS, gruźlica 
i malaria) stanowią globalne zagrożenie i 
odpowiadają za 41 % spośród 1,5 mld lat 
życia skorygowanych niepełnosprawnością 
w skali świata, w tym za 8 % w Europie. 
Należy się również przygotować na 
pojawiające się epidemie, powracające 
choroby zakaźne i groźbę wzrostu 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe.

Or. en
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Poprawka 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 7
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
PE489.637v01–00

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tymczasem procesy rozwoju leków i 
szczepionek stają się coraz droższe i coraz 
mniej skuteczne. Należy podjąć 
odpowiednie kroki w związku z 
utrzymującymi się nierównościami pod 
względem stanu zdrowia oraz zapewnić 
wszystkim Europejczykom dostęp do 
systemów skutecznej i kompetentnej opieki 
zdrowotnej.

Tymczasem procesy rozwoju leków i 
szczepionek stają się coraz droższe i coraz 
mniej skuteczne, gdyż często nie są 
testowane skutki tych leków dla grupy 
wiekowej, która najczęściej jej stosuje, tj.
osób starszych. Należy podjąć 
odpowiednie kroki w związku z 
utrzymującymi się nierównościami pod 
względem stanu zdrowia oraz zapewnić 
wszystkim Europejczykom, niezależnie od 
ich wieku lub pochodzenia, dostęp do 
systemów skutecznej i kompetentnej opieki 
zdrowotnej oraz do bezpiecznych 
możliwości leczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Osoby starsze zażywają ponad 30 procent leków na receptę oraz ponad 40 procent leków bez 
recepty. Mając na uwadze, że w świetle powyższego osoby starsze stanowią największą grupę 
konsumentów produktów farmaceutycznych, należy podjąć działania w celu zadbania o to, 
aby testy leków zażywanych przez osoby starsze dotyczyły tego, jakie skutki wywołują one u 
osób właśnie z tego przedziału wiekowego.

Poprawka 1301
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tymczasem procesy rozwoju leków i 
szczepionek stają się coraz droższe i coraz 

Tymczasem procesy rozwoju leków i 
szczepionek stają się coraz droższe i coraz 
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mniej skuteczne. Należy podjąć 
odpowiednie kroki w związku z 
utrzymującymi się nierównościami pod 
względem stanu zdrowia oraz zapewnić 
wszystkim Europejczykom dostęp do 
systemów skutecznej i kompetentnej opieki 
zdrowotnej.

mniej skuteczne, a wiarygodność 
poprzedzających testów 
przeprowadzonych na zwierzętach w 
przypadku ludzi okazuje się coraz bardziej 
wątpliwa. Należy poprawić uregulowania 
dotyczące działalności badawczej. Należy 
podjąć odpowiednie kroki w związku z 
utrzymującymi się nierównościami pod 
względem stanu zdrowia oraz zapewnić 
wszystkim Europejczykom dostęp do 
systemów skutecznej i kompetentnej opieki 
zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Badania UE powinny wspierać zmianę paradygmantu w badaniach, polegającą na wycofaniu 
się z testów na zwierzętach i przejściu na nowoczesne metody testowania na miarę XXI wieku. 
Postępy w biologii molekularnej, biotechnologii i innych dziedzinach torują drogę znacznie 
lepszym sposobom oceniania przez naukowców leków i szczepionek. Postępy te mogą 
sprawić, że testowanie stanie się szybsze, tańsze i będzie bardziej bezpośrednio dotyczyć 
ludzi.

Poprawka 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inne czynniki, takie jak zamożność, 
integracja, zaangażowanie, kapitał 
społeczny i praca, również mają wpływ na 
zdrowie i dobrostan, należy zatem przyjąć 
podejście holistyczne.

Or. en


