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Poprawka 1303
Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Choroby i niepełnosprawność nie 
zatrzymują się na granicach państw.
Odpowiednia reakcja na poziomie 
europejskim i w partnerstwie z państwami 
trzecimi na kwestie badań naukowych i 
innowacji może wnieść zasadniczy wkład 
w sprostanie tym globalnym wyzwaniom,
przyczyniając się tym samym do 
osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, a 
także zapewnić lepsze zdrowie i dobre 
samopoczucie wszystkim obywatelom oraz 
dać Europie pozycję lidera na szybko 
zmieniających się światowych rynkach 
innowacji w zakresie zdrowia i dobrego 
samopoczucia.

Or. fr

Poprawka 1304
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Choroby i niepełnosprawność nie 
zatrzymują się na granicach państw.
Odpowiednia reakcja na poziomie 
europejskim i w partnerstwie z państwami 
trzecimi na kwestie badań naukowych i 
innowacji może wnieść zasadniczy wkład 
w sprostanie tym globalnym wyzwaniom,
przyczyniając się tym samym do 
osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, a 
także zapewnić lepsze zdrowie i dobre 
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zdrowia i dobrostanu. samopoczucie wszystkim obywatelom oraz 
dać Europie pozycję lidera na szybko 
zmieniających się światowych rynkach 
innowacji w zakresie zdrowia i dobrego 
samopoczucia.

Or. fr

Poprawka 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Choroby i niepełnosprawność nie 
zatrzymują się na granicach państw.
Odpowiednia reakcja na poziomie 
europejskim i w partnerstwie z państwami 
trzecimi na kwestie badań naukowych i 
innowacji może wnieść zasadniczy wkład 
w sprostanie tym globalnym wyzwaniom,
przyczyniając się tym samym do 
osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, a 
także zapewnić lepsze zdrowie i dobre 
samopoczucie wszystkim obywatelom oraz 
dać Europie pozycję lidera na szybko 
zmieniających się światowych rynkach 
innowacji w zakresie zdrowia i dobrego 
samopoczucia.

Or. fr

Uzasadnienie

Choroby, szczególnie choroby zakaźne, nie zatrzymują się na granicach państw 
członkowskich i – zgodnie z celami Unii – zwalczanie ich rozprzestrzeniania się jest 
jednoznaczne z dążeniem do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju. Dążenie do tego, aby 
„dać Europie pozycję lidera na szybko zmieniających się światowych rynkach”, stanowi 
niewątpliwie istotną oś działań zewnętrznych Unii, jednakże Unia powinna również 
respektować międzynarodowe zobowiązania – stąd przypomnienie milenijnych celów.
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Poprawka 1306
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1307
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr
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Poprawka 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ta reakcja zależy od najwyższej jakości 
badań naukowych służących poprawie 
naszego fundamentalnego zrozumienia 
zdrowia, choroby, niepełnosprawności, 
rozwoju i starzenia się (w tym średniego 
trwania życia), a także od spójnego i 
powszechnego wykorzystania posiadanej i 
zdobywanej wiedzy w innowacyjnych, 
skalowalnych i skutecznych produktach, 
strategiach, interwencjach i usługach. 
Ponadto znaczenie tych wyzwań w całej 
Europie, a w wielu przypadkach także w 
skali globalnej, wymaga reakcji 
zapewniającej długoterminowe i 
skoordynowane wsparcie współpracy 
między wybitnymi, multidyscyplinarnymi i 
wielosektorowymi zespołami. Aby 
sprostać tym wyzwaniom, sukces w 
zakresie innowacji zależy od odpowiedniej 
równowagi między badaniami 
eksperymentalnymi i wsparciem 
udzielonym na zastosowania. Wspólne 
badania uzupełniają badania 
poszukiwawcze, które finansowane są w 
ramach pierwszego filaru. Wspólne 
badania eksperymentalne stanowią 
strategiczne narzędzie, które musi być 
finansowane na takich samych zasadach 
jak badania kliniczne, aby uczynić Europę 
bardziej konkurencyjną w sektorze 
zdrowia.

Or. fr

Poprawka 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 1310
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta reakcja zależy od najwyższej jakości 
badań naukowych służących poprawie 
naszego fundamentalnego zrozumienia
zdrowia, choroby, niepełnosprawności, 
rozwoju i starzenia się (w tym średniego 
trwania życia), a także od spójnego i
powszechnego wykorzystania posiadanej i 
zdobywanej wiedzy w innowacyjnych, 
skalowalnych i skutecznych produktach, 
strategiach, interwencjach i usługach.

Ta reakcja zależy od najwyższej jakości 
badań naukowych służących poprawie 
naszego fundamentalnego zrozumienia
czynników warunkujących zdrowie, 
chorobę, niepełnosprawność, rozwój i 
starzenie się (w tym średniego trwania 
życia), a także od spójnego i 
powszechnego wykorzystania posiadanej i 
zdobywanej wiedzy w innowacyjnych, 
skalowalnych i skutecznych produktach, 
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Ponadto znaczenie tych wyzwań w całej 
Europie, a w wielu przypadkach także w 
skali globalnej, wymaga reakcji 
zapewniającej długoterminowe i 
skoordynowane wsparcie współpracy 
między wybitnymi, multidyscyplinarnymi i 
wielosektorowymi zespołami.

strategiach, interwencjach i usługach.
Ponadto znaczenie tych wyzwań w całej 
Europie, a w wielu przypadkach także w 
skali globalnej, wymaga reakcji 
zapewniającej długoterminowe i 
skoordynowane wsparcie współpracy 
między wybitnymi, multidyscyplinarnymi i 
wielosektorowymi zespołami. Konieczne 
jest także podjęcie tego wyzwania 
z perspektywy nauk społeczno-
gospodarczych i humanistycznych.

Or. en

Poprawka 1311
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W przypadku tego wyzwania – podobnie 
jak w przypadku innych wyzwań – sukces 
w obszarze innowacji zależeć będzie od 
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odpowiedniej równowagi między 
badaniami eksperymentalnymi a 
wsparciem zastosowań. Wspólne badania 
uzupełniają badania poszukiwawcze, 
które są finansowane w ramach 
pierwszego filara. Wspólne badania 
eksperymentalne stanowią strategiczne 
narzędzie, które musi być finansowane w 
takim samym zakresie jak badania 
kliniczne, aby Europa stała się bardziej 
konkurencyjna w sektorze zdrowia.

Or. en

Poprawka 1312
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli celem badań jest zapewnienie maksymalnych korzyści społecznych, powinny one nie 
tylko przynosić innowacyjne i skuteczne rozwiązania, lecz ich wyniki powinny być również 
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powszechnie dostępne.

Poprawka 1313
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1314
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta reakcja zależy od najwyższej jakości 
badań naukowych służących poprawie 
naszego fundamentalnego zrozumienia 
zdrowia, choroby, niepełnosprawności, 
rozwoju i starzenia się (w tym średniego 

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

trwania życia), a także od spójnego i 
powszechnego wykorzystania posiadanej i 
zdobywanej wiedzy w innowacyjnych, 
skalowalnych, skutecznych i dostępnych
produktach, strategiach, interwencjach i 
usługach. Ponadto znaczenie tych wyzwań 
w całej Europie, a w wielu przypadkach 
także w skali globalnej, wymaga reakcji 
zapewniającej długoterminowe i 
skoordynowane wsparcie współpracy 
między wybitnymi, multidyscyplinarnymi i 
wielosektorowymi zespołami.

Or. en

Poprawka 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli celem badań jest zapewnienie maksymalnych korzyści społecznych, ich wyniki powinny 
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być powszechnie dostępne.

Poprawka 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli celem badań jest zapewnienie maksymalnych korzyści społecznych, powinny one nie 
tylko przynosić innowacyjne i skuteczne rozwiązania, lecz ich wyniki powinny być również 
powszechnie dostępne.

Poprawka 1317
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Także złożoność wyzwania i wzajemne 
powiązania między jego składnikami 
wymagają reakcji na poziomie 
europejskim. Wiele podejść, narzędzi i 
technologii znajduje zastosowanie w 
różnych obszarach badań naukowych i 
innowacji związanych z tym wyzwaniem, a 
najskuteczniej ich wprowadzenie można 
wesprzeć na poziomie Unii. Dotyczy to 
opracowania długoterminowych kohort i 
prowadzenia badań klinicznych 
(koncentrujących się na rozwoju i 
skutkach leków we wszystkich grupach 
wiekowych), klinicznego wykorzystania 
technologii „-omicznych” lub rozwoju 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) oraz ich 
praktycznego zastosowania w opiece 
zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie e-
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przypadku stratyfikowanych i/lub 
spersonalizowanych usług medycznych, 
leczenia rzadkich chorób oraz dostarczania 
rozwiązań umożliwiających wspomagane i 
samodzielne życie.

zdrowia. Wymogi poszczególnych 
populacji najskuteczniej zaspokaja się 
również w sposób zintegrowany, np. w 
przypadku stratyfikowanych i/lub
spersonalizowanych usług medycznych, 
leczenia rzadkich chorób, odpowiednich 
leków dla osób starszych oraz dostarczania 
rozwiązań umożliwiających wspomagane i 
samodzielne życie.

Or. en

Uzasadnienie

A lack of evidence on the effects of medicines in the older population is creating a large and 
increasing discrepancy between the results of clinical trials and clinical practice. This 
situation cannot be justified in view of the increasing number of older patients; there are 
practical implications, as the current lack of evidence creates problems for physicians. This 
constitutes an important obstacle to the EU’s objective to increase healthy and active ageing 
and life expectancy. EU funded research could support the development of specific clinical 
trials, i.e. with adapted design aiming to demonstrate efficacy, effectiveness and safety of 
medicines for older people.

Poprawka 1319
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Skuteczna promocja zdrowia, oparta na 
solidnych podstawach faktograficznych, 
zapobiega chorobom, poprawia dobre 
samopoczucie i jest racjonalna pod 
względem kosztów. Promocja zdrowia i 
zapobieganie chorobom zależą również od 
zrozumienia czynników warunkujących 
stan zdrowia, od skutecznych narzędzi 
zapobiegania, takich jak szczepionki, od 
efektywnego nadzoru nad zdrowiem i 
chorobami i gotowości oraz od 
skutecznych programów badań 
przesiewowych. Wodolecznictwo, które 
stanowi działalność specyficzną dla 
Europy, musi stać się przedmiotem 
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właściwych badań w zakresie 
zapobiegania, opieki oraz dobrego 
samopoczucia.

Or. fr

Poprawka 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1321
Teresa Riera Madurell

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skuteczna promocja zdrowia, oparta na 
solidnych podstawach faktograficznych, 

Skuteczna promocja zdrowia, oparta na 
solidnych podstawach faktograficznych, 



PE492.789v01-00 16/186 AM\907849PL.doc

PL

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

zapobiega chorobom, poprawia dobrostan i 
jest racjonalna pod względem kosztów. 
Promocja zdrowia i zapobieganie 
chorobom, w tym chorobom zawodowym,
zależą również od zrozumienia czynników 
warunkujących stan zdrowia, od 
skutecznych narzędzi zapobiegania, takich 
jak szczepionki, od efektywnego nadzoru 
nad zdrowiem i chorobami i gotowości 
oraz od skutecznych programów badań 
przesiewowych.

Or. en

Poprawka 1322
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1323
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto wiele problemów w zakresie 
promocji zdrowia dotyczy funkcjonowania 
krajowych i globalnych instytucji i 
systemów opieki zdrowotnej, tj. 
społecznych, etycznych, kulturowych i 
komunikacyjnych procesów, jakie 
zachodzą w ramach interakcji między 
różnymi grupami zawodowymi, 
politykami, pacjentami i ich krewnymi. 
Analiza i zrozumienie takich problemów 
wymaga zaangażowania fachowców z 
dziedziny nauk społecznych, kultury i 
komunikacji.

Or. en

Poprawka 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Udane działania w zakresie zapobiegania 
chorobom, niepełnosprawności i 
ograniczonej funkcjonalności, zarządzania 
nimi, leczenia i terapii, bazują na 
fundamentalnym zrozumieniu ich 
przyczyn, procesów i skutków, w tym 
dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność i bariery istniejące w 
otoczeniu społecznym, a także czynników 
sprzyjających zdrowiu i dobremu 
samopoczuciu. Skuteczna wymiana danych 
i powiązanie takich danych z 
prowadzonymi na dużą skalę badaniami 
kohortowymi również ma podstawowe 
znaczenie, tak samo jak przełożenie 
wyników badań naukowych na praktykę 
kliniczną, w szczególności poprzez badania 
kliniczne.
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Or. fr

Poprawka 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Udane działania w zakresie zapobiegania 
chorobom, niepełnosprawności i 
ograniczonej funkcjonalności, zarządzania 
nimi, leczenia i terapii, bazują na 
fundamentalnym zrozumieniu ich 
przyczyn, procesów i skutków, a także 
czynników sprzyjających zdrowiu i 
dobrostanowi. Skuteczna wymiana danych 
i powiązanie takich danych z 
prowadzonymi na dużą skalę badaniami 
kohortowymi również ma podstawowe 
znaczenie, tak samo jak przełożenie 
wyników badań naukowych na praktykę 
kliniczną, co powinno dotyczyć wszystkich 
grup wiekowych, aby zagwarantować, że 
leki będą dostosowane do ich 
przeznaczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że osoby starsze stanowią największą grupę korzystających z 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. Współgra to również z podkreślaną w UE kwestią bezpieczeństwa pacjentów.

Poprawka 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy rozwijać spersonalizowane usługi 
medyczne w celu stworzenia nowych 
strategii prewencyjnych i terapeutycznych 
dostosowanych do wymogów pacjentów, 
aby lepiej zapobiegać chorobom i 
wcześniej je wykrywać. Należy 
zidentyfikować czynniki, które wpływają 
na podejmowanie decyzji terapeutycznych, 
wyjaśnić je i poznać dzięki badaniom.

Or. en

Poprawka 1327
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymagania przed sektorami
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 

Zapewnienie równego dostępu do zdrowia 
i dobrostanu oraz wyeliminowanie 
znaczącej roli statusu społeczno-
ekonomicznego oraz płci społeczno-
kulturowej, przy jednoczesnej realizacji 
wymogów sektora opieki zdrowotnej
wynikających ze zmian demograficznych, 
stanowi wyzwanie społeczne. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
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jego trwania. niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Or. en

Poprawka 1328
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności, jak również zmniejszenie 
kosztów dzięki nowym terapiom i 
alternatywnym opłacalnym metodom 
produkcji biotechnologicznej. Przyczyni 
się to do poprawy ich dobrostanu 
fizycznego, społecznego i psychicznego 
oraz do wydłużenia czasu jego trwania.

Or. en
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Poprawka 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
populacji zapadającej na choroby 
przewlekłe coraz częściej i w coraz 
młodszym wieku. Jeśli ma być utrzymana 
efektywna opieka zdrowotna dla 
wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Or. en

Poprawka 1330
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymagania przed sektorami Dodatkowe wymagania przed sektorami 



PE492.789v01-00 22/186 AM\907849PL.doc

PL

opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością, a także problemami 
z mobilnością i dostępnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Or. en

Poprawka 1331
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 



AM\907849PL.doc 23/186 PE492.789v01-00

PL

w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, osobom 
cierpiącym na choroby przewlekłe, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Or. it

Poprawka 1332
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, osobom 
przewlekle chorym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
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ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Or. en

Poprawka 1333
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, osobom 
przewlekle chorym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Or. en

Uzasadnienie

Choroby przewlekłe stanowią największe wyzwanie na drodze do realizacji celu UE, jakim 
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jest zapewnienie do 2020 r. obywatelom europejskim dwóch dodatkowych lat życia w 
zdrowiu.  Należy w szczególności zadbać o to, aby osoby przewlekle chore odniosły korzyści z 
poprawy procesu podejmowania decyzji na temat zapobiegania i leczenia, rozpowszechniania 
najlepszych praktyk oraz wdrażania innowacji technologicznych i społecznych.

Poprawka 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, osobom 
przewlekle chorym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Or. en

Uzasadnienie

Choroby przewlekłe stanowią największe wyzwanie na drodze do realizacji celu UE, jakim 
jest zapewnienie do 2020 r. obywatelom europejskim dwóch dodatkowych lat życia w 
zdrowiu.  Należy w szczególności zadbać o to, aby osoby przewlekle chore odniosły korzyści z 
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poprawy procesu podejmowania decyzji na temat zapobiegania i leczenia, rozpowszechniania 
najlepszych praktyk oraz wdrażania innowacji technologicznych i społecznych.

Poprawka 1335
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, osobom 
cierpiącym na choroby przewlekłe, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Or. it

Poprawka 1336
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe wymagania przed sektorami 
opieki zdrowotnej stawia narastające 
obciążenie chorobami i 
niepełnosprawnością w kontekście 
starzejącej się populacji. Jeśli ma być 
utrzymana efektywna opieka zdrowotna 
dla wszystkich kategorii wiekowych, 
niezbędne jest podjęcie kroków 
zmierzających do usprawnienia procesu 
decyzyjnego w zakresie zapobiegania i 
leczenia, do określenia najlepszych praktyk 
w sektorze opieki zdrowotnej i wsparcia 
ich upowszechniania, a także do 
wspomagania zintegrowanej opieki i 
powszechnego wprowadzania innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i 
społecznych, umożliwiających w 
szczególności osobom starszym, a także 
niepełnosprawnym, kontynuację 
aktywnego trybu życia i zachowanie 
niezależności. Przyczyni się to do poprawy 
ich dobrostanu fizycznego, społecznego i 
psychicznego oraz do wydłużenia czasu 
jego trwania.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Poprawka 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszystkie te działania będą prowadzone w 
sposób zapewniający wsparcie w całym 
cyklu badań naukowych i innowacji, 
wzmacniając konkurencyjność przemysłu 
Unii i ułatwiając rozwój nowych 
możliwości rynkowych. Na przykład w 
dziedzinie badań problemu alergii 
skórnych diagnoza na podstawie prób 
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skórnych (ang. patch testing) jest obecnie 
jedynym środkiem, jakim dysponują 
dermatolodzy, aby badać pacjentów w 
zakresie alergii typu VI. Potrzebne są 
nowe, bardziej niezawodne metody, aby 
ocenić, czy pacjent jest uczulony na jakąś 
substancję i aby umożliwić identyfikację 
związku przyczynowego między 
narażeniem na działanie substancji a 
szkodliwym skutkiem dla skóry.

Or. fr

Uzasadnienie

Diagnostyka na podstawie prób skórnych stanowi wstępny wskaźnik tego, że narażenie na 
działanie substancji jest przyczyną alergii skórnej w danej populacji. Nie pozwala ona 
jednakże wykazać, jakie narażenie wywołuje tę alergię. Ze względu na coraz częstsze 
występowanie problemu alergii skórnych należy dysponować skutecznymi i niezawodnymi 
środkami diagnostycznymi. Metoda prób skórnych może wywołać alergię u pacjenta, który nie 
doznałby jej, gdyby nie został poddany próbom.

Poprawka 1338
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszystkie te działania będą prowadzone w 
sposób zapewniający wsparcie w całym 
cyklu badań naukowych i innowacji, 
wzmacniając konkurencyjność przemysłu 
Unii i ułatwiając rozwój nowych 
możliwości rynkowych. Szczególną uwagę 
należy poświęcić zaangażowaniu 
wszystkich zainteresowanych stron w 
sektorze zdrowia, w tym pacjentów i 
organizacje pacjentów, tak aby opracować 
plan działania w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji, w którym 
obywatele będą aktywnie uczestniczyć i 
który odzwierciedlać będzie ich potrzeby i 
oczekiwania.
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Or. it

Poprawka 1339
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszystkie te działania będą prowadzone w 
sposób zapewniający wsparcie w całym 
cyklu badań naukowych i innowacji, 
wzmacniając konkurencyjność przemysłu 
Unii i ułatwiając rozwój nowych 
możliwości rynkowych. Należy również 
zwrócić uwagę na zaangażowanie 
wszystkich zainteresowanych stron, w tym 
pacjentów i stowarzyszeń pacjentów, w 
celu opracowania programu badań i 
innowacji, w którym obywatele biorą 
aktywny udział i który odzwierciedla ich 
potrzeby i oczekiwania.

Or. it

Poprawka 1340
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszystkie te działania będą prowadzone w 
sposób zapewniający wsparcie w całym 
cyklu badań naukowych i innowacji, 
wzmacniając konkurencyjność przemysłu 
Unii i ułatwiając rozwój nowych 
możliwości rynkowych. Nacisk położony 
zostanie również na uczestnictwo 
wszystkich zainteresowanych stron z 
sektora zdrowia, w tym organizacji 
pacjentów, aby opracować program badań 
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i innowacji, który aktywnie angażuje 
obywateli i odzwierciedla ich potrzeby i 
oczekiwania.

Or. en

Poprawka 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszystkie te działania będą prowadzone w 
sposób zapewniający wsparcie w całym 
cyklu badań naukowych i innowacji, 
wzmacniając konkurencyjność przemysłu 
Unii i ułatwiając rozwój nowych 
możliwości rynkowych. Nacisk położony 
zostanie również na uczestnictwo 
wszystkich zainteresowanych stron z 
sektora zdrowia, w tym pacjentów i 
organizacji pacjentów, aby opracować 
program badań i innowacji, który 
aktywnie angażuje obywateli i 
odzwierciedla ich potrzeby i oczekiwania.

Or. en

Uzasadnienie

Badania w dziedzinie zdrowia finansowane ze środków UE powinny odzwierciedlać potrzeby 
i oczekiwania obywateli, którym te badania mają pomagać, czyli samych pacjentów. Ze 
względu na swoją wiedzę fachową, znajomość zagadnień i pomysły organizacje pacjentów są 
idealnymi partnerami do pomocy w określaniu programów badawczych oraz budowania 
znaczących stosunków ze wszystkimi głównymi zainteresowanymi stronami, a także 
najlepszymi wyrazicielami opinii ogółu pacjentów.

Poprawka 1342
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 1 – podpunkt 1.3 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszystkie te działania będą prowadzone w 
sposób zapewniający wsparcie w całym 
cyklu badań naukowych i innowacji, 
wzmacniając konkurencyjność przemysłu 
Unii i ułatwiając rozwój nowych 
możliwości rynkowych. Nacisk położony 
zostanie również na uczestnictwo 
wszystkich zainteresowanych stron z 
sektora zdrowia, w tym pacjentów i 
organizacji pacjentów, aby opracować 
program badań i innowacji, który 
aktywnie angażuje obywateli i 
odzwierciedla ich potrzeby i oczekiwania.

Or. en

Uzasadnienie

Badania w dziedzinie zdrowia finansowane ze środków UE powinny odzwierciedlać potrzeby 
i oczekiwania obywateli, którym te badania mają pomagać, czyli samych pacjentów. Ze 
względu na swoją wiedzę fachową, znajomość zagadnień i pomysły organizacje pacjentów są 
idealnymi partnerami do pomocy w określaniu programów badawczych oraz budowania 
znaczących stosunków ze wszystkimi głównymi zainteresowanymi stronami, a także 
najlepszymi wyrazicielami opinii ogółu pacjentów.

Poprawka 1343
Seán Kelly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszystkie te działania będą prowadzone w 
sposób zapewniający wsparcie w całym 
cyklu badań naukowych i innowacji, 
wzmacniając konkurencyjność przemysłu 
Unii i ułatwiając rozwój nowych 
możliwości rynkowych. Nacisk położony 
zostanie również na uczestnictwo 
wszystkich zainteresowanych stron z 
sektora zdrowia, w tym pacjentów i 
organizacji pacjentów, aby opracować 
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program badań i innowacji, który 
aktywnie angażuje obywateli i 
odzwierciedla ich potrzeby i oczekiwania.

Or. en

Uzasadnienie

Badania w dziedzinie zdrowia finansowane ze środków UE powinny odzwierciedlać potrzeby 
i oczekiwania obywateli, którym te badania mają pomagać, czyli samych pacjentów. Ze 
względu na swoją wiedzę fachową, znajomość zagadnień i pomysły organizacje pacjentów są 
idealnymi partnerami do pomocy w określaniu programów badawczych oraz budowania 
znaczących stosunków ze wszystkimi głównymi zainteresowanymi stronami, a także 
najlepszymi wyrazicielami opinii ogółu pacjentów.

Poprawka 1344
Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1345
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii:

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

zagwarantowanie długoterminowych 
programów badawczych celem 
uwzględnienia pełnego cyklu innowacji,
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom; zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki,
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane,
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji,
koordynacja w celu wymiany wiedzy i 
doświadczeń między dyscyplinami 
klinicznymi, mając na względzie 
wzajemne powiązania między chorobami i 
coraz częste współwystępowanie kilku 
procesów chorobowych, a także aby 
dzielić się wiedzą i zasobami oraz 
zmniejszyć koszty, optymalizacja 
wydajności i skuteczności systemów opieki 
zdrowotnej oraz zmniejszanie nierówności 
poprzez podejmowanie decyzji w oparciu o 
dowody i upowszechnianie najlepszych 
praktyk, a także innowacyjne technologie i 
podejścia. W stosownych przypadkach 
działania te uwzględniają różnice płci i 
różnice między grupami genetycznymi.

Or. en
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Poprawka 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii:
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników
społecznych oraz środowiskowych i 
związanych z klimatem), usprawnienie 
promocji zdrowia i zapobieganie 
chorobom, zrozumienie chorób i 
udoskonalenie diagnostyki, rozwój 
skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej i skalowalnych działaniach w 
zakresie innowacji, lepsze wykorzystanie 
danych medycznych, zrozumienie 
nierówności spowodowanych rodzajem, 
adekwatnością i jakością systemu opieki i 
leczenia dostępnego dla osób 
niepełnosprawnych, w tym skutków
niepełnosprawności (np. utraty 
niezależności), analiza polityki i praktyk 
sprzyjających włączeniu 
zainteresowanych użytkowników w 
definiowanie systemów opieki, 
podejmowanie kwestii aktywnego 
starzenia się, aktywnego życia 
niezależnego i wspomaganego osób 
starszych i niepełnosprawnych, w 
szczególności wymagających bardziej 
intensywnego wsparcia, upodmiotowienie 
jednostki w zakresie samodzielnego 
zarządzania stanem zdrowia, promowanie 
zintegrowanej opieki, udoskonalenie 
narzędzi naukowych i metod służących 
wsparciu polityki i potrzebom w zakresie 
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regulacji, optymalizacja wydajności i 
skuteczności systemów opieki zdrowotnej 
oraz zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o 
dowody, takie jak wyniki badań 
dotyczących europejskich systemów opieki
i oceny ich skuteczności w zakresie 
zaspokajania potrzeb osób 
niepełnosprawnych, szczególnie w 
uzyskaniu zatrudnienia i utrzymaniu go, i
upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. fr

Poprawka 1347
Romana Jordan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki, 
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane, 
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki, 
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek 
profilaktycznych i leczniczych, rozwój 
nowych biofarmaceutyków, terapii 
komórkowych i nowych metod produkcji,
życie leków in silico w celu usprawnienia 
zarządzania chorobami i ich 
przewidywania, leczenie chorób, 
wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie i lepsza 
organizacja danych medycznych, 
stosowanie wydajnych systemów e-
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i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji, 
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

zdrowia, aktywne starzenie się, aktywne 
życie niezależne i wspomagane, 
innowacyjne narzędzia ortopedyczne 
służące potrzebom pacjentów,
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji, 
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. en

Poprawka 1348
Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii:
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki,
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 

Konkretne działania dotyczą przede
wszystkim następujących kwestii:
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki z 
uwzględnieniem zróżnicowanych 
uwarunkowań społeczno-gospodarczych,
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru chorób zakaźnych, 
zarówno w Unii, jak też w państwach 
sąsiadujących oraz w krajach 
rozwijających się, i gotowości do 
zwalczania epidemii oraz nowo 
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aktywne życie niezależne i wspomagane,
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji, 
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

pojawiających się chorób, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej i skalowalnych działaniach w 
zakresie innowacji, lepsze wykorzystanie 
danych medycznych, aktywne starzenie 
się, aktywne życie niezależne i 
wspomagane, upodmiotowienie jednostki 
w zakresie samodzielnego zarządzania 
stanem zdrowia, promowanie 
zintegrowanej opieki, udoskonalenie 
narzędzi naukowych i metod służących 
wsparciu polityki i potrzebom w zakresie 
regulacji, optymalizacja wydajności i 
skuteczności systemów opieki zdrowotnej 
oraz zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. fr

Poprawka 1349
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii:
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki,
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 

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

zakresie nadzoru chorób zakaźnych, 
zarówno w Unii, jak też w państwach 
sąsiadujących oraz w krajach 
rozwijających się, i gotowości do 
zwalczania epidemii oraz nowo 
pojawiających się chorób, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej i skalowalnych działaniach w 
zakresie innowacji, lepsze wykorzystanie 
danych medycznych, aktywne starzenie 
się, aktywne życie niezależne i 
wspomagane, upodmiotowienie jednostki 
w zakresie samodzielnego zarządzania 
stanem zdrowia, promowanie 
zintegrowanej opieki, udoskonalenie 
narzędzi naukowych i metod służących 
wsparciu polityki i potrzebom w zakresie 
regulacji, optymalizacja wydajności i 
skuteczności systemów opieki zdrowotnej 
oraz zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. fr

Poprawka 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii:
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki,
rozwój skutecznych programów badań 

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

uwarunkowań społeczno-gospodarczych,
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru chorób zakaźnych, 
zarówno w Unii, jak też w państwach 
sąsiadujących oraz w krajach 
rozwijających się, i gotowości do 
zwalczania epidemii oraz nowo 
pojawiających się chorób, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej i skalowalnych działaniach w 
zakresie innowacji, lepsze wykorzystanie 
danych medycznych, aktywne starzenie 
się, aktywne życie niezależne i 
wspomagane, upodmiotowienie jednostki 
w zakresie samodzielnego zarządzania 
stanem zdrowia, promowanie 
zintegrowanej opieki, udoskonalenie 
narzędzi naukowych i metod służących 
wsparciu polityki i potrzebom w zakresie 
regulacji, optymalizacja wydajności i 
skuteczności systemów opieki zdrowotnej 
oraz zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. fr

Uzasadnienie

Walka z nowo pojawiającymi się epidemiami w pierwszej kolejności polega na wzmocnionym 
nadzorze zarówno w Unii, jak też w jej sąsiedztwie, a także w pobliżu ognisk tych epidemii, 
które wciąż zbyt często usytuowane są w krajach rozwijających się. Zakłada to istnienie 
środków diagnozy dostosowanych do warunków społeczno-gospodarczych tych krajów, 
dobrze wyszkolonego personelu i skutecznych systemów opieki zdrowotnej.

Poprawka 1351
Britta Thomsen

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do wyzwania „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” ważniejszą rolę 
powinny odgrywać interdyscyplinarne badania w dziedzinie zdrowia. Skuteczna promocja 
zdrowia wymaga lepszego zrozumienia procesów społecznych, kulturowych, etycznych i 
komunikacyjnych w systemach opieki zdrowotnej w Europie. Ponadto proponujemy 
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uwzględnienie badań nad naukowymi nieinterwencyjnymi metodami, takimi jak 
muzykoterapia, psychoterapia czy różne bodźcowe metody leczenia.

Poprawka 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Zrozumienie czynników warunkujących stan zdrowia i chorób wymaga bardziej pogłębionej 
wiedzy na temat oznak zmiany biologicznej (biomarkerów) i związków między kluczowymi 
zdarzeniami, które łączą różne poziomy organizacji biologicznej (geny, komórki, tkanki, 
organy itd.).

Poprawka 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

opieki, lepsze zrozumienie zmian 
demograficznych w celu dostarczenia 
informacji na potrzeby rozwoju polityki, 
udoskonalenie narzędzi naukowych i 
metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji, 
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. en

Poprawka 1354
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki, 
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane, 
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 

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

zakresie samodzielnego zarządzania 
stanem zdrowia, promowanie 
zintegrowanej opieki, udoskonalenie 
narzędzi naukowych i metod służących 
wsparciu polityki i potrzebom w zakresie 
regulacji, optymalizacja wydajności i 
skuteczności systemów opieki zdrowotnej 
oraz zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. en

Poprawka 1355
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z klimatem), 
usprawnienie promocji zdrowia i 
zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki, 
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane, 
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 

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

opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji, 
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności społeczno-
ekonomicznych oraz nierówności ze 
względu na płeć poprzez podejmowanie 
decyzji w oparciu o dowody i 
upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. en

Poprawka 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki, 
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie 
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane, 
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 

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

stanem zdrowia, promowanie 
zintegrowanej opieki, udoskonalenie 
narzędzi naukowych i metod służących 
wsparciu polityki i potrzebom w zakresie 
regulacji, optymalizacja wydajności i 
skuteczności systemów opieki zdrowotnej 
oraz zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. en

Poprawka 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konkretne działania dotyczą przede 
wszystkim następujących kwestii: 
zrozumienie czynników warunkujących 
stan zdrowia (w tym czynników 
środowiskowych i związanych z 
klimatem), usprawnienie promocji zdrowia 
i zapobieganie chorobom, zrozumienie 
chorób i udoskonalenie diagnostyki, 
rozwój skutecznych programów badań 
przesiewowych oraz usprawnienie oceny 
podatności na choroby, poprawa sytuacji w 
zakresie nadzoru i gotowości, opracowanie
skuteczniejszych szczepionek, życie leków 
in silico w celu usprawnienia zarządzania 
chorobami i ich przewidywania, leczenie 
chorób, wykorzystanie wiedzy w praktyce 
klinicznej, lepsze wykorzystanie danych 
medycznych, aktywne starzenie się, 
aktywne życie niezależne i wspomagane, 
upodmiotowienie jednostki w zakresie 
samodzielnego zarządzania stanem 
zdrowia, promowanie zintegrowanej 
opieki, udoskonalenie narzędzi naukowych 
i metod służących wsparciu polityki i 
potrzebom w zakresie regulacji, 

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

potrzebom w zakresie regulacji; 
optymalizacja wydajności i skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. en

Poprawka 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zmniejszanie nierówności poprzez 
podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
i upowszechnianie najlepszych praktyk, a 
także innowacyjne technologie i podejścia.

Or. en

Poprawka 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wyzwania dla europejskiej 
biogospodarki: bezpieczeństwo 
żywnościowe łącznie z bezpieczeństwem 
żywności, zrównoważone rolnictwo i 
leśnictwo oraz badania morskie

Or. en

Poprawka 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wyzwania dla europejskiej 
biogospodarki: bezpieczeństwo 
żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, 
leśnictwo, badania morskie oraz badania w 
akwenach słodkowodnych

Or. en

Poprawka 1361
Nuno Teixeira
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania morskie
oraz gospodarka ekologiczna;

2. bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, woda, badania 
morskie, akwakultura, gospodarka 
ekologiczna, i ochrona różnorodności 
biologicznej

Or. pt

Uzasadnienie

Oprócz już wymienionych priorytetów wymienia się inne, także z nimi związane: wodę będącą 
zasobem naturalnym, akwakulturę i ochronę różnorodności biologicznej.

Poprawka 1362
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Biogospodarka: bezpieczeństwo 
żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, 
badania morskie oraz bioprzemysł

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z europejską strategią „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: 
biogospodarka dla Europy” biogospodarka obejmuje produkcję odnawialnych zasobów 
biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów w żywność, paszę, bioprodukty i bioenergię. 
Biogospodarka obejmuje cztery główne sektory, które należy wspierać ze środków na wielkie 
wyzwanie „biogospodarka”: rolnictwo i leśnictwo, rybołówstwo i akwakultura, bioprzemysł i 
żywność. http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Poprawka 1363
Marita Ulvskog
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, leśnictwo, 
badania morskie oraz biogospodarka

Or. en

Poprawka 1364
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu 
wystarczających dostaw bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności oraz innych
bioproduktów, poprzez opracowanie 
wydajnych, zasobooszczędnych systemów 
produkcji podstawowej, ochronie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych i niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw. Przyczyni się do 
szybszego przejścia na zrównoważoną 
europejską gospodarkę ekologiczną.

Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu 
zrównoważonej produkcji bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności oraz innych 
bioproduktów, poprzez opracowanie 
wydajnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych systemów produkcji 
podstawowej, ochronie powiązanych usług 
ekosystemowych oraz odbudowy 
różnorodności biologicznej, a także 
konkurencyjnych i niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw. Przyczyni się do 
szybszego przejścia na zrównoważoną 
europejską gospodarkę ekologiczną.

Or. en

Poprawka 1365
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu 
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wystarczających dostaw bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności oraz innych 
bioproduktów, poprzez opracowanie 
wydajnych, zasobooszczędnych systemów 
produkcji podstawowej, ochronie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych i niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw. Przyczyni się do 
szybszego przejścia na zrównoważoną 
europejską gospodarkę ekologiczną.

wystarczających dostaw bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności o wysokiej 
wartości odżywczej oraz innych 
bioproduktów, poprzez opracowanie 
wydajnych, zasobooszczędnych systemów 
produkcji podstawowej i przetwórstwa 
żywności, ochronie powiązanych usług 
ekosystemowych oraz konkurencyjnych i 
niskoemisyjnych łańcuchów dostaw. 
Przyczyni się do szybszego przejścia na 
zrównoważoną europejską gospodarkę 
ekologiczną.

Or. en

Poprawka 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu 
wystarczających dostaw bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności oraz innych 
bioproduktów, poprzez opracowanie 
wydajnych, zasobooszczędnych systemów 
produkcji podstawowej, ochronie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych i niskoemisyjnych
łańcuchów dostaw. Przyczyni się do 
szybszego przejścia na zrównoważoną 
europejską gospodarkę ekologiczną.

Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu 
wystarczających dostaw bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności oraz innych 
bioproduktów, poprzez opracowanie 
wydajnych, zasobooszczędnych systemów 
produkcji podstawowej, ochronie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych i zrównoważonych
łańcuchów dostaw. Przyczyni się do 
szybszego przejścia na zrównoważoną 
europejską gospodarkę ekologiczną.

Or. en

Poprawka 1367
Christian Ehler

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

Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu 
wystarczających dostaw bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności oraz innych 
bioproduktów, poprzez opracowanie 
wydajnych, zasobooszczędnych systemów 
produkcji podstawowej, ochronie 
powiązanych usług ekosystemowych oraz 
konkurencyjnych i niskoemisyjnych 
łańcuchów dostaw. Przyczyni się do 
szybszego przejścia na zrównoważoną 
europejską gospodarkę ekologiczną.

Cel szczegółowy polega na zabezpieczeniu 
wystarczających dostaw bezpiecznej i 
wysokiej jakości żywności oraz innych 
bioproduktów, poprzez opracowanie 
wydajnych, zasobooszczędnych i 
bezpiecznych systemów produkcji 
podstawowej, ochronie powiązanych usług 
ekosystemowych oraz konkurencyjnych i 
niskoemisyjnych łańcuchów dostaw. 
Przyczyni się do szybszego przejścia na 
zrównoważoną europejską gospodarkę 
ekologiczną.

Or. en

Poprawka 1368
Frédérique Ries

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W nadchodzących dziesięcioleciach 
Europa stanie przed wyzwaniami 
związanymi z większą konkurencją o 
ograniczone zasoby naturalne, z wpływem 
zmiany klimatu, w szczególności na 
systemy produkcji podstawowej 
(rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i 
akwakultura) oraz z potrzebą zapewnienia 
zrównoważonego i bezpiecznego 
zaopatrzenia w żywność dla populacji 
Europy i coraz większej populacji 
światowej. Szacuje się, że wyżywienie 
ludności świata, której liczba do 2050 r. 
wyniesie 9 miliardów, wymaga 
zwiększenia światowej produkcji żywności 
o 70 %. Z rolnictwa pochodzi ok. 10 % 
gazów cieplarnianych emitowanych w Unii 
przy czym pomimo spadku emisji z 
rolnictwa w Europie przewiduje się, że do 
2030 r. emisje globalne wzrosną o nawet 

W nadchodzących dziesięcioleciach 
Europa stanie przed wyzwaniami 
związanymi z większą konkurencją o 
ograniczone zasoby naturalne, z wpływem 
zmiany klimatu, w szczególności na 
systemy produkcji podstawowej 
(rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i 
akwakultura) oraz z potrzebą zapewnienia 
zrównoważonego i bezpiecznego 
zaopatrzenia w żywność dla populacji 
Europy i coraz większej populacji 
światowej. Szacuje się, że wyżywienie 
ludności świata, której liczba do 2050 r. 
wyniesie 9 miliardów, wymaga 
zwiększenia światowej produkcji żywności 
o 70 %. Ta alarmująca sytuacja 
żywnościowa nie usprawiedliwia obecnej 
dysproporcji między często występującymi 
nadwyżkami w produkcji krajowej a 
regularnym wzrostem importu produktów 
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20 %. Ponadto Europa będzie musiała 
zagwarantować wystarczające zaopatrzenie 
w surowce, energię i produkty 
przemysłowe w warunkach malejącej ilości 
kopalnych surowców węglowych 
(oczekuje się, że do 2050 r. produkcja ropy 
naftowej i gazu ziemnego zmniejszy się o 
ok. 60 %), jednocześnie utrzymując 
konkurencyjność. Jednocześnie duży 
problem i koszt stanowią bioodpady 
(szacuje się, że w Unii co roku powstaje 
ich 138 mln ton, z czego nawet 40 % jest 
składowane), mimo ich potencjalnej 
wysokiej wartości dodanej. Przykładowo, 
według oszacowań, 30 % całej żywności 
produkowanej w krajach rozwiniętych jest 
wyrzucane. Potrzebne są daleko idące 
zmiany, które pozwolą do 2030 r. 
zmniejszyć tę ilość w Unii o 50 %26. 
Ponadto granice państw nie mają znaczenia 
jeśli chodzi o rozprzestrzenianie 
organizmów szkodliwych i chorób roślin i 
zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych 
oraz patogenów odpokarmowych. 
Niezbędne są skuteczne krajowe środki 
prewencyjne, ale działania na szczeblu 
Unii są kluczowe dla zapewnienia 
ostatecznej kontroli oraz właściwego 
funkcjonowania jednolitego rynku. 
Wyzwanie jest złożone, dotyczy 
szerokiego wachlarza wzajemnie 
połączonych sektorów i wymaga wielości 
podejść.

żywnościowych ani nie uzasadnia 
wzrastającej złożoności światowego 
systemu żywnościowego. Dlatego ważne 
jest, aby Unia Europejska lepiej 
kontrolowała kanały zaopatrzeniowe, 
uwzględniając w pierwszej kolejności 
cykle sezonowe, pochodzenie produktów i 
możliwość identyfikacji żywności. Z 
rolnictwa pochodzi ok. 10 % gazów 
cieplarnianych emitowanych w Unii przy 
czym pomimo spadku emisji z rolnictwa w 
Europie przewiduje się, że do 2030 r. 
emisje globalne wzrosną o nawet 20 %. 
Ponadto Europa będzie musiała 
zagwarantować wystarczające zaopatrzenie 
w surowce, energię i produkty 
przemysłowe w warunkach malejącej ilości 
kopalnych surowców węglowych 
(oczekuje się, że do 2050 r. produkcja ropy 
naftowej i gazu ziemnego zmniejszy się o 
ok. 60 %), jednocześnie utrzymując 
konkurencyjność. Jednocześnie duży 
problem i koszt stanowią bioodpady 
(szacuje się, że w Unii co roku powstaje 
ich 138 mln ton, z czego nawet 40 % jest 
składowane), mimo ich potencjalnej 
wysokiej wartości dodanej. Przykładowo, 
według oszacowań, 30 % całej żywności 
produkowanej w krajach rozwiniętych jest 
wyrzucane. Potrzebne są daleko idące 
zmiany, które pozwolą do 2030 r. 
zmniejszyć tę ilość w Unii o 50 %26. 
Ponadto granice państw nie mają znaczenia 
jeśli chodzi o rozprzestrzenianie 
organizmów szkodliwych i chorób roślin i 
zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych 
oraz patogenów odpokarmowych. 
Niezbędne są skuteczne krajowe środki 
prewencyjne, ale działania na szczeblu 
Unii są kluczowe dla zapewnienia 
ostatecznej kontroli oraz właściwego 
funkcjonowania jednolitego rynku. 
Wyzwanie jest złożone, dotyczy 
szerokiego wachlarza wzajemnie 
połączonych sektorów i wymaga wielości 
podejść.

Or. fr
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Uzasadnienie

Unia Europejska musi dążyć do lepszej identyfikowalności żywności w celu skuteczniejszego 
wykrywania pochodzenia zatruć pokarmowych i uniknięcia w ten sposób opóźnienia w 
identyfikacji źródła zakażenia. Kryzys zdrowotny wywołany bakterią „Escherichia coli” w 
Niemczech w 2011 r. jest tego doskonałym przykładem.

Poprawka 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W nadchodzących dziesięcioleciach 
Europa stanie przed wyzwaniami 
związanymi z większą konkurencją o 
ograniczone zasoby naturalne, z wpływem 
zmiany klimatu, w szczególności na 
systemy produkcji podstawowej
(rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i 
akwakultura) oraz z potrzebą zapewnienia 
zrównoważonego i bezpiecznego
zaopatrzenia w żywność dla populacji 
Europy i coraz większej populacji 
światowej. Szacuje się, że wyżywienie 
ludności świata, której liczba do 2050 r. 
wyniesie 9 miliardów, wymaga 
zwiększenia światowej produkcji żywności 
o 70 %. Z rolnictwa pochodzi ok. 10 % 
gazów cieplarnianych emitowanych w Unii 
przy czym pomimo spadku emisji z 
rolnictwa w Europie przewiduje się, że do 
2030 r. emisje globalne wzrosną o nawet 
20 %. Ponadto Europa będzie musiała 
zagwarantować wystarczające zaopatrzenie 
w surowce, energię i produkty 
przemysłowe w warunkach malejącej ilości 
kopalnych surowców węglowych
(oczekuje się, że do 2050 r. produkcja ropy 
naftowej i gazu ziemnego zmniejszy się o 
ok. 60 %), jednocześnie utrzymując 
konkurencyjność. Jednocześnie duży 
problem i koszt stanowią bioodpady
(szacuje się, że w Unii co roku powstaje 

W nadchodzących dziesięcioleciach 
Europa stanie przed wyzwaniami 
związanymi z większą konkurencją o 
ograniczone zasoby naturalne, z wpływem 
zmiany klimatu, w szczególności na 
systemy produkcji podstawowej
(rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i 
akwakultura) oraz z potrzebą zapewnienia 
zrównoważonego, bezpiecznego i
korzystnego pod względem ceny
zaopatrzenia w żywność o wysokiej 
wartości odżywczej dla populacji Europy i 
coraz większej populacji światowej.
Szacuje się, że wyżywienie ludności 
świata, której liczba do 2050 r. wyniesie 9 
miliardów, wymaga zwiększenia światowej 
produkcji żywności o 70 %. Z rolnictwa 
pochodzi ok. 10 % gazów cieplarnianych 
emitowanych w Unii przy czym pomimo 
spadku emisji z rolnictwa w Europie 
przewiduje się, że do 2030 r. emisje 
globalne wzrosną o nawet 20 %. Ponadto 
Europa będzie musiała zagwarantować 
wystarczające zaopatrzenie w surowce,
wodę, energię i produkty przemysłowe w 
warunkach malejącej ilości kopalnych 
surowców węglowych i innych zasobów 
(oczekuje się, że do 2050 r. produkcja ropy 
naftowej i gazu ziemnego zmniejszy się o 
ok. 60 %), jednocześnie utrzymując 
konkurencyjność. Jednocześnie duży 
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ich 138 mln ton, z czego nawet 40 % jest 
składowane), mimo ich potencjalnej 
wysokiej wartości dodanej. Przykładowo, 
według oszacowań, 30 % całej żywności 
produkowanej w krajach rozwiniętych jest 
wyrzucane. Potrzebne są daleko idące 
zmiany, które pozwolą do 203026 r. 
zmniejszyć tę ilość w Unii o 50 %. Ponadto 
granice państw nie mają znaczenia jeśli 
chodzi o rozprzestrzenianie organizmów 
szkodliwych i chorób roślin i zwierząt, w 
tym chorób odzwierzęcych oraz patogenów 
odpokarmowych. Niezbędne są skuteczne 
krajowe środki prewencyjne, ale działania 
na szczeblu Unii są kluczowe dla 
zapewnienia ostatecznej kontroli oraz 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku. Wyzwanie jest złożone, dotyczy 
szerokiego wachlarza wzajemnie 
połączonych sektorów i wymaga wielości 
podejść.

problem i koszt stanowią bioodpady
(szacuje się, że w Unii co roku powstaje 
ich 138 mln ton, z czego nawet 40 % jest 
składowane), mimo ich potencjalnej 
wysokiej wartości dodanej. Przykładowo, 
według oszacowań, 30 % całej żywności 
produkowanej w krajach rozwiniętych jest 
wyrzucane. Potrzebne są daleko idące 
zmiany, które pozwolą do 203026 r. 
zmniejszyć tę ilość w Unii o 50 %. Ponadto 
granice państw nie mają znaczenia jeśli 
chodzi o rozprzestrzenianie organizmów 
szkodliwych i chorób roślin i zwierząt, w 
tym chorób odzwierzęcych oraz patogenów 
odpokarmowych. Niezbędne są skuteczne 
krajowe środki prewencyjne, ale działania 
na szczeblu Unii są kluczowe dla 
zapewnienia ostatecznej kontroli oraz 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku. Wyzwanie jest złożone, dotyczy 
szerokiego wachlarza wzajemnie 
połączonych sektorów i wymaga wielości 
podejść.

Or. en

Poprawka 1370
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W nadchodzących dziesięcioleciach 
Europa stanie przed wyzwaniami 
związanymi z większą konkurencją o 
ograniczone zasoby naturalne, z wpływem 
zmiany klimatu, w szczególności na 
systemy produkcji podstawowej 
(rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i 
akwakultura) oraz z potrzebą zapewnienia 
zrównoważonego i bezpiecznego 
zaopatrzenia w żywność dla populacji 
Europy i coraz większej populacji 
światowej. Szacuje się, że wyżywienie 

W nadchodzących dziesięcioleciach 
Europa stanie przed wyzwaniami 
związanymi z większą konkurencją o 
ograniczone zasoby naturalne, z wpływem 
zmiany klimatu, w szczególności na 
systemy produkcji podstawowej 
(rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i 
akwakultura) oraz z potrzebą zapewnienia 
zrównoważonego i bezpiecznego 
zaopatrzenia w żywność dla populacji 
Europy i coraz większej populacji 
światowej. Szacuje się, że wyżywienie 
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ludności świata, której liczba do 2050 r. 
wyniesie 9 miliardów, wymaga 
zwiększenia światowej produkcji żywności 
o 70 %. Z rolnictwa pochodzi ok. 10 % 
gazów cieplarnianych emitowanych w Unii 
przy czym pomimo spadku emisji z 
rolnictwa w Europie przewiduje się, że do 
2030 r. emisje globalne wzrosną o nawet 
20 %. Ponadto Europa będzie musiała 
zagwarantować wystarczające zaopatrzenie 
w surowce, energię i produkty 
przemysłowe w warunkach malejącej ilości 
kopalnych surowców węglowych 
(oczekuje się, że do 2050 r. produkcja ropy 
naftowej i gazu ziemnego zmniejszy się o 
ok. 60 %), jednocześnie utrzymując 
konkurencyjność. Jednocześnie duży 
problem i koszt stanowią bioodpady 
(szacuje się, że w Unii co roku powstaje 
ich 138 mln ton, z czego nawet 40 % jest 
składowane), mimo ich potencjalnej 
wysokiej wartości dodanej. Przykładowo, 
według oszacowań, 30 % całej żywności 
produkowanej w krajach rozwiniętych jest 
wyrzucane. Potrzebne są daleko idące 
zmiany, które pozwolą do 203026 r. 
zmniejszyć tę ilość w Unii o 50 %. Ponadto 
granice państw nie mają znaczenia jeśli 
chodzi o rozprzestrzenianie organizmów 
szkodliwych i chorób roślin i zwierząt, w 
tym chorób odzwierzęcych oraz patogenów 
odpokarmowych. Niezbędne są skuteczne 
krajowe środki prewencyjne, ale działania 
na szczeblu Unii są kluczowe dla 
zapewnienia ostatecznej kontroli oraz 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku. Wyzwanie jest złożone, dotyczy 
szerokiego wachlarza wzajemnie 
połączonych sektorów i wymaga wielości 
podejść.

ludności świata, której liczba do 2050 r. 
wyniesie 9 miliardów, wymaga 
zwiększenia światowej produkcji żywności 
o 70 %. Z rolnictwa pochodzi ok. 10 % 
gazów cieplarnianych emitowanych w Unii 
przy czym pomimo spadku emisji z 
rolnictwa w Europie przewiduje się, że do 
2030 r. emisje globalne wzrosną o nawet 
20 %. Ponadto Europa będzie musiała 
zagwarantować wystarczające zaopatrzenie 
w surowce, źródła czystej wody, energię i 
produkty przemysłowe w warunkach 
malejącej ilości kopalnych surowców 
węglowych (oczekuje się, że do 2050 r. 
produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego 
zmniejszy się o ok. 60 %), jednocześnie 
utrzymując konkurencyjność. Jednocześnie 
duży problem i koszt stanowią bioodpady 
(szacuje się, że w Unii co roku powstaje 
ich 138 mln ton, z czego nawet 40 % jest 
składowane), mimo ich potencjalnej 
wysokiej wartości dodanej. Przykładowo, 
według oszacowań, 30 % całej żywności 
produkowanej w krajach rozwiniętych jest 
wyrzucane. Potrzebne są daleko idące 
zmiany, które pozwolą do 203026 r. 
zmniejszyć tę ilość w Unii o 50 %. Ponadto 
granice państw nie mają znaczenia jeśli 
chodzi o rozprzestrzenianie organizmów 
szkodliwych i chorób roślin i zwierząt, w 
tym chorób odzwierzęcych oraz patogenów 
odpokarmowych. Niezbędne są skuteczne 
krajowe środki prewencyjne, ale działania 
na szczeblu Unii są kluczowe dla 
zapewnienia ostatecznej kontroli oraz 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku. Wyzwanie jest złożone, dotyczy 
szerokiego wachlarza wzajemnie 
połączonych sektorów i wymaga wielości 
podejść.

Or. en

Poprawka 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W nadchodzących dziesięcioleciach 
Europa stanie przed wyzwaniami 
związanymi z większą konkurencją o 
ograniczone zasoby naturalne, z wpływem 
zmiany klimatu, w szczególności na 
systemy produkcji podstawowej 
(rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i 
akwakultura) oraz z potrzebą zapewnienia 
zrównoważonego i bezpiecznego 
zaopatrzenia w żywność dla populacji 
Europy i coraz większej populacji 
światowej. Szacuje się, że wyżywienie 
ludności świata, której liczba do 2050 r. 
wyniesie 9 miliardów, wymaga 
zwiększenia światowej produkcji żywności 
o 70 %. Z rolnictwa pochodzi ok. 10 % 
gazów cieplarnianych emitowanych w Unii 
przy czym pomimo spadku emisji z 
rolnictwa w Europie przewiduje się, że do 
2030 r. emisje globalne wzrosną o nawet 
20 %. Ponadto Europa będzie musiała 
zagwarantować wystarczające zaopatrzenie 
w surowce, energię i produkty 
przemysłowe w warunkach malejącej ilości 
kopalnych surowców węglowych 
(oczekuje się, że do 2050 r. produkcja ropy 
naftowej i gazu ziemnego zmniejszy się o 
ok. 60 %), jednocześnie utrzymując 
konkurencyjność. Jednocześnie duży 
problem i koszt stanowią bioodpady 
(szacuje się, że w Unii co roku powstaje 
ich 138 mln ton, z czego nawet 40 % jest 
składowane), mimo ich potencjalnej 
wysokiej wartości dodanej. Przykładowo, 
według oszacowań, 30 % całej żywności 
produkowanej w krajach rozwiniętych jest 
wyrzucane. Potrzebne są daleko idące 
zmiany, które pozwolą do 203026 r. 
zmniejszyć tę ilość w Unii o 50 %. Ponadto 
granice państw nie mają znaczenia jeśli 
chodzi o rozprzestrzenianie organizmów 

W nadchodzących dziesięcioleciach 
Europa stanie przed wyzwaniami 
związanymi z większą konkurencją o 
ograniczone zasoby naturalne, z wpływem 
zmiany klimatu, w szczególności na 
systemy produkcji podstawowej 
(rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i 
akwakultura) oraz z potrzebą zapewnienia 
zrównoważonego i bezpiecznego 
zaopatrzenia w żywność dla populacji 
Europy i coraz większej populacji 
światowej. Szacuje się, że wyżywienie 
ludności świata, której liczba do 2050 r. 
wyniesie 9 miliardów, wymaga 
zwiększenia światowej produkcji żywności 
o 70 %. Z rolnictwa pochodzi ok. 10 % 
gazów cieplarnianych emitowanych w Unii 
przy czym pomimo spadku emisji z 
rolnictwa w Europie przewiduje się, że do 
2030 r. emisje globalne wzrosną o nawet 
20 %. Ponadto Europa będzie musiała 
zagwarantować wystarczające zaopatrzenie 
w surowce, źródła czystej wody, energię i 
produkty przemysłowe w warunkach 
malejącej ilości kopalnych surowców 
węglowych (oczekuje się, że do 2050 r. 
produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego 
zmniejszy się o ok. 60 %), jednocześnie 
utrzymując konkurencyjność. Jednocześnie 
duży problem i koszt stanowią bioodpady 
(szacuje się, że w Unii co roku powstaje 
ich 138 mln ton, z czego nawet 40 % jest 
składowane), mimo ich potencjalnej 
wysokiej wartości dodanej. Przykładowo, 
według oszacowań, 30 % całej żywności 
produkowanej w krajach rozwiniętych jest 
wyrzucane. Potrzebne są daleko idące 
zmiany, które pozwolą do 203026 r. 
zmniejszyć tę ilość w Unii o 50 %. Ponadto 
granice państw nie mają znaczenia jeśli 
chodzi o rozprzestrzenianie organizmów 
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szkodliwych i chorób roślin i zwierząt, w 
tym chorób odzwierzęcych oraz patogenów 
odpokarmowych. Niezbędne są skuteczne 
krajowe środki prewencyjne, ale działania 
na szczeblu Unii są kluczowe dla 
zapewnienia ostatecznej kontroli oraz 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku. Wyzwanie jest złożone, dotyczy 
szerokiego wachlarza wzajemnie 
połączonych sektorów i wymaga wielości 
podejść.

szkodliwych i chorób roślin i zwierząt, w 
tym chorób odzwierzęcych oraz patogenów 
odpokarmowych. Niezbędne są skuteczne 
krajowe środki prewencyjne, ale działania 
na szczeblu Unii są kluczowe dla 
zapewnienia ostatecznej kontroli oraz 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku. Wyzwanie jest złożone, dotyczy 
szerokiego wachlarza wzajemnie 
połączonych sektorów i wymaga wielości 
podejść.

Or. en

Poprawka 1372
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Coraz więcej zasobów biologicznych jest 
potrzebnych do zaspokojenia 
zapotrzebowania rynku na bezpieczne i 
zdrowe zaopatrzenie w żywność, 
biomateriały, biopaliwa i bioprodukty, od 
produktów konsumpcyjnych po chemikalia 
luzem. Zdolności ekosystemów lądowych i 
wodnych wymagane do ich produkcji są 
jednak ograniczone i często nie zarządzane 
optymalnie, przy czym konkurują ze sobą 
różne sposoby ich wykorzystania; 
przykładem tego jest znaczne zmniejszenie 
zawartości węgla w glebach i żyzności. 
Istnieje niewykorzystany potencjał 
wspierania usług ekosystemowych z 
gruntów uprawnych, lasów, wód morskich 
i słodkich poprzez włączenie celów z 
zakresu agronomii i środowiska do 
zrównoważonej produkcji.

Coraz więcej zasobów biologicznych jest 
potrzebnych do zaspokojenia 
zapotrzebowania rynku na bezpieczne i 
zdrowe zaopatrzenie w żywność, 
biomateriały, biopaliwa i bioprodukty, od 
produktów konsumpcyjnych po chemikalia 
luzem. Zdolności ekosystemów lądowych i 
wodnych wymagane do ich produkcji są 
jednak ograniczone i często nie zarządzane 
optymalnie, przy czym konkurują ze sobą 
różne sposoby ich wykorzystania; 
przykładem tego jest znaczne zmniejszenie 
zawartości węgla w glebach i żyzności, a 
także pogorszenie sytuacji rybołówstwa. 
Istnieje niewykorzystany potencjał 
wspierania usług ekosystemowych z 
gruntów uprawnych, lasów, wód morskich 
i słodkich poprzez włączenie celów z 
zakresu agronomii i środowiska do 
zrównoważonej produkcji oraz 
wprowadzenie zrównoważonej 
eksploatacji zasobów dziko żyjących ryb.
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Or. en

Poprawka 1373
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Coraz więcej zasobów biologicznych jest 
potrzebnych do zaspokojenia 
zapotrzebowania rynku na bezpieczne i 
zdrowe zaopatrzenie w żywność, 
biomateriały, biopaliwa i bioprodukty, od 
produktów konsumpcyjnych po chemikalia 
luzem. Zdolności ekosystemów lądowych i 
wodnych wymagane do ich produkcji są 
jednak ograniczone i często nie zarządzane 
optymalnie, przy czym konkurują ze sobą 
różne sposoby ich wykorzystania; 
przykładem tego jest znaczne zmniejszenie 
zawartości węgla w glebach i żyzności. 
Istnieje niewykorzystany potencjał 
wspierania usług ekosystemowych z 
gruntów uprawnych, lasów, wód morskich 
i słodkich poprzez włączenie celów z 
zakresu agronomii i środowiska do 
zrównoważonej produkcji.

Coraz więcej zasobów biologicznych jest 
potrzebnych do zaspokojenia 
zapotrzebowania rynku na bezpieczne i 
zdrowe zaopatrzenie w żywność, 
biomateriały, biopaliwa i bioprodukty, od 
produktów konsumpcyjnych po chemikalia 
luzem. Zdolności ekosystemów lądowych i 
wodnych wymagane do ich produkcji są 
jednak ograniczone i często nie zarządzane 
optymalnie, przy czym konkurują ze sobą 
różne sposoby ich wykorzystania; 
przykładem tego jest znaczne zmniejszenie 
zawartości węgla w glebach i żyzności. 
Istnieje niewykorzystany potencjał 
wspierania usług ekosystemowych z 
gruntów uprawnych, lasów, wód morskich 
i słodkich poprzez włączenie celów z 
zakresu agronomii i środowiska do 
zrównoważonej i bezpiecznej produkcji.

Or. en

Poprawka 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potencjał zasobów biologicznych i 
ekosystemów można zagospodarować w 
znacznie bardziej zrównoważony, 
efektywny i zintegrowany sposób. 

Potencjał zasobów biologicznych i 
ekosystemów można zagospodarować w 
znacznie bardziej zrównoważony, 
efektywny i zintegrowany sposób. 
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Przykładowo można lepiej wykorzystać 
potencjał biomasy z lasów i strumieni 
odpadów pochodzenia rolniczego, 
wodnego, przemysłowego, a także 
komunalnego.

Przykładowo można lepiej wykorzystać 
potencjał biomasy z rolnictwa, lasów i 
strumieni odpadów pochodzenia 
rolniczego, wodnego, przemysłowego, a 
także komunalnego.

Or. en

Poprawka 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potencjał zasobów biologicznych i 
ekosystemów można zagospodarować w 
znacznie bardziej zrównoważony, 
efektywny i zintegrowany sposób. 
Przykładowo można lepiej wykorzystać 
potencjał biomasy z lasów i strumieni 
odpadów pochodzenia rolniczego, 
wodnego, przemysłowego, a także 
komunalnego.

Potencjał zasobów biologicznych i 
ekosystemów można zagospodarować w 
znacznie bardziej zrównoważony, 
efektywny i zintegrowany sposób. 
Przykładowo można lepiej wykorzystać 
potencjał biomasy z rolnictwa, lasów i 
strumieni odpadów pochodzenia 
rolniczego, wodnego, przemysłowego, a 
także komunalnego.

Or. en

Poprawka 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potencjał zasobów biologicznych i 
ekosystemów można zagospodarować w 
znacznie bardziej zrównoważony, 
efektywny i zintegrowany sposób. 
Przykładowo można lepiej wykorzystać 
potencjał biomasy z lasów i strumieni 
odpadów pochodzenia rolniczego, 

Potencjał zasobów biologicznych i 
ekosystemów można zagospodarować w 
znacznie bardziej zrównoważony, 
efektywny i zintegrowany sposób. 
Przykładowo można lepiej wykorzystać 
potencjał biomasy z rolnictwa, lasów i 
strumieni odpadów pochodzenia 
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wodnego, przemysłowego, a także 
komunalnego.

rolniczego, wodnego, przemysłowego, a 
także komunalnego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że samo rolnictwo posiada ogromny potencjał dla 
zrównoważonej produkcji i wykorzystania biomasy dzięki wydzielonym uprawom, rozwijaniu 
roślin z wbudowanymi cechami i kaskadowemu wykorzystaniu zbiorów.

Poprawka 1377
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stworzenie niskoodpadowego łańcucha 
produkcji, który byłby w stanie również 
zapewnić zaopatrzenie w żywność w 
kontekście zmian klimatu i wzrostu 
populacji może obejmować udoskonalone 
systemy zarządzania, które minimalizują 
nakłady na poziomie gruntu/morza, a 
także w obrębie całego łańcucha dostaw. 
Aby zminimalizować zależność od 
nakładów zewnętrznych, można bazować 
na zbiorowej wiedzy rolników na temat 
zasobów naturalnych, procesów 
ekologicznych i jakości produktów. 
Krótsze łańcuchy rolno-spożywcze oparte 
na zaufaniu konsumentów i większej 
bliskości producentów stanowią również 
podstawę niskoodpadowego łańcucha 
produkcji, spełniając przy tym 
zapotrzebowanie konsumentów na 
wysokiej jakości żywność, przy 
uwzględnieniu dobrostanu zwierząt.

Or. en



PE492.789v01-00 62/186 AM\907849PL.doc

PL

Poprawka 1378
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasadniczo potrzebne jest przejście do 
optymalnego wykorzystania biologicznych 
zasobów odnawialnych oraz 
zrównoważonych systemów produkcji 
podstawowej i przetwórczych, mogących 
dostarczać więcej żywności i innych 
bioproduktów przy zminimalizowanych 
nakładach, wpływie na środowisko i 
emisjach gazów cieplarnianych, 
udoskonalonych usługach 
ekosystemowych, zerowej ilości odpadów i 
odpowiedniej wartości społecznej. 
Kluczem do osiągnięcia tych celów jest 
podjęcie w Europie i poza nią 
fundamentalnego wysiłku obejmującego 
wzajemnie powiązane działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji.

Zasadniczo potrzebne jest przejście do 
optymalnego wykorzystania biologicznych 
zasobów odnawialnych oraz 
zrównoważonych systemów produkcji 
podstawowej i przetwórczych, mogących 
dostarczać więcej żywności i innych 
bioproduktów przy zminimalizowanych 
nakładach, wpływie na środowisko i 
emisjach gazów cieplarnianych, 
udoskonalonych usługach 
ekosystemowych, zerowej ilości odpadów i 
odpowiedniej wartości społecznej. 
Kluczem do osiągnięcia tych celów jest 
podjęcie w Europie i poza nią 
fundamentalnego wysiłku obejmującego 
wzajemnie powiązane działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji. Istnieje już 
wiele uznanych dowodów naukowych na 
związek między degradacją bazy zasobów 
naturalnych, w tym różnorodności 
biologicznej, a funkcjonowaniem 
naturalnych i półnaturalnych 
ekosystemów w celu świadczenia
podstawowych usług dla społeczeństwa, 
należy zatem podjąć działania w oparciu o 
rozwiązania zaproponowane w wyniku 
tych analiz naukowych. Celem jest 
stworzenie systemów produkcji żywności, 
które – zamiast degradować zasoby 
naturalne, od których zależą –
wzmacniają, utrwalają i zasilają bazę 
zasobów, umożliwiając wytwarzanie 
trwałego dobrobytu. 

Or. en
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Poprawka 1379
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasadniczo potrzebne jest przejście do 
optymalnego wykorzystania biologicznych 
zasobów odnawialnych oraz 
zrównoważonych systemów produkcji 
podstawowej i przetwórczych, mogących 
dostarczać więcej żywności i innych 
bioproduktów przy zminimalizowanych 
nakładach, wpływie na środowisko i 
emisjach gazów cieplarnianych, 
udoskonalonych usługach 
ekosystemowych, zerowej ilości odpadów i 
odpowiedniej wartości społecznej. 
Kluczem do osiągnięcia tych celów jest 
podjęcie w Europie i poza nią 
fundamentalnego wysiłku obejmującego 
wzajemnie powiązane działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji.

Zasadniczo potrzebne jest przejście do 
optymalnego wykorzystania biologicznych 
zasobów odnawialnych oraz 
zrównoważonych systemów produkcji 
podstawowej i przetwórczych, mogących 
dostarczać więcej żywności i innych 
bioproduktów przy zminimalizowanych 
nakładach, wpływie na środowisko 
i emisjach gazów cieplarnianych, 
udoskonalonych usługach 
ekosystemowych, zerowej ilości odpadów 
i odpowiedniej wartości społecznej. 
Kluczem do osiągnięcia tych celów jest 
podjęcie w Europie i poza nią 
fundamentalnego wysiłku obejmującego 
wzajemnie powiązane działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji. W tym 
aspekcie, i przede wszystkimi jeśli chodzi 
o partnerstwa i współpracę w sieci 
naukowców i innowatorów, należy 
uwzględnić specyficzną sytuację regionów 
najbardziej oddalonych.

Or. pt

Uzasadnienie

Zgodnie ze wspomnianym komunikatem Komisji na temat programu „Horyzont 2020” 
(COM(2011)808 final) należy uwzględnić specyficzną sytuację regionów najbardziej 
oddalonych, przede wszystkimi jeśli chodzi o partnerstwa i współpracę w sieci naukowców 
i innowatorów.

Poprawka 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasadniczo potrzebne jest przejście do 
optymalnego wykorzystania biologicznych 
zasobów odnawialnych oraz 
zrównoważonych systemów produkcji 
podstawowej i przetwórczych, mogących 
dostarczać więcej żywności i innych 
bioproduktów przy zminimalizowanych 
nakładach, wpływie na środowisko i 
emisjach gazów cieplarnianych, 
udoskonalonych usługach 
ekosystemowych, zerowej ilości odpadów i 
odpowiedniej wartości społecznej. 
Kluczem do osiągnięcia tych celów jest 
podjęcie w Europie i poza nią 
fundamentalnego wysiłku obejmującego 
wzajemnie powiązane działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji.

Zasadniczo potrzebne jest przejście do 
optymalnego wykorzystania biologicznych 
zasobów odnawialnych oraz 
zrównoważonych systemów produkcji 
podstawowej i przetwórczych, mogących 
dostarczać więcej żywności i innych 
bioproduktów przy zminimalizowanych 
nakładach, wpływie na środowisko i 
emisjach gazów cieplarnianych, 
udoskonalonych usługach 
ekosystemowych oraz zerowej ilości 
odpadów i odpowiedniej wartości 
społecznej. Należy lepiej zrozumieć 
sposoby wytwarzania żywności, jej 
dystrybucji, handlu nią, jej konsumpcji i 
regulacji jej produkcji, a także opracować 
odpowiedzi na nie. Kluczem do 
osiągnięcia tych celów jest podjęcie w 
Europie i poza nią fundamentalnego 
wysiłku obejmującego wzajemnie 
powiązane działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji.

Or. en

Poprawka 1381
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasadniczo potrzebne jest przejście do 
optymalnego wykorzystania biologicznych 
zasobów odnawialnych oraz 
zrównoważonych systemów produkcji 
podstawowej i przetwórczych, mogących 
dostarczać więcej żywności i innych 
bioproduktów przy zminimalizowanych 
nakładach, wpływie na środowisko i 
emisjach gazów cieplarnianych, 
udoskonalonych usługach 

Zasadniczo potrzebne jest przejście do 
optymalnego wykorzystania biologicznych 
zasobów odnawialnych oraz 
zrównoważonych systemów produkcji 
podstawowej i przetwórczych, mogących 
dostarczać więcej żywności, błonnika i 
innych bioproduktów przy 
zminimalizowanych nakładach, wpływie 
na środowisko i emisjach gazów 
cieplarnianych, udoskonalonych usługach 
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ekosystemowych, zerowej ilości odpadów i 
odpowiedniej wartości społecznej. 
Kluczem do osiągnięcia tych celów jest 
podjęcie w Europie i poza nią 
fundamentalnego wysiłku obejmującego 
wzajemnie powiązane działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji.

ekosystemowych, zerowej ilości odpadów i 
odpowiedniej wartości społecznej. 
Kluczem do osiągnięcia tych celów jest 
podjęcie w Europie i poza nią 
fundamentalnego wysiłku obejmującego 
wzajemnie powiązane działania w zakresie 
badań naukowych i innowacji.

Or. en

Poprawka 1382
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powstały z inicjatywy Banku Światowego 
zespół ds. międzynarodowej oceny wpływu 
nauk i technologii rolniczych na rozwój 
(IAASTD) opracował już – w ramach 
otwartego partnerstwa z wielopodmiotową 
grupą organizacji, obejmującą m.in. 
FAO, GEF, UNDP, UNEP, UNESCO, 
Bank Światowy i WHO, oraz po 
przeprowadzeniu szerokich konsultacji ze 
światem nauki – kompleksową strategię 
polityczną i harmonogram, które powinny 
stanowić wytyczne dla UE w 
poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania 
związane ze znalezieniem lub stworzeniem 
systemów produkcji i dostaw żywności, 
które nie degradują bazy zasobów.

Or. en

Poprawka 1383
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, bioprodukty i 
bioenergię, a także powiązane dobra 
publiczne, zapewni wysoką europejską 
wartość dodaną. Zarządzana w 
zrównoważony sposób, może ograniczyć 
wpływ na środowisko wywierany przez 
produkcję podstawową i cały łańcuch 
dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, bioprodukty i 
bioenergię, a także powiązane dobra 
publiczne, zapewni wysoką europejską 
wartość dodaną. Zarządzana w 
zrównoważony sposób, może ograniczyć 
wpływ na środowisko wywierany przez 
produkcję podstawową i cały łańcuch 
dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Jednak żaden system 
tworzenia dobrobytu nie może być 
konkurencyjny, jeżeli degraduje własną 
bazę zasobów, z czego wynika konieczność 
opracowania prawdziwie 
zrównoważonych systemów 
wykorzystujących naturalne procesy. 
Równolegle do funkcji zorientowanych na 
rynek biogospodarka pełni również 
funkcję związaną z szerokim zakresem 
dóbr publicznych, która powinna zostać 
utrzymana w celu zadbania o to, by 
społeczeństwu nadal można było 
świadczyć usługi podstawowe, które nie są 
obecnie wynagradzane przez rynek: 
krajobraz rolniczy i leśny, różnorodność 
biologiczna obszarów rolnych i lasów, 
jakość i dostępność wody, funkcjonalność 
gleb, stabilność klimatu, jakość powietrza, 
odporność na powodzie i pożary.
Wyzwanie dotyczące bezpieczeństwa 
żywnościowego, zrównoważonego 
rolnictwa i gospodarki ekologicznej ma 
znaczenie europejskie i globalne. Działania 
na poziomie Unii mają zasadnicze 
znaczenie dla połączenia klastrów w celu 
osiągnięcia skali i masy krytycznej 
niezbędnych dla uzupełnienia wysiłków 
podejmowanych przez pojedyncze państwa 
członkowskie lub ich grupy. Podejście 
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opierające się na zaangażowaniu wielu 
podmiotów zapewni niezbędne interakcje 
między naukowcami, przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami, 
konsumentami i użytkownikami 
końcowymi. Poziom Unii jest również 
niezbędny dla zapewnienia spójności 
podejścia do tego wyzwania między 
sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

Or. en

Poprawka 1384
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, bioprodukty i 
bioenergię, a także powiązane dobra 
publiczne, zapewni wysoką europejską 
wartość dodaną. Zarządzana w 
zrównoważony sposób, może ograniczyć 
wpływ na środowisko wywierany przez 
produkcję podstawową i cały łańcuch 
dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, błonnik, 
bioprodukty i bioenergię, a także 
niezbędne usługi ekosystemowe, które 
obecnie nie są uwzględniane, zapewni 
wysoką europejską wartość dodaną. 
Zarządzana w zrównoważony sposób, 
może ograniczyć wpływ na środowisko 
wywierany przez produkcję podstawową i 
cały łańcuch dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwania dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i 
gospodarki ekologicznej ma znaczenie 
europejskie i globalne. Działania na 
poziomie Unii mają zasadnicze znaczenie 
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krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

dla połączenia klastrów w celu osiągnięcia 
skali i masy krytycznej niezbędnych dla 
uzupełnienia wysiłków podejmowanych 
przez pojedyncze państwa członkowskie 
lub ich grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

Or. en

Poprawka 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, bioprodukty i 
bioenergię, a także powiązane dobra 
publiczne, zapewni wysoką europejską 
wartość dodaną. Zarządzana w 
zrównoważony sposób, może ograniczyć 
wpływ na środowisko wywierany przez 
produkcję podstawową i cały łańcuch 
dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego, morskiego i 
słodkowodnego oraz ich przekształcenie w 
żywność, bioprodukty i bioenergię, a także 
powiązane dobra publiczne, zapewni 
wysoką europejską wartość dodaną. 
Zarządzana w zrównoważony sposób, 
może ograniczyć wpływ na środowisko 
wywierany przez produkcję podstawową i 
cały łańcuch dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
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ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

Or. en

Poprawka 1386
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, bioprodukty i 
bioenergię, a także powiązane dobra 
publiczne, zapewni wysoką europejską 
wartość dodaną. Zarządzana w 
zrównoważony sposób, może ograniczyć 
wpływ na środowisko wywierany przez 
produkcję podstawową i cały łańcuch 
dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, bioprodukty i 
bioenergię, a także powiązane dobra 
publiczne, zapewni wysoką europejską 
wartość dodaną. Zarządzana w 
zrównoważony sposób, może ograniczyć 
wpływ na środowisko wywierany przez 
produkcję podstawową i cały łańcuch 
dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność, zwiększyć 
samowystarczalność Europy i przyczynić 
się do powstawania miejsc pracy oraz 
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nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

zapewnić możliwości rozwoju obszarów 
wiejskich i nadbrzeżnych. Wyzwanie 
dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

Or. en

Poprawka 1387
Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, bioprodukty i 
bioenergię, a także powiązane dobra 
publiczne, zapewni wysoką europejską 
wartość dodaną. Zarządzana w 
zrównoważony sposób, może ograniczyć 
wpływ na środowisko wywierany przez 
produkcję podstawową i cały łańcuch 

W pełni funkcjonalna gospodarka
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną i 
bezpieczną produkcję zasobów 
odnawialnych ze środowiska lądowego i 
morskiego oraz ich przekształcenie w 
żywność, bioprodukty i bioenergię, a także 
powiązane dobra publiczne, zapewni 
wysoką europejską wartość dodaną. 
Zarządzana w zrównoważony sposób, 
może ograniczyć wpływ na środowisko 
wywierany przez produkcję podstawową i 



AM\907849PL.doc 71/186 PE492.789v01-00

PL

dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

cały łańcuch dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

Or. en

Poprawka 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, bioprodukty i 
bioenergię, a także powiązane dobra 
publiczne, zapewni wysoką europejską 
wartość dodaną. Zarządzana w 

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, paszę, 
bioprodukty i bioenergię, a także 
powiązane dobra publiczne, zapewni 
wysoką europejską wartość dodaną. 
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zrównoważony sposób, może ograniczyć 
wpływ na środowisko wywierany przez 
produkcję podstawową i cały łańcuch 
dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

Zarządzana w zrównoważony sposób, 
może ograniczyć wpływ na środowisko 
wywierany przez produkcję podstawową i 
cały łańcuch dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

Or. en

Poprawka 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, bioprodukty i 

W pełni funkcjonalna gospodarka 
ekologiczna, obejmująca zrównoważoną 
produkcję zasobów odnawialnych ze 
środowiska lądowego i morskiego oraz ich 
przekształcenie w żywność, paszę, 
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bioenergię, a także powiązane dobra 
publiczne, zapewni wysoką europejską 
wartość dodaną. Zarządzana w 
zrównoważony sposób, może ograniczyć 
wpływ na środowisko wywierany przez 
produkcję podstawową i cały łańcuch 
dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

bioprodukty i bioenergię, a także 
powiązane dobra publiczne, zapewni 
wysoką europejską wartość dodaną. 
Zarządzana w zrównoważony sposób, 
może ograniczyć wpływ na środowisko 
wywierany przez produkcję podstawową i 
cały łańcuch dostaw. Może zwiększyć ich 
konkurencyjność i przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy oraz zapewnić 
możliwości rozwoju obszarów wiejskich i 
nadbrzeżnych. Wyzwanie dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego rolnictwa i gospodarki 
ekologicznej ma znaczenie europejskie i 
globalne. Działania na poziomie Unii mają 
zasadnicze znaczenie dla połączenia 
klastrów w celu osiągnięcia skali i masy 
krytycznej niezbędnych dla uzupełnienia 
wysiłków podejmowanych przez 
pojedyncze państwa członkowskie lub ich 
grupy. Podejście opierające się na 
zaangażowaniu wielu podmiotów zapewni 
niezbędne interakcje między naukowcami, 
przedsiębiorstwami, 
rolnikami/producentami, doradcami i 
użytkownikami końcowymi. Poziom Unii 
jest również niezbędny dla zapewnienia 
spójności podejścia do tego wyzwania 
między sektorami oraz silnych powiązań z 
odpowiednimi kierunkami polityki Unii. 
Koordynacja badań naukowych i innowacji 
na poziomie Unii ułatwi i przyspieszy 
potrzebne zmiany w całej Unii.

Or. en

Poprawka 1390
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe i innowacje będą 
wchodzić w interakcję z szerokim 

Badania naukowe i innowacje będą 
wchodzić w interakcję z szerokim 
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wachlarzem kierunków polityki unijnej i 
powiązanych celów, w tym ze wspólną 
polityką rolną (w szczególności polityką 
rozwoju obszarów wiejskich) i 
europejskim partnerstwem innowacyjnym 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego
rolnictwa, wspólną polityką rybołówstwa, 
zintegrowaną polityką morską, 
europejskim programem zapobiegania 
zmianie klimatu, ramową dyrektywą 
wodną, dyrektywą ramową w sprawie 
strategii morskiej, planem działania na 
rzecz ochrony lasów, strategią tematyczną
w zakresie gleb, wspólnotową strategią 
ochrony różnorodności biologicznej do 
2020 r., europejskim strategicznym planem 
w dziedzinie technologii energetycznych, 
polityką w zakresie innowacji i przemysłu, 
polityką zewnętrzną i polityką w zakresie 
pomocy rozwojowej, strategią w zakresie 
zdrowia roślin, strategią w zakresie 
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
regulacyjnymi ramami ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, 
promowania efektywnego gospodarowania 
zasobami i działań w dziedzinie klimatu 
oraz ograniczania ilości odpadów. Lepsza 
integracja badań naukowych i innowacji z 
powiązaną polityką Unii wydatnie 
zwiększy ich europejską wartość dodaną, 
zapewni efekt dźwigni, zwiększy znaczenie 
społeczne i ułatwi dalszy rozwój 
zrównoważonego gospodarowania 
gruntami, morzami i oceanami oraz rynku 
gospodarki ekologicznej.

wachlarzem kierunków polityki unijnej i 
powiązanych celów, w tym ze wspólną 
polityką rolną (w szczególności polityką 
rozwoju obszarów wiejskich) i 
europejskim partnerstwem innowacyjnym 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, europejskim partnerstwem 
innowacyjnym w dziedzinie wody, wspólną 
polityką rybołówstwa, zintegrowaną 
polityką morską, europejskim programem 
zapobiegania zmianie klimatu, ramową 
dyrektywą wodną, dyrektywą ramową w 
sprawie strategii morskiej, planem 
działania na rzecz ochrony lasów, strategią 
tematyczną w zakresie gleb, wspólnotową 
strategią ochrony różnorodności 
biologicznej do 2020 r., europejskim 
strategicznym planem w dziedzinie 
technologii energetycznych, polityką w 
zakresie innowacji i przemysłu, polityką 
zewnętrzną i polityką w zakresie pomocy 
rozwojowej, strategią w zakresie zdrowia 
roślin, strategią w zakresie zdrowia i 
dobrostanu zwierząt oraz regulacyjnymi 
ramami ochrony środowiska, zdrowia i 
bezpieczeństwa, promowania efektywnego 
gospodarowania zasobami i działań w 
dziedzinie klimatu oraz ograniczania ilości 
odpadów. Lepsza integracja badań 
naukowych i innowacji z powiązaną 
polityką Unii wydatnie zwiększy ich 
europejską wartość dodaną, zapewni efekt 
dźwigni, zwiększy znaczenie społeczne i 
ułatwi dalszy rozwój zrównoważonego 
gospodarowania gruntami, morzami i 
oceanami oraz rynku gospodarki 
ekologicznej.

Or. en

Poprawka 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 3
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COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe i innowacje będą 
wchodzić w interakcję z szerokim 
wachlarzem kierunków polityki unijnej i 
powiązanych celów, w tym ze wspólną 
polityką rolną (w szczególności polityką 
rozwoju obszarów wiejskich) i 
europejskim partnerstwem innowacyjnym 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, wspólną polityką rybołówstwa, 
zintegrowaną polityką morską, 
europejskim programem zapobiegania 
zmianie klimatu, ramową dyrektywą 
wodną, dyrektywą ramową w sprawie 
strategii morskiej, planem działania na 
rzecz ochrony lasów, strategią tematyczną 
w zakresie gleb, wspólnotową strategią 
ochrony różnorodności biologicznej do 
2020 r., europejskim strategicznym planem 
w dziedzinie technologii energetycznych, 
polityką w zakresie innowacji i przemysłu, 
polityką zewnętrzną i polityką w zakresie 
pomocy rozwojowej, strategią w zakresie 
zdrowia roślin, strategią w zakresie 
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
regulacyjnymi ramami ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, 
promowania efektywnego gospodarowania 
zasobami i działań w dziedzinie klimatu 
oraz ograniczania ilości odpadów. Lepsza 
integracja badań naukowych i innowacji z 
powiązaną polityką Unii wydatnie 
zwiększy ich europejską wartość dodaną, 
zapewni efekt dźwigni, zwiększy znaczenie 
społeczne i ułatwi dalszy rozwój 
zrównoważonego gospodarowania 
gruntami, morzami i oceanami oraz rynku 
gospodarki ekologicznej.

Badania naukowe i innowacje będą 
wchodzić w interakcję z szerokim 
wachlarzem kierunków polityki unijnej i 
powiązanych celów, w tym ze wspólną 
polityką rolną (w szczególności polityką 
rozwoju obszarów wiejskich) i 
europejskim partnerstwem innowacyjnym 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, europejskim partnerstwem 
innowacyjnym w dziedzinie wody, wspólną 
polityką rybołówstwa, zintegrowaną 
polityką morską, europejskim programem 
zapobiegania zmianie klimatu, ramową
dyrektywą wodną, dyrektywą ramową w 
sprawie strategii morskiej, planem 
działania na rzecz ochrony lasów, strategią 
tematyczną w zakresie gleb, wspólnotową 
strategią ochrony różnorodności 
biologicznej do 2020 r., europejskim 
strategicznym planem w dziedzinie 
technologii energetycznych, polityką w 
zakresie innowacji i przemysłu, polityką 
zewnętrzną i polityką w zakresie pomocy 
rozwojowej, strategią w zakresie zdrowia 
roślin, strategią w zakresie zdrowia i 
dobrostanu zwierząt oraz regulacyjnymi 
ramami ochrony środowiska, zdrowia i 
bezpieczeństwa, promowania efektywnego 
gospodarowania zasobami i działań w 
dziedzinie klimatu oraz ograniczania ilości 
odpadów. Lepsza integracja badań 
naukowych i innowacji z powiązaną 
polityką Unii wydatnie zwiększy ich 
europejską wartość dodaną, zapewni efekt 
dźwigni, zwiększy znaczenie społeczne i 
ułatwi dalszy rozwój zrównoważonego 
gospodarowania gruntami, morzami i 
oceanami oraz rynku gospodarki 
ekologicznej.

Or. en
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Poprawka 1392
Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe i innowacje będą 
wchodzić w interakcję z szerokim 
wachlarzem kierunków polityki unijnej i 
powiązanych celów, w tym ze wspólną 
polityką rolną (w szczególności polityką 
rozwoju obszarów wiejskich) i 
europejskim partnerstwem innowacyjnym 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, wspólną polityką rybołówstwa, 
zintegrowaną polityką morską, 
europejskim programem zapobiegania 
zmianie klimatu, ramową dyrektywą 
wodną, dyrektywą ramową w sprawie 
strategii morskiej, planem działania na 
rzecz ochrony lasów, strategią tematyczną 
w zakresie gleb, wspólnotową strategią 
ochrony różnorodności biologicznej do 
2020 r., europejskim strategicznym planem 
w dziedzinie technologii energetycznych, 
polityką w zakresie innowacji i przemysłu, 
polityką zewnętrzną i polityką w zakresie 
pomocy rozwojowej, strategią w zakresie 
zdrowia roślin, strategią w zakresie 
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
regulacyjnymi ramami ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, 
promowania efektywnego gospodarowania 
zasobami i działań w dziedzinie klimatu 
oraz ograniczania ilości odpadów. Lepsza 
integracja badań naukowych i innowacji z 
powiązaną polityką Unii wydatnie 
zwiększy ich europejską wartość dodaną, 
zapewni efekt dźwigni, zwiększy znaczenie 
społeczne i ułatwi dalszy rozwój 
zrównoważonego gospodarowania 
gruntami, morzami i oceanami oraz rynku 
gospodarki ekologicznej.

Badania naukowe i innowacje będą 
wchodzić w interakcję z szerokim 
wachlarzem kierunków polityki unijnej i 
powiązanych celów, w tym ze wspólną 
polityką rolną (w szczególności polityką 
rozwoju obszarów wiejskich) i 
europejskim partnerstwem innowacyjnym 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, wspólną polityką rybołówstwa, 
zintegrowaną polityką morską, 
europejskim programem zapobiegania 
zmianie klimatu, ramową dyrektywą 
wodną, dyrektywą ramową w sprawie 
strategii morskiej, planem działania na 
rzecz ochrony lasów, strategią tematyczną 
w zakresie gleb, wspólnotową strategią 
ochrony różnorodności biologicznej do 
2020 r., europejskim strategicznym planem 
w dziedzinie technologii energetycznych, 
polityką w zakresie innowacji i przemysłu, 
strategią bezpieczeństwa Unii, polityką 
zewnętrzną i polityką w zakresie pomocy 
rozwojowej, strategią w zakresie zdrowia 
roślin, strategią w zakresie zdrowia i 
dobrostanu zwierząt oraz regulacyjnymi 
ramami ochrony środowiska, zdrowia i 
bezpieczeństwa, promowania efektywnego 
gospodarowania zasobami i działań w 
dziedzinie klimatu oraz ograniczania ilości 
odpadów. Lepsza integracja badań 
naukowych i innowacji z powiązaną 
polityką Unii wydatnie zwiększy ich 
europejską wartość dodaną, zapewni efekt 
dźwigni, zwiększy znaczenie społeczne i 
ułatwi dalszy rozwój zrównoważonego 
gospodarowania gruntami, morzami i 
oceanami oraz rynku gospodarki 
ekologicznej.

Or. en
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Poprawka 1393
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stymulowane wyzwaniami działania 
skupiające się na korzyściach społecznych 
i gospodarczych oraz modernizacji 
sektorów i rynków związanych z 
gospodarką ekologiczną będą wspierane 
poprzez multidyscyplinarne badania 
naukowe, wspomagające innowacje i 
prowadzące do opracowania nowych 
praktyk, produktów i procesów. Przyjęte 
również zostanie szeroko zakrojone 
podejście do innowacji, obejmujące 
innowacje technologiczne, 
nietechnologiczne, organizacyjne, 
gospodarcze i społeczne - dotyczy to np. 
nowych modeli biznesowych, marek i 
usług.

Stymulowane wyzwaniami działania 
skupiające się na korzyściach 
ekologicznych, społecznych i 
gospodarczych oraz modernizacji 
sektorów, uczestniczących podmiotów i 
rynków związanych z gospodarką 
ekologiczną będą wspierane poprzez 
multidyscyplinarne badania naukowe, 
wspomagające innowacje i prowadzące do 
opracowania nowych praktyk, 
zrównoważonych produktów i procesów. 
Przyjęte również zostanie szeroko 
zakrojone podejście do innowacji, 
obejmujące innowacje technologiczne, 
nietechnologiczne, organizacyjne, 
gospodarcze i społeczne - dotyczy to np. 
nowych modeli biznesowych, marek i 
usług. Należy w pełni docenić potencjał 
rolników i MŚP do działania na rzecz 
innowacji w tym obszarze. Podejście do 
ekologicznej gospodarki bierze pod uwagę 
znaczenie wiedzy lokalnej podnoszącej 
lokalne możliwości, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu różnorodności i złożoności.

Or. en

Poprawka 1394
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (a) – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Zrównoważone rolnictwo i leśnictwo (a) Zrównoważone rolnictwo, w tym 
uprawy, hodowla zwierząt i leśnictwo

Or. en

Poprawka 1395
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Zrównoważone rolnictwo i leśnictwo (a) Zrównoważone rolnictwo

Or. en

Poprawka 1396
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu. 
Działania skupią się na bardziej
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym
niskoemisyjnych) i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na 
rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

Działania skupią się na bardziej
zrównoważonym i produktywnym 
rolnictwie, które będzie zarówno 
zasobooszczędne (w tym niskoemisyjne), 
jak i odporne, a także będzie w stanie 
zaspokoić nowe rodzaje zapotrzebowań ze 
strony rozwijającej się gospodarki 
ekologicznej.

Or. en
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Poprawka 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu. 
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych) i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na 
rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu. 
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na 
rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu.
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym
niskoemisyjnych) i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na 

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych, 
takich jak woda i gleba, oraz ochronie i
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu.
Działania skupiają się na wypracowaniu
bardziej zrównoważonych i
produktywnych odpornych systemów 
rolnictwa – w tym chowu zwierząt – i 
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rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

leśnictwa, które są zarówno 
zasoobososzczędne (w tym niskoemisyjne i 
oszczędzające wodę), jak i odporne i 
generujące mniej odpadów. Ponadto 
działania skupiają się na rozwoju usług, 
koncepcji i polityki w zakresie dobrobytu 
obszarów wiejskich i promują 
zrównoważoną konsumpcję. W 
szczególności w leśnictwie celem jest 
wytwarzanie – w zrównoważony sposób –
produktów biologicznych, usług 
ekosystemowych i wystarczającej biomasy, 
z należytym uwzględnieniem aspektów 
ekonomicznych, ekologicznych i 
społecznych leśnictwa. Działania skupiają 
się na dalszym rozwijaniu produkcji i 
zrównoważoności zasobooszczędnych 
systemów leśnictwa, które odegrają 
znaczną rolę w podniesieniu poziomu 
odporności lasów i ochrony różnorodności 
biologicznej i które mogą zaspokoić 
zwiększone zapotrzebowanie na biomasę. 
Należy również wziąć pod uwagę usługi 
związane z leśnictwem, takie jak 
oczyszczanie wody, utrzymanie 
bioróżnorodności (co obejmuje również 
naturalnych wrogów organizmów 
szkodliwych dla rolnictwa), a także 
kwestie kulturalne.

Or. en

Poprawka 1399
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu.

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych na 
szczeblu globalnym i udoskonaleniu usług 
ekosystemowych, w tym ochrona 
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Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych) i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na 
rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

bioróżnorodności i naturalnych siedlisk 
oraz walka ze skutkami zmiany klimatu.
Działania powinny sprzyjać rozwiązaniom 
systemowym, skupiać się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych i niskonakładowych) i 
odpornych systemach rolnictwa i 
leśnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego,
a zarazem na rozwoju usług, koncepcji i 
polityki w zakresie ochrony różnorodności 
systemów wytwarzania żywności i
dobrobytu obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 1400
Marisa Matias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu.
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych) i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na 
rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i
bioróżnorodności oraz udoskonaleniu 
usług ekosystemowych, w tym walka ze 
skutkami zmiany klimatu. Działania skupią 
się na bardziej produktywnych, 
zrównoważonych, zasobooszczędnych (w 
tym niskoemisyjnych, o niskich nakładach 
zewnętrznych i ekologicznych) i 
odpornych systemach rolnictwa i 
leśnictwa, które chronią zasoby naturalne, 
są różnorodne i mają zdolność 
przystosowywania się do zmieniających 
się warunków środowiskowych, a zarazem 
na rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie różnorodnych systemów 
żywnościowych i dobrobytu obszarów 
wiejskich.

Or. en
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Poprawka 1401
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu.
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych) i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na 
rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i
bioróżnorodności w perspektywie 
europejskiej i ogólnoświatowej oraz
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu.
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych, o niskich nakładach 
zewnętrznych i ekologicznych) i 
odpornych systemach rolnictwa i 
leśnictwa, które chronią zasoby naturalne 
i wzbogacają je, są różnorodne, odporne i 
mają zdolność przystosowywania się do 
zmieniających się warunków 
środowiskowych, a zarazem na rozwoju 
usług, koncepcji i polityki w zakresie
różnorodnych systemów żywnościowych i
dobrobytu obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
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inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu.
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych) i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na 
rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i
bioróżnorodności w perspektywie 
europejskiej i ogólnoświatowej oraz
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu.
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych, o niskich nakładach 
zewnętrznych i ekologicznych) i 
odpornych systemach rolnictwa, leśnictwa
i chowu zwierząt, które chronią zasoby 
naturalne, są różnorodne i mają zdolność 
przystosowywania się do zmieniających 
się warunków środowiskowych, a zarazem 
na rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie różnorodnych systemów 
żywnościowych i dobrobytu obszarów 
wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić sektor hodowlany, gdyż stanowi on znaczną część całkowitej wartości 
wszystkich rodzajów produkcji rolnej w UE. Celem propozycji powinny być nie tylko 
rozwiązania techniczne poprawiające wydajność, ale powinny one również koncentrować się 
na zasobooszczędnych systemach produkcji.

Poprawka 1403
Teresa Riera Madurell

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu.
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu bazy zasobów naturalnych i
różnorodności i udoskonaleniu usług 
ekosystemowych, w tym walka ze 
skutkami zmiany klimatu. Działania skupią 
się na bardziej produktywnych, 
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zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych) i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na 
rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

zrównoważonych, zasobooszczędnych (w 
tym niskoemisyjnych) i odpornych 
systemach rolnictwa i leśnictwa, które 
chronią zasoby naturalne oraz są 
zróżnicowane, a zarazem na rozwoju 
usług, koncepcji i polityki w zakresie 
dobrobytu obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 1404
Francisco Sosa Wagner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu.
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych) i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na 
rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę 
i inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych, 
w tym różnorodności biologicznej 
z perspektywy globalnej i europejskiej, 
i udoskonaleniu usług ekosystemowych, 
w tym walka ze skutkami zmiany klimatu.
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych, o niskim zużyciu 
energii, jak rolnictwo zintegrowane) 
i odpornych systemach rolnictwa 
i leśnictwa, a zarazem na rozwoju usług, 
koncepcji i polityki w zakresie dobrobytu 
obszarów wiejskich.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dodanie wzmianki o różnorodności biologicznej jako jednym z zasobów 
naturalnych, które należy chronić; w tym celu preferuje się działania oszczędnie 
wykorzystujące zasoby.
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Poprawka 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu.
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych) i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na 
rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu.
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych) i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na
podniesieniu jakości i wartości produktów 
rolnych i jednoczesnym rozwoju usług, 
koncepcji i polityki w zakresie dobrobytu 
obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 1406
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu. 
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych) i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na 
rozwoju usług, koncepcji i polityki w

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych, 
ochronie i udoskonaleniu usług 
ekosystemowych, w tym walka ze 
skutkami zmiany klimatu. Działania skupią 
się na bardziej produktywnych, 
zrównoważonych, zasobooszczędnych (w 
tym niskoemisyjnych) i odpornych 
systemach rolnictwa i leśnictwa, a zarazem 
na rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
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zakresie dobrobytu obszarów wiejskich. zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu. 
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych) i odpornych systemach 
rolnictwa i leśnictwa, a zarazem na 
rozwoju usług, koncepcji i polityki w 
zakresie dobrobytu obszarów wiejskich.

Celem jest zapewnienie wystarczającego 
zaopatrzenia w żywność, paszę, biomasę i 
inne surowce, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów naturalnych i 
udoskonaleniu usług ekosystemowych, w 
tym walka ze skutkami zmiany klimatu. 
Działania skupią się na bardziej 
produktywnych, zrównoważonych, 
zasobooszczędnych (w tym 
niskoemisyjnych i oszczędzających wodę) i 
odpornych systemach rolnictwa i 
leśnictwa, a zarazem na rozwoju usług, 
koncepcji i polityki w zakresie dobrobytu 
obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawka 1408
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a a) Zrównoważone leśnictwo
Celem jest zrównoważona produkcja 
wystarczającej ilości biomasy z lasów z 
należytym uwzględnieniem aspektów 
ekonomicznych, ekologicznych i 
społecznych leśnictwa. Zabezpieczy to 
zasoby naturalne i usługi ekosystemowe, 
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w tym również adaptację do zmian 
klimatu i łagodzenie ich. Działania skupią 
się na dalszym rozwijaniu 
zrównoważonych systemów leśnictwa, 
które będą bardzo produktywne 
i zasobooszczędne oraz odegrają znaczną 
rolę w podniesieniu poziomu odporności 
lasów i ochrony różnorodności 
biologicznej, zaspokajając zwiększone 
zapotrzebowanie na biomasę z lasów.

Or. en

Poprawka 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Zrównoważony i konkurencyjny sektor 
rolno-spożywczy na rzecz bezpiecznego i 
zdrowego żywienia.

(b) Zrównoważony i konkurencyjny sektor 
rolno-spożywczy na rzecz bezpiecznego 
i zdrowego żywienia po przystępnej cenie.

Or. en

Poprawka 1410
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących bezpiecznej, 
zdrowej i niedrogiej żywności oraz 
bardziej zrównoważone przetwarzanie i
dystrybucja żywności i paszy, a także 
większa konkurencyjność sektora 
spożywczego. Działania skupią się na 
zapewnieniu zdrowej i bezpiecznej 

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących bezpiecznej, 
zdrowej i niedrogiej żywności oraz 
bardziej zrównoważone przetwarzanie, 
dystrybucja i konsumpcja żywności i 
paszy, a także większa konkurencyjność 
sektora spożywczego. Działania skupią się 
na zapewnieniu dużej różnorodności
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żywności dla wszystkich, umożliwieniu
konsumentom podejmowania świadomych 
wyborów oraz na konkurencyjnych 
metodach przetwarzania żywności 
wykorzystujących mniej zasobów i 
generujących mniej produktów ubocznych, 
odpadów i gazów cieplarnianych.

zdrowej, oryginalnej i bezpiecznej 
żywności o znakomitej jakości dla 
wszystkich, umożliwieniu konsumentom 
podejmowania świadomych wyborów oraz 
na konkurencyjnych metodach 
przetwarzania żywności wykorzystujących 
mniej zasobów i dodatków oraz
generujących mniej produktów ubocznych, 
odpadów i gazów cieplarnianych.
Konkurencyjność można zdefiniować na 
różnych poziomach, a celem jest 
wypracowanie systemów umożliwiających 
rolnikom konkurencyjne gospodarowanie 
na szczeblu lokalnym i regionalnym. 
Należy zadbać o spójność podejścia UE, 
aby dążenie do konkurencyjności na 
globalnych rynkach nie było sprzeczne z 
finansowanymi przez UE wysiłkami na 
rzecz utworzenia prężnych gospodarek 
lokalnych oraz krótkich łańcuchów 
produkcji i dostaw żywności. Negatywne 
skutki zewnętrzne wysokonakładowych 
systemów produkcji, które wcześniej 
uważano za „konkurencyjne” i 
„produktywne”, należy brać pod uwagę w 
szerokim kontekście, a pojęcie 
„niedrogiej” żywności powinno również 
uwzględniać koszty wynikające ze skutków 
środowiskowych i w zakresie zdrowia
publicznego, ponoszone przez podatników 
i budżet państwa.

Or. en

Poprawka 1411
Marisa Matias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących bezpiecznej, 
zdrowej i niedrogiej żywności oraz 
bardziej zrównoważone przetwarzanie i

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących bezpiecznej, 
zdrowej i niedrogiej żywności oraz 
bardziej zrównoważone przetwarzanie, 
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dystrybucja żywności i paszy, a także 
większa konkurencyjność sektora 
spożywczego. Działania skupią się na 
zapewnieniu zdrowej i bezpiecznej 
żywności dla wszystkich, umożliwieniu 
konsumentom podejmowania świadomych 
wyborów oraz na konkurencyjnych 
metodach przetwarzania żywności 
wykorzystujących mniej zasobów i 
generujących mniej produktów ubocznych, 
odpadów i gazów cieplarnianych.

dystrybucja i konsumpcja żywności i 
paszy, a także większa konkurencyjność 
sektora spożywczego. Działania skupią się 
na zapewnieniu dużej różnorodności
zdrowej, oryginalnej i bezpiecznej 
żywności o znakomitej jakości dla 
wszystkich, umożliwieniu konsumentom 
podejmowania świadomych wyborów oraz 
na konkurencyjnych metodach 
przetwarzania żywności wykorzystujących 
mniej zasobów i dodatków oraz
generujących mniej produktów ubocznych, 
odpadów i gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących bezpiecznej, 
zdrowej i niedrogiej żywności oraz 
bardziej zrównoważone przetwarzanie i
dystrybucja żywności i paszy, a także 
większa konkurencyjność sektora 
spożywczego. Działania skupią się na 
zapewnieniu zdrowej i bezpiecznej 
żywności dla wszystkich, umożliwieniu 
konsumentom podejmowania świadomych 
wyborów oraz na konkurencyjnych 
metodach przetwarzania żywności 
wykorzystujących mniej zasobów i 
generujących mniej produktów ubocznych, 
odpadów i gazów cieplarnianych.

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących bezpiecznej, 
zdrowej i niedrogiej żywności oraz 
bardziej zrównoważone przetwarzanie, 
dystrybucja i konsumpcja żywności i 
paszy, a także większa konkurencyjność 
sektora spożywczego. Działania skupią się 
na zapewnieniu dużej różnorodności
zdrowej, oryginalnej i bezpiecznej 
żywności o znakomitej jakości dla 
wszystkich, umożliwieniu konsumentom 
podejmowania świadomych wyborów oraz 
na konkurencyjnych metodach 
przetwarzania żywności wykorzystujących 
mniej zasobów i dodatków oraz
generujących mniej produktów ubocznych, 
odpadów i gazów cieplarnianych.

Or. en
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Uzasadnienie

Duża różnorodność sektora produkcji żywności sprzyja zachowaniu różnorodności żywności 
na stole, a także jest korzystna dla zdrowia i samopoczucia obywateli. Przywrócenie więzów 
między konsumentami a producentami w ramach podejścia opartego na całym łańcuchu 
przetwarzania oryginalnej i naturalnej żywności będzie korzystne dla zdrowia publicznego i 
zaowocuje bardziej zrównoważoną konsumpcją.

Poprawka 1413
Teresa Riera Madurell

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących bezpiecznej, 
zdrowej i niedrogiej żywności oraz 
bardziej zrównoważone przetwarzanie i
dystrybucja żywności i paszy, a także 
większa konkurencyjność sektora 
spożywczego. Działania skupią się na 
zapewnieniu zdrowej i bezpiecznej 
żywności dla wszystkich, umożliwieniu 
konsumentom podejmowania świadomych 
wyborów oraz na konkurencyjnych 
metodach przetwarzania żywności 
wykorzystujących mniej zasobów i 
generujących mniej produktów ubocznych, 
odpadów i gazów cieplarnianych.

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących bezpiecznej, 
zdrowej i niedrogiej żywności oraz 
bardziej zrównoważone przetwarzanie, 
dystrybucja i konsumpcja żywności i 
paszy, a także większa konkurencyjność 
sektora spożywczego. Działania skupią się 
na zapewnieniu dużej różnorodności
zdrowej i bezpiecznej żywności o 
znakomitej jakości dla wszystkich, 
umożliwieniu konsumentom 
podejmowania świadomych wyborów oraz 
na konkurencyjnych metodach 
przetwarzania żywności wykorzystujących 
mniej zasobów i generujących mniej 
produktów ubocznych, odpadów i gazów 
cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących bezpiecznej, 
zdrowej i niedrogiej żywności oraz 
bardziej zrównoważone przetwarzanie i 
dystrybucja żywności i paszy, a także 
większa konkurencyjność sektora 
spożywczego. Działania skupią się na 
zapewnieniu zdrowej i bezpiecznej 
żywności dla wszystkich, umożliwieniu 
konsumentom podejmowania świadomych 
wyborów oraz na konkurencyjnych 
metodach przetwarzania żywności 
wykorzystujących mniej zasobów i 
generujących mniej produktów ubocznych, 
odpadów i gazów cieplarnianych.

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli i środowiska naturalnego 
dotyczących bezpiecznej, zdrowej i 
niedrogiej żywności oraz bardziej 
zrównoważone przetwarzanie i dystrybucja 
żywności i paszy, a także większa 
konkurencyjność sektora spożywczego. 
Działania skupią się na zapewnieniu 
zdrowej i bezpiecznej żywności dla 
wszystkich, umożliwieniu konsumentom 
podejmowania świadomych wyborów oraz 
na konkurencyjnych metodach 
przetwarzania żywności wykorzystujących 
mniej zasobów i generujących mniej 
produktów ubocznych, odpadów i gazów 
cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 1415
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących bezpiecznej, 
zdrowej i niedrogiej żywności oraz 
bardziej zrównoważone przetwarzanie i 
dystrybucja żywności i paszy, a także 
większa konkurencyjność sektora 
spożywczego. Działania skupią się na 
zapewnieniu zdrowej i bezpiecznej 
żywności dla wszystkich, umożliwieniu 
konsumentom podejmowania świadomych 
wyborów oraz na konkurencyjnych 
metodach przetwarzania żywności 
wykorzystujących mniej zasobów i 
generujących mniej produktów ubocznych, 
odpadów i gazów cieplarnianych.

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących dobrej jakości, 
bezpiecznej, zdrowej i niedrogiej żywności 
oraz bardziej zrównoważone przetwarzanie 
i dystrybucja żywności i paszy, a także 
większa konkurencyjność sektora 
spożywczego. Działania skupią się na 
zapewnieniu dobrej jakości, zdrowej i 
bezpiecznej żywności dla wszystkich, 
umożliwieniu konsumentom 
podejmowania świadomych wyborów oraz 
na konkurencyjnych metodach 
przetwarzania żywności wykorzystujących 
mniej zasobów i generujących mniej 
produktów ubocznych, odpadów i gazów 
cieplarnianych.
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Or. it

Poprawka 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących bezpiecznej, 
zdrowej i niedrogiej żywności oraz 
bardziej zrównoważone przetwarzanie i
dystrybucja żywności i paszy, a także 
większa konkurencyjność sektora 
spożywczego. Działania skupią się na 
zapewnieniu zdrowej i bezpiecznej 
żywności dla wszystkich, umożliwieniu 
konsumentom podejmowania świadomych 
wyborów oraz na konkurencyjnych 
metodach przetwarzania żywności 
wykorzystujących mniej zasobów i 
generujących mniej produktów ubocznych, 
odpadów i gazów cieplarnianych.

Celem jest zaspokojenie wymogów 
obywateli dotyczących bezpiecznej, 
zdrowej i niedrogiej żywności oraz 
bardziej zrównoważone przetwarzanie, 
dystrybucja i konsumpcja żywności i 
paszy, a także większa konkurencyjność 
sektora spożywczego. Działania skupią się 
na zapewnieniu zdrowej i bezpiecznej 
żywności dla wszystkich, umożliwieniu 
konsumentom podejmowania świadomych 
wyborów oraz na konkurencyjnych 
metodach przetwarzania żywności 
wykorzystujących mniej zasobów i 
generujących mniej produktów ubocznych, 
odpadów i gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 1417
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Uwolnienie potencjału wodnych
zasobów biologicznych

c) Uwolnienie potencjału zasobów
wodnych poprzez zrównoważone 
zarządzanie rybołówstwem

Or. en
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Poprawka 1418
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów biologicznych w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy. Działania skupią 
się na optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz 
konkurencyjnej europejskiej akwakultury 
w kontekście gospodarki globalnej, a także 
wspomaganiu innowacji morskich za 
pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego
„niebieskiego” wzrostu.

Celem jest zrównoważone wykorzystanie
zasobów wodnych w celu maksymalizacji 
społecznych i gospodarczych korzyści i 
zysków z oceanów i mórz Europy.
Działania skupią się na optymalizacji 
wkładu w bezpieczne zaopatrzenie w 
żywność poprzez rozwój zrównoważonego 
i przyjaznego dla środowiska rybołówstwa 
oraz konkurencyjnej europejskiej 
akwakultury w kontekście gospodarki 
globalnej, a także wspomaganiu innowacji 
morskich za pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego
„niebieskiego” wzrostu.

Or. en

Poprawka 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów biologicznych w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy. Działania skupią 
się na optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz 
konkurencyjnej europejskiej akwakultury 
w kontekście gospodarki globalnej, a także 
wspomaganiu innowacji morskich za 

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów biologicznych w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy. Działania skupią 
się na optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz 
konkurencyjnej europejskiej akwakultury 
w kontekście gospodarki globalnej, a także 
wspomaganiu innowacji morskich za 



PE492.789v01-00 94/186 AM\907849PL.doc

PL

pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego 
„niebieskiego” wzrostu.

pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego 
„niebieskiego” wzrostu przy należytym 
uwzględnieniu zarówno ograniczeń, jak i 
możliwości środowiska morskiego. Morza 
i oceany odgrywają też kluczową rolę w 
regulowaniu klimatu, ale są pod 
poważnym wpływem działalności 
człowieka oraz zmiany klimatu. Ogólnym 
celem jest rozwój przekrojowej morskiej 
wiedzy naukowo-technicznej z myślą o 
odblokowaniu potencjału „niebieskiego 
wzrostu” w szeregu sektorów morskich 
przy jednoczesnym ograniczeniu emisji 
CO2 i zanieczyszczenia, ochronie 
środowiska morskiego i dostosowaniu się 
do zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów biologicznych w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy. Działania skupią 
się na optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz 
konkurencyjnej europejskiej akwakultury 
w kontekście gospodarki globalnej, a także 
wspomaganiu innowacji morskich za 
pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego
„niebieskiego” wzrostu.

Celem jest gospodarowanie wodnymi 
zasobami biologicznymi w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów, mórz i wód śródlądowych
Europy. Działania skupią się na 
optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa, zrównoważone 
zarządzanie ekosystemami 
dostarczającymi towarów i usług oraz 
konkurencyjnej i przyjaznej dla 
środowiska europejskiej akwakultury w 
kontekście gospodarki globalnej, a także 
wspomaganiu innowacji morskich za 
pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego
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„niebieskiego” wzrostu. Celem 
przekrojowej wiedzy naukowo-technicznej 
o morzach i akwenach słodkowodnych 
będzie odblokowanie potencjału mórz i 
wód śródlądowych w całym szeregu 
sektorów morskich przy jednoczesnej 
ochronie środowiska i dostosowaniu się 
do zmiany klimatu.
.

Or. en

Poprawka 1421
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów biologicznych w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy. Działania skupią 
się na optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz 
konkurencyjnej europejskiej akwakultury 
w kontekście gospodarki globalnej, a także 
wspomaganiu innowacji morskich za 
pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego
„niebieskiego” wzrostu.

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów biologicznych w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy. Działania skupią 
się na optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz 
konkurencyjnej europejskiej akwakultury 
w kontekście gospodarki globalnej, a także 
wspomaganiu innowacji morskich za 
pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego
„niebieskiego” wzrostu. Konieczne jest 
uwzględnienie zasady ostrożności oraz 
obaw społeczeństwa obywatelskiego w 
odniesieniu do korzystania z 
biotechnologii w otwartych ekosystemach 
morskich, jak i jej rozpowszechniania.

Or. en
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Poprawka 1422
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów biologicznych w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy. Działania skupią 
się na optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz
konkurencyjnej europejskiej akwakultury 
w kontekście gospodarki globalnej, a także 
wspomaganiu innowacji morskich za 
pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego 
„niebieskiego” wzrostu.

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów biologicznych w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy przy jednoczesnej 
ochronie bioróżnorodności i usług 
ekosystemowych. Działania skupią się na 
optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz europejskiej 
akwakultury w kontekście gospodarki 
globalnej. Konieczne jest należyte 
uwzględnienie obaw dotyczących 
korzystania z biotechnologii w otwartych 
ekosystemach morskich.

Or. en

Poprawka 1423
Marisa Matias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów biologicznych w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy. Działania skupią 
się na optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz 
konkurencyjnej europejskiej akwakultury 

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów biologicznych w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy. Działania skupią 
się na optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz 
konkurencyjnej europejskiej akwakultury 
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w kontekście gospodarki globalnej, a także 
wspomaganiu innowacji morskich za 
pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego
„niebieskiego” wzrostu.

w kontekście gospodarki globalnej, a także 
wspomaganiu innowacji morskich za 
pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego
„niebieskiego” wzrostu. Działania te będą 
uwzględniać obawy społeczeństwa 
obywatelskiego w odniesieniu do 
korzystania z niektórych rodzajów 
biotechnologii w otwartych ekosystemach 
morskich.

Or. en

Poprawka 1424
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów biologicznych w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy. Działania skupią 
się na optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz 
konkurencyjnej europejskiej akwakultury 
w kontekście gospodarki globalnej, a także 
wspomaganiu innowacji morskich za 
pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego 
„niebieskiego” wzrostu.

Celem jest zrównoważone wykorzystanie i 
utrzymanie wodnych zasobów 
biologicznych w celu maksymalizacji 
społecznych i gospodarczych korzyści i 
zysków z oceanów i mórz Europy. 
Działania skupią się na optymalizacji 
wkładu w bezpieczne zaopatrzenie w 
żywność poprzez rozwój zrównoważonego 
i przyjaznego dla środowiska rybołówstwa 
oraz konkurencyjnej europejskiej 
akwakultury w kontekście gospodarki 
globalnej, a także wspomaganiu innowacji 
morskich za pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego 
„niebieskiego” wzrostu.

Or. en

Poprawka 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera c) – ustęp 1 
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COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera c) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest zrównoważone wykorzystanie 
wodnych zasobów biologicznych w celu 
maksymalizacji społecznych i 
gospodarczych korzyści i zysków z 
oceanów i mórz Europy. Działania skupią 
się na optymalizacji wkładu w bezpieczne 
zaopatrzenie w żywność poprzez rozwój 
zrównoważonego i przyjaznego dla 
środowiska rybołówstwa oraz 
konkurencyjnej europejskiej akwakultury 
w kontekście gospodarki globalnej, a także 
wspomaganiu innowacji morskich za 
pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego 
„niebieskiego” wzrostu.

Celem jest zrównoważone wykorzystanie i 
utrzymanie wodnych zasobów 
biologicznych w celu maksymalizacji 
społecznych i gospodarczych korzyści i 
zysków z oceanów i mórz Europy. 
Działania skupią się na optymalizacji 
wkładu w bezpieczne zaopatrzenie w 
żywność poprzez rozwój zrównoważonego 
i przyjaznego dla środowiska rybołówstwa 
oraz konkurencyjnej europejskiej 
akwakultury w kontekście gospodarki 
globalnej, a także wspomaganiu innowacji 
morskich za pomocą biotechnologii w celu 
stymulowania inteligentnego 
„niebieskiego” wzrostu.

Or. en

Poprawka 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (d) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego (w odniesieniu do 
substancji odżywczych, energii, dwutlenku 
węgla, wody i gleby), zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu przy jednoczesnym pełnym 
wykorzystaniu możliwości związanych z 
bioodpadami, w związku z czym ważne jest 
utworzenie zamkniętego obiegu substancji 
odżywczych między obszarami miejskimi i 
wiejskimi. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
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demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii drugiej i 
trzeciej generacji, wykorzystanie biomasy
i innych odpadów z rolnej i leśnej
produkcji podstawowej, bioodpadów i 
produktów ubocznych bioprzemysłu oraz 
przekształcenie bioodpadów powstałych 
na obszarach miejskich w surowce 
rolnicze dzięki skutecznemu procesowi 
oczyszczania. Będzie to sprzyjać 
powstawaniu nowych rynków oraz 
potencjalnych nowych źródeł dochodu w 
przypadku producentów pierwotnych
poprzez wspieranie normalizacji, systemów 
certyfikacji, działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

Or. en

Poprawka 1427
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (d) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie niskoemisyjnego,
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji,
działań w zakresie regulacji i

Celem jest promowanie 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu opierającego się na 
odnawialnych źródłach energii i 
wydajności energetycznej. Działania 
skupią się na wspieraniu gospodarki 
ekologicznej poprzez przekształcenie 
konwencjonalnych produktów i procesów 
przemysłowych w zasobooszczędne i 
energooszczędne bioprodukty i bioprocesy, 
rozwój zintegrowanych biorafinerii, 
wykorzystanie biomasy z produkcji 
podstawowej, bioodpadów i produktów 
ubocznych bioprzemysłu, a także otwarcie 
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demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

nowych rynków poprzez wspieranie – tam, 
gdzie to konieczne – normalizacji, a także 
poprzez działania w zakresie regulacji i
demonstracji i inne, uwzględniając
środowiskowy i społeczno-ekonomiczny
wpływ gospodarki ekologicznej na 
użytkowanie gruntów i zmiany sposobu ich 
użytkowania.

Or. en

Poprawka 1428
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (d) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie niskoemisyjnego,
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zrównoważonego i konkurencyjnego 
europejskiego bioprzemysłu, a także 
ochrona zasobów i oszczędne ich 
wykorzystywanie. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji,
ale także różnicowania, działań w zakresie 
regulacji i demonstracji/prób terenowych i 
innych, uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania, a także 
poglądy i obawy społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en
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Poprawka 1429
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (d) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania, a także 
poglądy i obawy społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (d) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
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produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy (w tym w 
odniesieniu do wody i energii), rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

Or. en

Poprawka 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (d) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, produkcję i 
wykorzystanie biomasy z produkcji 
podstawowej, bioodpadów i produktów 
ubocznych bioprzemysłu, a także otwarcie 
nowych rynków poprzez wspieranie 
normalizacji, działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

Or. en
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Poprawka 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (d) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, produkcję i 
wykorzystanie biomasy z produkcji 
podstawowej, bioodpadów i produktów 
ubocznych bioprzemysłu, a także otwarcie 
nowych rynków poprzez wspieranie 
normalizacji, działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

Or. en

Poprawka 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (d) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
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poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, produkcję i 
wykorzystanie biomasy z produkcji 
podstawowej, bioodpadów i produktów 
ubocznych bioprzemysłu, a także otwarcie 
nowych rynków poprzez wspieranie 
normalizacji, działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwoju zintegrowanych biorafinerii nie można ograniczać do kwestii wykorzystania.

Poprawka 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (d) – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 

Celem jest promowanie niskoemisyjnego, 
zasobooszczędnego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego europejskiego 
bioprzemysłu. Działania skupią się na 
wspieraniu gospodarki ekologicznej 
poprzez przekształcenie konwencjonalnych 
produktów i procesów przemysłowych w 
zasobooszczędne i energooszczędne 
bioprodukty i bioprocesy, rozwój 
zintegrowanych biorafinerii, wykorzystanie 
biomasy z produkcji podstawowej, 
bioodpadów i produktów ubocznych 
bioprzemysłu, a także otwarcie nowych 
rynków poprzez wspieranie normalizacji, 
działań w zakresie regulacji i 
demonstracji/prób terenowych i innych, 
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uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

uwzględniając wpływ gospodarki 
ekologicznej na użytkowanie gruntów i 
zmiany sposobu ich użytkowania.

Or. en

Poprawka 1435
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – podpunkt 2.3 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d a) Przekrojowe badania morskie
Wykorzystanie żywych i innych zasobów 
mórz oraz różnych źródeł energii 
morskiej, jak i różnorodne sposoby 
wykorzystywania mórz wiążą się z 
naukowymi i technologicznymi 
wyzwaniami o charakterze przekrojowym. 
Morza i oceany odgrywają też kluczową 
rolę w regulowaniu klimatu, ale są pod 
poważnym wpływem śródlądowej, 
przybrzeżnej i morskiej działalności 
człowieka oraz zmiany klimatu. Ogólnym 
celem jest rozwój przekrojowej morskiej 
wiedzy naukowo-technicznej (w tym 
również poprzez badania nad 
pelagicznymi gatunkami ptaków) z myślą 
o odblokowaniu potencjału „niebieskiego 
wzrostu” w szeregu sektorów morskich 
przy jednoczesnej ochronie środowiska 
morskiego i dostosowaniu się do zmiany 
klimatu. Owo strategiczne skoordynowane 
podejście do badań morskich w ramach 
wszystkich wyzwań i filarów programu 
„Horyzont 2020” będzie również 
korzystne z punktu widzenia realizacji 
istotnych strategii politycznych UE, 
przyczyniając się do osiągnięcia 
kluczowych celów „niebieskiego wzrostu”.

Or. en
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Uzasadnienie

Tekst poprawki opiera się na sprawozdaniu T. R. Madurell (poprawka 168). Celem poprawki 
jest dodanie, że badania nad pewnymi ptakami morskimi rozwijają się bardzo szybko i 
pomagają zrozumieć środowisko morskie w jego szerszym kontekście.

Poprawka 1436
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 2 – punkt 2.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3 a. Celem jest zapewnienie 
wystarczającego zaopatrzenia w żywność, 
paszę, biomasę i inne surowce przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu zasobów 
naturalnych i udoskonaleniu usług 
ekosystemowych, w tym walka ze 
skutkami zmiany klimatu i jednoczesny 
rozwój usług, koncepcji i polityki w 
zakresie dobrobytu obszarów wiejskich, w 
tym również z myślą o ludności 
autochtonicznej w Arktyce.

Or. en

Poprawka 1437
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest zapewnienie 
przejścia do niezawodnego, trwałego i 
konkurencyjnego systemu energetycznego 
w obliczu malejącej ilości zasobów, 
rosnącego zapotrzebowania na energię i 
zmiany klimatu.

Celem szczegółowym jest zapewnienie 
przejścia do niezawodnego, przystępnego 
cenowo, trwałego i konkurencyjnego 
systemu energetycznego w obliczu 
malejącej ilości zasobów, rosnącego 
zapotrzebowania na energię i zmiany 
klimatu.
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Or. de

Poprawka 1438
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Osiągnięcie tych 
celów będzie wymagać przebudowy 
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu. 
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20% w 
stosunku do poziomu z 1990 r. Ponadto w 
2020 r. 20 % końcowego zużycia energii 
powinno pochodzić z zasobów 
odnawialnych, przy jednoczesnej realizacji 
celu efektywności energetycznej 20 %. 
Osiągnięcie tych celów będzie wymagać 
przebudowy systemu energetycznego, 
prowadzącej do połączenia 
niskoemisyjnego profilu, bezpieczeństwa 
energetycznego i umiarkowanych cen, a 
zarazem wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Taka zmiana okazuje 
się konieczna, gdyż w obliczu zmienności 
cen energii na światowych rynkach (oraz 
obaw dotyczących bezpieczeństwa 
dostaw), zwiększenia obciążenia 
podatkowego źródeł energii i wysokich 
kosztów dostosowania do przepisów Unii 
w dziedzinie ochrony środowiska i 
przepisów związanych ze zmianą klimatu, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Or. it
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Poprawka 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności
energetycznej 20 %. Osiągnięcie tych 
celów będzie wymagać przebudowy 
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu.
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu oszczędności
energetycznej 20 %. Do 2050 r. należy 
osiągnąć ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych o 80-95%. Aby osiągnąć 
ten cel, technologie wykorzystania energii 
ze źródeł odnawialnych w połowie tego 
wieku muszą mieć największy udział 
wśród technologii dostaw energii w 
Europie. Musi temu towarzyszyć ambitna 
polityka w zakresie wydajności 
energetycznej jako najbardziej opłacalny 
sposób zrealizowania naszych 
długoterminowych celów w dziedzinie 
dekarbonizacji. Dlatego właściwym 
krokiem jest przeznaczenie trzech 
czwartych budżetu w ramach niniejszego 
wyzwania na badania naukowe i 
innowacje w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych i wydajności energetycznej. 
Osiągnięcie tych celów będzie wymagać 
przebudowy systemu energetycznego, 
prowadzącej do połączenia
zrównoważonego niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu.
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
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wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Or. en

Poprawka 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Osiągnięcie tych 
celów będzie wymagać przebudowy 
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu.
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Do 2050 r. należy 
osiągnąć ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych o 80-95%. Wszystkie 
scenariusze dekarbonizacji zawarte w 
planie działania w dziedzinie energii na 
rok 2050 pokazują, że technologie 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w połowie tego wieku będą 
mieć największy udział wśród technologii 
dostaw energii. Musi temu towarzyszyć 
ambitna polityka w zakresie wydajności 
energetycznej jako najbardziej opłacalny 
sposób zrealizowania naszych 
długoterminowych celów w dziedzinie 
dekarbonizacji. Dlatego właściwym 
krokiem jest przeznaczenie trzech 
czwartych budżetu w ramach niniejszego 
wyzwania na badania naukowe i 
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gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

innowacje w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych i wydajności energetycznej. 
Osiągnięcie tych celów będzie wymagać 
przebudowy systemu energetycznego, 
prowadzącej do połączenia poszukiwania 
rozwiązań alternatywnych wobec paliw 
kopalnych, bezpieczeństwa 
energetycznego i umiarkowanych cen, a 
zarazem wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu.
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Or. en

Poprawka 1441
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Osiągnięcie tych 

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Do 2050 r. należy 
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celów będzie wymagać przebudowy 
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu.
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

osiągnąć ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych o 80-95%. Wszystkie 
scenariusze zawarte w planie działania w 
dziedzinie energii na rok 2050 pokazują, 
że technologie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych w połowie tego 
wieku będą mieć największy udział wśród 
technologii dostaw energii oraz że 
wydajność energetyczna będzie odgrywać 
decydującą rolę w realizacji tych celów. 
Dlatego właściwym krokiem jest 
przeznaczenie 85% budżetu w ramach 
niniejszego wyzwania na badania 
naukowe i innowacje w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych i wydajności 
energetycznej u użytkowników finalnych. 
Osiągnięcie tych celów będzie wymagać 
przebudowy systemu energetycznego, 
prowadzącej do połączenia energii ze 
źródeł odnawialnych, bezpieczeństwa 
energetycznego i umiarkowanych cen, a 
zarazem wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu.
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Or. en

Poprawka 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Osiągnięcie tych 
celów będzie wymagać przebudowy 
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu.
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Do 2050 r. należy 
osiągnąć ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych o 80-95%. Scenariusze 
dekarbonizacji zawarte w planie działania 
w dziedzinie energii na rok 2050 
pokazują, że w połowie tego wieku, jeżeli 
inwestycje będą wystarczająco wysokie, a 
wprowadzanie na rynek odpowiednio 
szybkie, technologie wykorzystania energii 
ze źródeł odnawialnych będą musiały mieć 
największy udział wśród technologii 
dostaw energii. Dlatego właściwym 
krokiem jest przeznaczenie odpowiednich 
środków w ramach niniejszego wyzwania 
na badania naukowe i innowacje w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 
Osiągnięcie tych celów będzie wymagać 
przebudowy systemu energetycznego, 
prowadzącej do połączenia 
niskoemisyjnego profilu, bezpieczeństwa 
energetycznego i umiarkowanych cen, a 
zarazem wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu.
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
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europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Or. en

Poprawka 1443
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Osiągnięcie tych 
celów będzie wymagać przebudowy 
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu. 
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Właściwym krokiem 
jest zatem przeznaczenie większości 
środków z budżetu przewidzianego na 
sprostanie temu wyzwaniu na badania 
naukowe i innowacje w dziedzinie energii 
ze źródeł odnawialnych, magazynowania 
energii, wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla, wytwarzania energii w 
sposób neutralny pod względem emisji 
dwutlenku węgla, usprawnienia 
zarządzania infrastrukturą przesyłową 
oraz wydajności energetycznej.
Osiągnięcie tych celów będzie wymagać 
przebudowy systemu energetycznego, 
prowadzącej do połączenia 
niskoemisyjnego profilu, bezpieczeństwa 
energetycznego i umiarkowanych cen, a 
zarazem wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu. 
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
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się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Or. en

Poprawka 1444
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Osiągnięcie tych 
celów będzie wymagać przebudowy 
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu. 
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Ważne jest zatem 
koncentrowanie się na znalezieniu 
optymalnego rozwiązania kwestii 
integracji energii ze źródeł odnawialnych 
poprzez zapewnienie równowagi w sieci 
elektrycznej dzięki dynamicznym 
technologiom wytwarzania, które 
uwzględniają potrzeby środowiska.
Osiągnięcie tych celów będzie wymagać 
przebudowy systemu energetycznego, 
prowadzącej do połączenia 
niskoemisyjnego profilu, bezpieczeństwa 
energetycznego i umiarkowanych cen, a 
zarazem wzmocnienia konkurencyjności
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu. 
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
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gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Or. en

Uzasadnienie

Technologie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych odgrywają decydującą rolę we 
wszystkich scenariuszach dekarbonizacji zawartych w planie działania w dziedzinie energii 
na rok 2050, wobec czego badania naukowe i rozwojowe powinny się koncentrować na 
kwestii właściwej równowagi podczas integracji technologii wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych z siecią elektryczną.

Poprawka 1445
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Osiągnięcie tych 
celów będzie wymagać przebudowy 
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. ostatecznie o kolejne 80-95 %. Ponadto 
w 2020 r. 20 % końcowego zużycia energii 
powinno pochodzić z zasobów 
odnawialnych, przy jednoczesnej realizacji 
celu efektywności energetycznej 20 %. 
Osiągnięcie tych celów będzie wymagać 
przebudowy systemu energetycznego, 
prowadzącej do połączenia 
niskoemisyjnego profilu, bezpieczeństwa 
energetycznego i umiarkowanych cen, a 
zarazem wzmocnienia konkurencyjności 



PE492.789v01-00 116/186 AM\907849PL.doc

PL

gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu. 
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu. 
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu, chyba że UE znajdzie nowe 
zrównoważone źródła. W obliczu 
zmienności cen energii na światowych 
rynkach oraz obaw dotyczących 
bezpieczeństwa dostaw, europejski 
przemysł i konsumenci wydają coraz 
większą część swoich dochodów na 
energię.

Or. en

Uzasadnienie

Nie podjęto jeszcze decyzji o ostatecznym celu redukcji gazów cieplarnianych do 2050 r. Cel 
redukcji o 80–95% jest pożądany, ale niekoniecznie możliwy do zrealizowania. W Europie 
istnieją również nowe źródła gazu i ropy, a obecnie toczy się dyskusja, czy można podjąć 
wydobycie w sposób zrównoważony. Nie należy o tym zapominać w ramach programu 
„Horyzont 2020”.

Poprawka 1446
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Osiągnięcie tych 

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Osiągnięcie tych 
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celów będzie wymagać przebudowy
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu.
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

celów będzie wymagać dalszego rozwoju
systemu energetycznego, prowadzącego do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu.
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja może doprowadzić do dalszego 
wzrostu uzależnienia od importu ropy 
naftowej i gazu. W obliczu zmienności cen 
energii na światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Or. de

Poprawka 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Osiągnięcie tych 
celów będzie wymagać przebudowy 
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 

Do 2020 r. Unia zamierza ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych o 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a do 2050 
r. o kolejne 80-95 %. Ponadto w 2020 r. 20 
% końcowego zużycia energii powinno 
pochodzić z zasobów odnawialnych, przy 
jednoczesnej realizacji celu efektywności 
energetycznej 20 %. Osiągnięcie tych 
celów będzie wymagać przebudowy 
systemu energetycznego, prowadzącej do 
połączenia niskoemisyjnego profilu, 
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bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu. 
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

bezpieczeństwa energetycznego i 
umiarkowanych cen, a zarazem 
wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarczej Europy. Obecnie Europa jest 
daleka od osiągnięcia tego ogólnego celu. 
Europejski system energetyczny nadal 
polega w 80 % na paliwach kopalnych, a 
sektor energetyczny jest źródłem 80 % 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w 
UE. Co roku 2,5 % PKB Unii przeznacza 
się na import energii i przewiduje się, że 
wielkość ta wzrośnie. Do 2050 r. ta 
tendencja doprowadziłaby do całkowitego 
uzależnienia od importu ropy naftowej i 
gazu. W obliczu zmienności cen energii na 
światowych rynkach oraz obaw 
dotyczących bezpieczeństwa dostaw, 
europejski przemysł i konsumenci wydają 
coraz większą część swoich dochodów na 
energię.

Or. en

Poprawka 1448
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 205027 r. pokazuje, że na terytorium 
Unii konieczne będzie dokonanie dużych 
ukierunkowanych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Oznacza to ograniczenie 
emisji CO2 do 2050 r. o ponad 90 % w 
sektorze energetycznym, ponad 80 % w 
przemyśle, co najmniej 60 % w 
transporcie i ok. 90 % w sektorze 
budynków mieszkalnych i w usługach.

skreślony

Or. it
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Uzasadnienie

Jak sama nazwa programu wskazuje, obejmuje on okres do 2020 r. Zbędne jest zatem 
odnoszenie się do scenariuszy wybiegających w kolejne dziesięciolecia. 

Poprawka 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 205027 r. pokazuje, że na terytorium 
Unii konieczne będzie dokonanie dużych 
ukierunkowanych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Oznacza to ograniczenie 
emisji CO2 do 2050 r. o ponad 90 % w 
sektorze energetycznym, ponad 80 % w 
przemyśle, co najmniej 60 % w transporcie 
i ok. 90 % w sektorze budynków 
mieszkalnych i w usługach.

Plan działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 205027 r. pokazuje, że na terytorium 
Unii konieczne będzie dokonanie dużych 
ukierunkowanych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Oznacza to ograniczenie 
emisji CO2 do 2050 r. o ponad 90 % w 
sektorze energetycznym, ponad 80 % w 
przemyśle, co najmniej 60 % w transporcie 
i ok. 90 % w sektorze budynków 
mieszkalnych i w usługach. Plan działania 
wskazuje również, że m.in. gaz – krótko-
i średnioterminowo – może przyczynić się 
do przekształcenia sektora 
energetycznego.

Or. en

Poprawka 1450
Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.27 pokazuje, że na terytorium 
Unii konieczne będzie dokonanie dużych 
ukierunkowanych redukcji emisji gazów 

Plan działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.27, sporządzony przez Komisję 
Europejską, zakłada, że na terytorium Unii 
konieczne będzie dokonanie dużych 
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cieplarnianych. Oznacza to ograniczenie 
emisji CO2 do 2050 r. o ponad 90 % w 
sektorze energetycznym, ponad 80 % w 
przemyśle, co najmniej 60 % w transporcie 
i ok. 90 % w sektorze budynków 
mieszkalnych i w usługach.

ukierunkowanych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych ze względu na brak 
ogólnoświatowego porozumienia w tej 
sprawie. Oznacza to ograniczenie emisji 
CO2 do 2050 r. nawet o ponad 90 % w 
sektorze energetycznym, ponad 80 % w 
przemyśle, 60 % w transporcie i 90 % w 
sektorze budynków mieszkalnych i w 
usługach.

Or. en

Uzasadnienie

Nie podjęto jeszcze decyzji o ostatecznym celu redukcji gazów cieplarnianych do 2050 r. Cel 
redukcji o 80–95% jest pożądany, ale niekoniecznie możliwy do zrealizowania.

Poprawka 1451
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 205027 r. pokazuje, że na terytorium 
Unii konieczne będzie dokonanie dużych 
ukierunkowanych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Oznacza to ograniczenie 
emisji CO2 do 2050 r. o ponad 90 % w 
sektorze energetycznym, ponad 80 % w 
przemyśle, co najmniej 60 % w transporcie 
i ok. 90 % w sektorze budynków 
mieszkalnych i w usługach.

Plan działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 205027 r. pokazuje, że zaplanowane 
redukcje emisji gazów cieplarnianych
musiałyby zostać dokonane w głównej 
mierze na terytorium Unii. Oznacza to 
ograniczenie emisji CO2 do 2050 r. między 
innymi w sektorze energetycznym, w 
przemyśle, w transporcie, w sektorze 
budynków mieszkalnych i w usługach.

Or. de

Poprawka 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.27 pokazuje, że na terytorium 
Unii konieczne będzie dokonanie dużych 
ukierunkowanych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Oznacza to ograniczenie 
emisji CO2 do 2050 r. o ponad 90 % w 
sektorze energetycznym, ponad 80 % w 
przemyśle, co najmniej 60 % w transporcie 
i ok. 90 % w sektorze budynków 
mieszkalnych i w usługach.

Plan działania prowadzący do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.27 pokazuje, że na terytorium 
Unii konieczne będzie dokonanie dużych 
ukierunkowanych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Oznacza to ograniczenie 
emisji CO2 do 2050 r. o ponad 90 % w 
sektorze energetycznym, ponad 80 % w 
przemyśle, co najmniej 60 % w transporcie 
i ok. 90 % w sektorze budynków 
mieszkalnych i w usługach.

Or. en

Poprawka 1453
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. W związku z tym 
wyzwaniem społecznym znaczną część 
środków budżetowych przeznacza się na 
wsparcie badań naukowych i innowacji w 
dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, 
dystrybucji energi, inteligentnych sieci 
przesyłowych, magazynowania energii i 
wydajności energetycznej. Muszą one 
łączyć się z nietechnologicznymi 
rozwiązaniami zarówno od strony podaży, 
jak i od strony popytu. Wszystko to musi 
stanowić część zintegrowanej polityki 
niskoemisyjnej, obejmującej opanowanie 
kluczowych technologii wspomagających, 
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inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

w szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które umożliwią sprostanie 
wyzwaniom energetycznym i mogą znaleźć 
szerokie zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Or. en

Poprawka 1454
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Co najmniej 75% 
budżetu w związku z tym wyzwaniem 
społecznym przeznacza się na technologie 
w zakresie wydajności energetycznej i 
technologie wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych, gdyż trudno o lepszą drogę 
do realizacji celów w dziedzinie 
dekarbonizacji. Muszą one łączyć się z 
nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, 
w szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji 
i przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
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zarządzania energooszczędnością. i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Or. en

Uzasadnienie

Plan działania Komisji Europejskiej w dziedzinie energii uwydatnia kwestię energii ze źródeł 
odnawialnych oraz wydajność energetyczną jako element wszystkich scenariuszy mających na 
celu realizację celów w dziedzinie dekarbonizacji do roku 2050. Jeżeli Europa ma osiągnąć 
ten cel, potrzebne jest znaczne wsparcie w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

Poprawka 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na badania naukowe oraz 
rozwój i produkcję małych generatorów 
energii oraz generatorów w skali mikro. 
Muszą one łączyć się z 
nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
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energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Or. en

Poprawka 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które umożliwią sprostanie 
wyzwaniom energetycznym, zwłaszcza 
poprzez integrację energii ze źródeł 
odnawialnych, i mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Or. en



AM\907849PL.doc 125/186 PE492.789v01-00

PL

Uzasadnienie

W ramach programu „Horyzont 2020” należy podjąć kwestię technologii energetycznych, 
takich jak technologia magazynowania energii elektrycznej, gdyż wniosą one ważny wkład w 
rozwiązanie problemu zmienności podaży energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą pomóc w sprostaniu 
wyzwaniom energetycznym, w 
szczególności związanym z włączeniem 
odnawialnych źródeł energii, i znaleźć 
szerokie zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Or. fr

Uzasadnienie

Program „Horyzont 2020” powinien uwzględniać technologie energetyczne takie jak 
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magazynowanie energii elektrycznej, co może pomóc w zrównoważeniu różnorodności energii 
ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które umożliwią sprostanie 
wyzwaniom energetycznym związanym 
głównie z integracją energii ze źródeł 
odnawialnych i mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Or. en

Poprawka 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul



AM\907849PL.doc 127/186 PE492.789v01-00

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług, w tym również 
technologii magazynowania energii 
elektrycznej. Muszą one łączyć się z 
nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych i 
bezpiecznych technologii i usług, które 
mogą znaleźć szerokie zastosowanie na 
rynkach UE i międzynarodowych, a także 
wprowadzenie inteligentnego zarządzania 
popytem poprzez otwarty i przejrzysty 
rynek handlu energią oraz inteligentne 
systemy zarządzania energooszczędnością i 
bezpieczeństwem.

Or. en

Poprawka 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
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oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, 
w szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji 
i przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Or. en

Poprawka 1461
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
przystępnych cenowo, oszczędnych, 
bezpiecznych, niezawodnych i 
niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
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stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Or. it

Poprawka 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych, w tym związanych z 
gazem, i usług. Muszą one łączyć się z 
nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Or. en
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Poprawka 1463
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych i
niezawodnych technologii energetycznych 
i usług w oparciu o źródła odnawialne.
Muszą one łączyć się z 
nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Or. en

Poprawka 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
zintegrowanej i zrównoważonej polityki 
niskoemisyjnej, obejmującej opanowanie 
kluczowych technologii wspomagających, 
w szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Or. en

Poprawka 1465
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie redukcje wymagają znacznych 
inwestycji w badania naukowe, rozwój, 
demonstracje oraz wprowadzenia na rynek 
oszczędnych, bezpiecznych, niezawodnych 
i niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 

Redukcje wymagają znacznych inwestycji 
w badania naukowe, rozwój, demonstracje 
oraz wprowadzenia na rynek oszczędnych, 
bezpiecznych, niezawodnych i 
niskoemisyjnych technologii 
energetycznych i usług. Muszą one łączyć 
się z nietechnologicznymi rozwiązaniami 
zarówno od strony podaży, jak i od strony 
popytu. Wszystko to musi stanowić część 
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zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

zintegrowanej polityki niskoemisyjnej, 
obejmującej opanowanie kluczowych 
technologii wspomagających, w 
szczególności rozwiązań ICT, a także 
zaawansowane procesy produkcji i 
przetwarzania oraz materiały. Celem jest 
stworzenie energooszczędnych technologii 
i usług, które mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie na rynkach UE i 
międzynarodowych, a także wprowadzenie 
inteligentnego zarządzania popytem 
poprzez otwarty i przejrzysty rynek handlu 
energią oraz inteligentne systemy 
zarządzania energooszczędnością.

Or. de

Poprawka 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowe technologie i rozwiązania muszą 
konkurować kosztami i niezawodnością z 
wysoce zoptymalizowanymi systemami 
energetycznymi operatorów zasiedziałych i 
z technologiami o ugruntowanej pozycji.
Badania naukowe i innowacje mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
komercyjnej atrakcyjności tych nowych,
bardziej ekologicznych, niskoemisyjnych i 
oszczędnych źródeł energii w potrzebnej 
skali. Ani sam przemysł, ani działające 
indywidualnie państwa członkowskie nie 
są w stanie ponieść kosztów i ryzyka, 
którego główne czynniki (przejście do 
gospodarki niskoemisyjnej, zapewnienie 
przystępnej cenowo i bezpiecznej energii) 
znajdują się poza rynkiem.

Nowe technologie i rozwiązania muszą 
konkurować z systemami energetycznymi
zaprojektowanymi dla od dawna 
zasiedziałych operatorów i z 
technologiami, na które w ramach badań 
naukowych wciąż przeznacza się wysokie 
środki i subwencje. Badania naukowe i 
innowacje mają zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia komercyjnej atrakcyjności 
tych nowych, ekologicznych, 
niskoemisyjnych i oszczędnych źródeł 
energii w potrzebnej skali. W ramach 
owego społecznego wyzwania 
finansowanie badań naukowych i 
rozwojowych w zakresie technologii paliw 
kopalnych nie spełnia niezbędnych 
warunków. Ani sam przemysł, ani 
działające indywidualnie państwa 
członkowskie nie są w stanie ponieść 
kosztów i ryzyka, którego główne czynniki
(przejście do gospodarki niskoemisyjnej, 
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zapewnienie przystępnej cenowo i 
bezpiecznej energii) znajdują się poza 
rynkiem.

Or. en

Poprawka 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowe technologie i rozwiązania muszą 
konkurować kosztami i niezawodnością z 
wysoce zoptymalizowanymi systemami 
energetycznymi operatorów zasiedziałych i 
z technologiami o ugruntowanej pozycji.
Badania naukowe i innowacje mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
komercyjnej atrakcyjności tych nowych, 
bardziej ekologicznych, niskoemisyjnych i 
oszczędnych źródeł energii w potrzebnej 
skali. Ani sam przemysł, ani działające 
indywidualnie państwa członkowskie nie 
są w stanie ponieść kosztów i ryzyka, 
którego główne czynniki (przejście do 
gospodarki niskoemisyjnej, zapewnienie 
przystępnej cenowo i bezpiecznej energii) 
znajdują się poza rynkiem.

Nowe technologie i rozwiązania muszą 
konkurować w systemach energetycznych 
zaprojektowanych dla od dawna 
zasiedziałych operatorów i w ramach 
technologii, które wciąż pochłaniają 
zdecydowaną większość światowych i 
europejskich środków i subwencji 
przeznaczonych na badania naukowe.
Badania naukowe i innowacje mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
komercyjnej atrakcyjności tych nowych, 
bardziej ekologicznych, niskoemisyjnych i 
oszczędnych źródeł energii w potrzebnej 
skali, wobec czego finansowanie badań 
naukowych i rozwojowych w zakresie 
technologii wykorzystania paliw 
kopalnych nie spełnia niezbędnych 
warunków w ramach owego społecznego 
wyzwania. Ani sam przemysł, ani 
działające indywidualnie państwa 
członkowskie nie są w stanie ponieść 
kosztów i ryzyka, którego główne czynniki
(przejście do gospodarki niskoemisyjnej, 
zapewnienie przystępnej cenowo i 
bezpiecznej energii) znajdują się poza 
rynkiem.

Or. en
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Poprawka 1468
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowe technologie i rozwiązania muszą 
konkurować kosztami i niezawodnością z 
wysoce zoptymalizowanymi systemami 
energetycznymi operatorów zasiedziałych i 
z technologiami o ugruntowanej pozycji.
Badania naukowe i innowacje mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
komercyjnej atrakcyjności tych nowych, 
bardziej ekologicznych, niskoemisyjnych i 
oszczędnych źródeł energii w potrzebnej 
skali. Ani sam przemysł, ani działające 
indywidualnie państwa członkowskie nie 
są w stanie ponieść kosztów i ryzyka, 
którego główne czynniki (przejście do 
gospodarki niskoemisyjnej, zapewnienie 
przystępnej cenowo i bezpiecznej energii) 
znajdują się poza rynkiem.

Nowe technologie i rozwiązania muszą 
konkurować w systemach energetycznych 
zaprojektowanych dla od dawna 
zasiedziałych operatorów i w ramach 
technologii, które do dziś dnia 
pochłaniają zdecydowaną większość 
światowych i europejskich środków i 
subwencji przeznaczonych na badania 
naukowe. Badania naukowe i innowacje 
mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
komercyjnej atrakcyjności tych nowych, 
bardziej ekologicznych, odnawialnych i
oszczędniejszych źródeł energii w 
potrzebnej skali. Ani sam przemysł, ani 
działające indywidualnie państwa 
członkowskie nie są w stanie ponieść 
kosztów i ryzyka, którego główne czynniki
(przejście do gospodarki niskoemisyjnej, 
zapewnienie przystępnej cenowo i 
bezpiecznej energii) znajdują się poza 
rynkiem.

Or. en

Poprawka 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowe technologie i rozwiązania muszą 
konkurować kosztami i niezawodnością z 
wysoce zoptymalizowanymi systemami 
energetycznymi operatorów zasiedziałych i 

Nowe technologie i rozwiązania muszą 
konkurować kosztami i niezawodnością z 
wysoce zoptymalizowanymi systemami 
energetycznymi operatorów zasiedziałych i 
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z technologiami o ugruntowanej pozycji. 
Badania naukowe i innowacje mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
komercyjnej atrakcyjności tych nowych, 
bardziej ekologicznych, niskoemisyjnych i 
oszczędnych źródeł energii w potrzebnej 
skali. Ani sam przemysł, ani działające 
indywidualnie państwa członkowskie nie 
są w stanie ponieść kosztów i ryzyka, 
którego główne czynniki (przejście do 
gospodarki niskoemisyjnej, zapewnienie 
przystępnej cenowo i bezpiecznej energii) 
znajdują się poza rynkiem.

z technologiami o ugruntowanej pozycji. 
Badania naukowe i innowacje mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
komercyjnej atrakcyjności tych nowych, 
bardziej ekologicznych, niskoemisyjnych i 
oszczędnych źródeł energii w potrzebnej 
skali. Ani sam przemysł, ani działające 
indywidualnie państwa członkowskie nie 
są w stanie ponieść kosztów i ryzyka, 
którego główne czynniki (przejście do 
gospodarki niskoemisyjnej, zapewnienie 
przystępnej cenowo i bezpiecznej energii) 
znajdują się poza rynkiem.

Or. en

Poprawka 1470
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyspieszenie tego rozwoju wymaga 
strategicznego podejścia na poziomie Unii, 
obejmującego dostawy energii, 
zapotrzebowanie na nią i jej wykorzystanie 
w budynkach, usługi, transport i 
przemysłowe łańcuchy wartości. Będzie się 
to wiązać z dostosowaniem zasobów w 
całej UE, włącznie z funduszami polityki 
spójności, w szczególności poprzez 
krajowe i regionalne strategie inteligentnej 
specjalizacji, systemy handlu 
uprawnieniami do emisji, zamówienia 
publiczne i inne mechanizmy 
finansowania. Wymaga to również polityki 
w zakresie regulacji i wdrożenia, 
dotyczącej odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej, dostosowanej 
do okoliczności pomocy technicznej oraz 
budowania zdolności w celu usunięcia 
barier nietechnologicznych.

Przyspieszenie tego rozwoju wymaga 
strategicznego podejścia na poziomie Unii, 
obejmującego dostawy energii, 
zapotrzebowanie na nią i jej wykorzystanie 
w budynkach, usługi, transport 
i przemysłowe łańcuchy wartości. Będzie 
się to wiązać z dostosowaniem zasobów 
w całej UE, włącznie z funduszami polityki 
spójności, w szczególności poprzez 
krajowe i regionalne strategie inteligentnej 
specjalizacji, systemy handlu 
uprawnieniami do emisji, zamówienia 
publiczne i inne mechanizmy 
finansowania. Wymaga to również polityki 
w zakresie regulacji i wdrożenia, 
dotyczącej odnawialnych źródeł energii 
i efektywności energetycznej, 
dostosowanej do okoliczności pomocy 
technicznej oraz budowania zdolności 
w celu usunięcia barier 
nietechnologicznych. Jeśli chodzi 
o regiony najbardziej oddalone należy 
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zaoferować możliwość zachęt do postępów 
w dziedzinie energii odnawialnej, 
wykorzystując ich potencjał jeśli chodzi 
o alternatywne źródła energii i redukując 
ich uzależnienie od paliw kopalnych.

Or. pt

Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej zawartą w komunikacie o najbardziej oddalonych 
regionach (COM(2012)0287 final) z 20 czerwca 2012 r. analizie poddana zostanie możliwość 
finansowania w ramach funduszy strukturalnych energii odnawialnej i większej wydajności 
energetycznej w sposób uwzględniający specyfikę i potrzeby regionów najbardziej 
oddalonych.

Poprawka 1471
Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyspieszenie tego rozwoju wymaga 
strategicznego podejścia na poziomie Unii, 
obejmującego dostawy energii, 
zapotrzebowanie na nią i jej wykorzystanie 
w budynkach, usługi, transport i 
przemysłowe łańcuchy wartości. Będzie się 
to wiązać z dostosowaniem zasobów w 
całej UE, włącznie z funduszami polityki 
spójności, w szczególności poprzez 
krajowe i regionalne strategie inteligentnej 
specjalizacji, systemy handlu 
uprawnieniami do emisji, zamówienia 
publiczne i inne mechanizmy 
finansowania. Wymaga to również polityki 
w zakresie regulacji i wdrożenia, 
dotyczącej odnawialnych źródeł energii i
efektywności energetycznej, dostosowanej 
do okoliczności pomocy technicznej oraz 
budowania zdolności w celu usunięcia 
barier nietechnologicznych.

Przyspieszenie tego rozwoju wymaga 
strategicznego podejścia na poziomie Unii,
obejmującego dostawy energii, 
zapotrzebowanie na nią i jej wykorzystanie 
w budynkach, usługi, transport i 
przemysłowe łańcuchy wartości. Będzie się 
to wiązać z dostosowaniem zasobów w 
całej UE, włącznie z funduszami polityki 
spójności, w szczególności poprzez 
krajowe i regionalne strategie inteligentnej 
specjalizacji, systemy handlu 
uprawnieniami do emisji, zamówienia 
publiczne i inne mechanizmy 
finansowania. Wymaga to również polityki 
w zakresie regulacji i wdrożenia, 
dotyczącej odnawialnych źródeł energii,
efektywności energetycznej i 
bezpieczeństwa, dostosowanej do 
okoliczności pomocy technicznej oraz 
budowania zdolności w celu usunięcia 
barier nietechnologicznych.
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Poprawka 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie strategiczne podejście oferuje 
europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan EPSTE). 
Obejmuje on długoterminową agendę 
dotyczącą kluczowych utrudnień w 
zakresie innowacji, z którymi borykają się 
technologie energetyczne na etapach badań 
pionierskich oraz badawczo-
rozwojowym/weryfikacji poprawności 
projektu, a także na etapie demonstracji, 
kiedy przedsiębiorstwa poszukują środków 
na sfinansowanie dużych, pierwszych w 
swoim rodzaju projektów i rozpoczęcie 
procesu wprowadzania na rynek.

Takie strategiczne podejście oferuje 
europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan EPSTE). 
Obejmuje on długoterminową agendę 
dotyczącą kluczowych utrudnień w 
zakresie innowacji, z którymi borykają się 
technologie energetyczne na etapach badań 
pionierskich oraz badawczo-
rozwojowym/weryfikacji poprawności 
projektu, a także na etapie demonstracji, 
kiedy przedsiębiorstwa poszukują środków 
na sfinansowanie dużych, pierwszych w 
swoim rodzaju projektów i rozpoczęcie 
procesu wprowadzania na rynek. Oprócz 
wielu technologii przedstawionych w 
planie EPSTE nie zostaną zaniedbane 
inne pojawiające się obecnie technologie 
o sporym potencjale.

Or. en

Poprawka 1473
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z punktu widzenia optymalizacji zasobów 
przyjęcie odrębnych pozycji budżetowych 
dla każdej z poszczególnych technologii 
wymienionych w planie SET jest źródłem 
europejskiej wartości dodanej.
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Poprawka 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wielkość zasobów potrzebnych do pełnego 
wdrożenia planu EPSTE szacuje się na 8 
mld EUR rocznie przez kolejnych 10 lat28. 
Wykracza to znacznie poza zdolności 
poszczególnych państw członkowskich lub 
zainteresowanych podmiotów badawczych 
i przemysłowych. Potrzebne są inwestycje 
w badania naukowe i innowacje na 
poziomie Unii, połączone z mobilizacją 
wysiłków w całej Europie poprzez wspólne 
wdrażanie oraz podział ryzyka i zdolności. 
Finansowanie przez Unię badań 
naukowych i innowacji w zakresie 
energetyki uzupełni zatem działania 
państw członkowskich, skupiając się na 
działaniach oferujących wyraźną wartość 
dodaną Unii, a w szczególności 
cechujących się dużym potencjałem 
wykorzystania zasobów krajowych. 
Działania na poziomie UE będą również 
służyć wsparciu długoterminowych 
programów odznaczających się wysokim 
ryzykiem i dużymi kosztami, które są poza 
zasięgiem pojedynczych państw 
członkowskich, łączeniu wysiłków w celu 
ograniczenia ryzyka inwestycji w 
prowadzone na dużą skalę projekty, takie 
jak demonstracja przemysłowa, oraz 
rozwijaniu ogólnoeuropejskich, 
interoperacyjnych rozwiązań w dziedzinie 
energetyki.

Wielkość zasobów potrzebnych do pełnego 
wdrożenia planu EPSTE szacuje się na 8 
mld EUR rocznie przez kolejnych 10 lat28. 
Wykracza to znacznie poza zdolności 
poszczególnych państw członkowskich lub 
zainteresowanych podmiotów badawczych 
i przemysłowych. Potrzebne są inwestycje 
w badania naukowe i innowacje na 
poziomie Unii, połączone z mobilizacją 
wysiłków w całej Europie poprzez wspólne 
wdrażanie oraz podział ryzyka i zdolności. 
Finansowanie przez Unię badań 
naukowych i innowacji w zakresie 
energetyki uzupełni zatem działania 
państw członkowskich, skupiając się na 
działaniach oferujących wyraźną wartość 
dodaną Unii, a w szczególności 
cechujących się dużym potencjałem 
wykorzystania zasobów krajowych. 
Działania na poziomie UE będą również 
służyć wsparciu długoterminowych 
programów odznaczających się wysokim 
ryzykiem i dużymi kosztami, które są poza 
zasięgiem pojedynczych państw 
członkowskich, łączeniu wysiłków w celu 
ograniczenia ryzyka inwestycji w 
prowadzone na dużą skalę projekty, takie 
jak demonstracja przemysłowa, oraz 
rozwijaniu ogólnoeuropejskich, 
interoperacyjnych rozwiązań w dziedzinie 
energetyki. Środki Unii Europejskiej 
należy przeznaczać jedynie na 
zrównoważone technologie, zgodnie z 
długofalowymi celami Unii Europejskiej 
w zakresie klimatu i energii.
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Poprawka 1475
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wielkość zasobów potrzebnych do pełnego 
wdrożenia planu EPSTE szacuje się na 8 
mld EUR rocznie przez kolejnych 10 lat28.
Wykracza to znacznie poza zdolności 
poszczególnych państw członkowskich lub 
zainteresowanych podmiotów badawczych 
i przemysłowych. Potrzebne są inwestycje 
w badania naukowe i innowacje na 
poziomie Unii, połączone z mobilizacją 
wysiłków w całej Europie poprzez wspólne 
wdrażanie oraz podział ryzyka i zdolności.
Finansowanie przez Unię badań 
naukowych i innowacji w zakresie 
energetyki uzupełni zatem działania 
państw członkowskich, skupiając się na 
działaniach oferujących wyraźną wartość 
dodaną Unii, a w szczególności 
cechujących się dużym potencjałem 
wykorzystania zasobów krajowych.
Działania na poziomie UE będą również 
służyć wsparciu długoterminowych
programów odznaczających się wysokim 
ryzykiem i dużymi kosztami, które są poza 
zasięgiem pojedynczych państw 
członkowskich, łączeniu wysiłków w celu 
ograniczenia ryzyka inwestycji w
prowadzone na dużą skalę projekty, takie 
jak demonstracja przemysłowa, oraz 
rozwijaniu ogólnoeuropejskich, 
interoperacyjnych rozwiązań w dziedzinie 
energetyki.

Wielkość zasobów potrzebnych do pełnego 
wdrożenia planu EPSTE szacuje się na 8 
mld EUR rocznie przez kolejnych 10 lat28.
Wykracza to znacznie poza zdolności 
poszczególnych państw członkowskich lub 
zainteresowanych podmiotów badawczych 
i przemysłowych. Potrzebne są inwestycje 
w badania naukowe i innowacje na 
poziomie Unii, połączone z mobilizacją 
wysiłków w całej Europie poprzez wspólne 
wdrażanie oraz podział ryzyka i zdolności.
Finansowanie przez Unię badań 
naukowych i innowacji w zakresie 
energetyki uzupełni zatem działania 
państw członkowskich, skupiając się na 
działaniach oferujących wyraźną wartość 
dodaną Unii, a w szczególności 
cechujących się dużym potencjałem 
wykorzystania zasobów krajowych, 
tworzenia nowych miejsc pracy i 
korzystania z bezpiecznych i 
ekologicznych źródeł energii. Działania na 
poziomie UE będą również służyć 
wsparciu programów sprzyjających 
realizacji celów strategii „Europa 2020”, 
które są poza zasięgiem pojedynczych 
państw członkowskich, łączeniu wysiłków 
w celu ograniczenia ryzyka inwestycji w 
projekty takie jak demonstracja 
przemysłowa oraz rozwijaniu 
ogólnoeuropejskich, interoperacyjnych 
rozwiązań w dziedzinie energetyki.

Or. en
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Poprawka 1476
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wielkość zasobów potrzebnych do pełnego 
wdrożenia planu EPSTE szacuje się na 8 
mld EUR rocznie przez kolejnych 10 lat28 .
Wykracza to znacznie poza zdolności 
poszczególnych państw członkowskich lub 
zainteresowanych podmiotów badawczych 
i przemysłowych. Potrzebne są inwestycje 
w badania naukowe i innowacje na 
poziomie Unii, połączone z mobilizacją 
wysiłków w całej Europie poprzez wspólne 
wdrażanie oraz podział ryzyka i zdolności.
Finansowanie przez Unię badań 
naukowych i innowacji w zakresie 
energetyki uzupełni zatem działania 
państw członkowskich, skupiając się na 
działaniach oferujących wyraźną wartość 
dodaną Unii, a w szczególności 
cechujących się dużym potencjałem 
wykorzystania zasobów krajowych.
Działania na poziomie UE będą również 
służyć wsparciu długoterminowych 
programów odznaczających się wysokim 
ryzykiem i dużymi kosztami, które są poza 
zasięgiem pojedynczych państw 
członkowskich, łączeniu wysiłków w celu 
ograniczenia ryzyka inwestycji w 
prowadzone na dużą skalę projekty, takie 
jak demonstracja przemysłowa, oraz 
rozwijaniu ogólnoeuropejskich, 
interoperacyjnych rozwiązań w dziedzinie 
energetyki.

Wielkość zasobów potrzebnych do pełnego 
wdrożenia planu EPSTE szacuje się na 8 
mld EUR rocznie przez kolejnych 10 lat28.
Wykracza to znacznie poza zdolności 
poszczególnych państw członkowskich lub 
zainteresowanych podmiotów badawczych 
i przemysłowych. Potrzebne są inwestycje 
w badania naukowe i innowacje na 
poziomie Unii, połączone z mobilizacją 
wysiłków w całej Europie poprzez wspólne 
wdrażanie oraz podział ryzyka i zdolności.
Finansowanie przez Unię badań 
naukowych i innowacji w zakresie 
energetyki uzupełni zatem i rozszerzy
działania państw członkowskich, skupiając 
się na działaniach oferujących wyraźną 
wartość dodaną Unii, a w szczególności 
cechujących się dużym potencjałem 
wykorzystania zasobów krajowych i 
generowania efektów skali sprzyjających 
wydajności. Działania na poziomie UE 
będą również służyć wsparciu 
długoterminowych programów 
odznaczających się wysokim ryzykiem i 
dużymi kosztami, które są poza zasięgiem 
pojedynczych państw członkowskich, 
łączeniu wysiłków w celu ograniczenia 
ryzyka inwestycji w prowadzone na dużą 
skalę projekty, takie jak demonstracja 
przemysłowa, oraz rozwijaniu 
ogólnoeuropejskich, interoperacyjnych
rozwiązań w dziedzinie energetyki.

Or. en
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Poprawka 1477
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wielkość zasobów potrzebnych do pełnego 
wdrożenia planu EPSTE szacuje się na 8 
mld EUR rocznie przez kolejnych 10 lat28. 
Wykracza to znacznie poza zdolności 
poszczególnych państw członkowskich lub 
zainteresowanych podmiotów badawczych 
i przemysłowych. Potrzebne są inwestycje 
w badania naukowe i innowacje na 
poziomie Unii, połączone z mobilizacją 
wysiłków w całej Europie poprzez wspólne 
wdrażanie oraz podział ryzyka i zdolności. 
Finansowanie przez Unię badań 
naukowych i innowacji w zakresie 
energetyki uzupełni zatem działania 
państw członkowskich, skupiając się na 
działaniach oferujących wyraźną wartość 
dodaną Unii, a w szczególności 
cechujących się dużym potencjałem 
wykorzystania zasobów krajowych. 
Działania na poziomie UE będą również 
służyć wsparciu długoterminowych 
programów odznaczających się wysokim 
ryzykiem i dużymi kosztami, które są poza 
zasięgiem pojedynczych państw 
członkowskich, łączeniu wysiłków w celu 
ograniczenia ryzyka inwestycji w 
prowadzone na dużą skalę projekty, takie 
jak demonstracja przemysłowa, oraz 
rozwijaniu ogólnoeuropejskich, 
interoperacyjnych rozwiązań w dziedzinie 
energetyki.

Wielkość zasobów potrzebnych do pełnego 
wdrożenia planu EPSTE szacuje się na 8 
mld EUR rocznie przez kolejnych 10 lat28. 
Wykracza to znacznie poza zdolności 
poszczególnych państw członkowskich lub 
zainteresowanych podmiotów badawczych 
i przemysłowych. Potrzebne są inwestycje 
w badania naukowe i innowacje na 
poziomie Unii, połączone z mobilizacją 
wysiłków w całej Europie poprzez wspólne 
wdrażanie oraz podział ryzyka i zdolności. 
Finansowanie przez Unię badań 
naukowych i innowacji w zakresie 
energetyki skupi się na działaniach – od 
działań na małą skalę do tych na dużą 
skalę – oferujących wyraźną wartość 
dodaną Unii, a w szczególności 
cechujących się dużym potencjałem 
wykorzystania zasobów krajowych. 
Działania na poziomie UE będą również 
służyć wsparciu długoterminowych 
programów odznaczających się wysokim 
ryzykiem i dużymi kosztami, które są poza 
zasięgiem pojedynczych państw 
członkowskich, łączeniu wysiłków w celu 
ograniczenia ryzyka inwestycji w 
prowadzone na dużą skalę projekty, takie 
jak demonstracja przemysłowa, oraz 
rozwijaniu ogólnoeuropejskich, 
interoperacyjnych rozwiązań w dziedzinie 
energetyki.

Or. en

Poprawka 1478
Britta Thomsen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wdrożenie planu EPSTE jako badawczo-
innowacyjnego filaru polityki 
energetycznej UE wzmocni 
bezpieczeństwo dostaw w Unii, ułatwi 
przejście do gospodarki niskoemisyjnej 
oraz powiązanie programów w zakresie 
badań naukowych i innowacji z 
transeuropejskimi i regionalnymi 
inwestycjami w infrastrukturę 
energetyczną, a także zwiększy gotowość 
inwestorów do udostępniania kapitału na 
projekty o długim czasie realizacji i dużym 
ryzyku technologicznym i rynkowym. 
Dostarczy on możliwości innowacji dla 
małych i dużych przedsiębiorstw oraz 
pomoże im w zachowaniu 
konkurencyjności na poziomie światowym, 
na którym możliwości w zakresie 
technologii energetycznych są duże i stają 
się jeszcze większe.

Wdrożenie planu EPSTE jako badawczo-
innowacyjnego filaru polityki 
energetycznej UE wzmocni 
bezpieczeństwo dostaw w Unii, ułatwi 
przejście do gospodarki niskoemisyjnej 
oraz powiązanie programów w zakresie 
badań naukowych i innowacji z 
transeuropejskimi i regionalnymi 
inwestycjami w infrastrukturę 
energetyczną, a także zwiększy gotowość 
inwestorów do udostępniania kapitału na 
projekty o długim czasie realizacji i dużym 
ryzyku technologicznym i rynkowym. 
Dostarczy on możliwości innowacji dla 
małych i dużych przedsiębiorstw oraz 
pomoże im w zachowaniu 
konkurencyjności na poziomie światowym, 
na którym możliwości w zakresie 
technologii energetycznych są duże i stają 
się jeszcze większe. Właściwe jest 
wyróżnienie inicjatyw przemysłowych w 
ramach planu EPSTE w odrębnych 
pozycjach w budżecie. W szczególności 
według planu działania Komisji w 
dziedzinie energii na rok 2050 technologie 
energii ze źródeł odnawialnych pokryją w 
2050 r. od 55% do 75% zużycia energii w 
UE, przy czym wiatr dostarczy więcej 
energii elektrycznej niż jakakolwiek inna 
technologia; dlatego też konieczne jest 
utworzenie odrębnej pozycji w budżecie 
dla inicjatywy przemysłowej „Wiatr” w 
ramach planu EPSTE.

Or. en

Uzasadnienie

Odrębna pozycja w budżecie dla inicjatywy przemysłowej „Wiatr” w ramach planu EPSTE 
zapewni inwestorom z sektora prywatnego pewność tworzenia planów inwestycyjnych i 
łączenia ich wkładów z publicznymi środkami UE przeznaczonymi na badania i rozwój. 
Ponadto odrębne pozycje w budżecie pomogą uniknąć konkurencyjnych priorytetów i zachęcą 
przemysł do czynnego uczestnictwa oraz współfinansowania, przy czym zwiększy się 
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przejrzystość i przyspieszy proces osiągania konkretnych wyników.

Poprawka 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wdrożenie planu EPSTE jako badawczo-
innowacyjnego filaru polityki 
energetycznej UE wzmocni 
bezpieczeństwo dostaw w Unii, ułatwi 
przejście do gospodarki niskoemisyjnej 
oraz powiązanie programów w zakresie 
badań naukowych i innowacji z 
transeuropejskimi i regionalnymi 
inwestycjami w infrastrukturę 
energetyczną, a także zwiększy gotowość 
inwestorów do udostępniania kapitału na 
projekty o długim czasie realizacji i dużym 
ryzyku technologicznym i rynkowym. 
Dostarczy on możliwości innowacji dla 
małych i dużych przedsiębiorstw oraz 
pomoże im w zachowaniu 
konkurencyjności na poziomie światowym, 
na którym możliwości w zakresie 
technologii energetycznych są duże i stają 
się jeszcze większe.

Wdrożenie planu EPSTE jako badawczo-
innowacyjnego filaru polityki 
energetycznej UE wzmocni 
bezpieczeństwo dostaw w Unii, ułatwi 
przejście do gospodarki niskoemisyjnej 
oraz powiązanie programów w zakresie 
badań naukowych i innowacji z 
transeuropejskimi i regionalnymi 
inwestycjami w infrastrukturę 
energetyczną, a także zwiększy gotowość 
inwestorów do udostępniania kapitału na 
projekty o długim czasie realizacji i dużym 
ryzyku technologicznym i rynkowym. 
Dostarczy on możliwości innowacji dla 
małych i dużych przedsiębiorstw oraz 
pomoże im w zachowaniu 
konkurencyjności na poziomie światowym, 
na którym możliwości w zakresie 
technologii energetycznych są duże i stają 
się jeszcze większe. Aby zapewnić 
sektorowi prywatnemu wystarczającą 
pewność polityczną i finansową, 
technologie w ramach planu EPSTE będą 
finansowane z odrębnych pozycji w 
budżecie.

Or. en

Poprawka 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Wdrożenie planu EPSTE jako badawczo-
innowacyjnego filaru polityki 
energetycznej UE wzmocni 
bezpieczeństwo dostaw w Unii, ułatwi 
przejście do gospodarki niskoemisyjnej 
oraz powiązanie programów w zakresie 
badań naukowych i innowacji z 
transeuropejskimi i regionalnymi 
inwestycjami w infrastrukturę 
energetyczną, a także zwiększy gotowość 
inwestorów do udostępniania kapitału na 
projekty o długim czasie realizacji i dużym 
ryzyku technologicznym i rynkowym. 
Dostarczy on możliwości innowacji dla 
małych i dużych przedsiębiorstw oraz 
pomoże im w zachowaniu 
konkurencyjności na poziomie światowym, 
na którym możliwości w zakresie 
technologii energetycznych są duże i stają 
się jeszcze większe.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. en

Poprawka 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określenie „niskoemisyjny” jest 
subiektywne i będzie odnosić się do coraz 
niższych progów emisji w miarę jak 
Europa będzie dokonywać postępów na 
drodze do dekarbonizacji gospodarki. 
Wkrótce potrzebna będzie definicja 
ilościowa zgodna z ambitnym planem 
zmniejszenia do 2050 r. emisji do poziomu 
80-95% emisji z roku 1999. Niemniej 
jednak już obecnie każdy proponowany 
proces, taki jak wychwytywanie i 
wykorzystanie dwutlenku węgla (CCU), w 
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którym używa się węgla kopalnego i który 
powoduje w cyklu życia emisje netto do 
atmosfery o znacznej zawartości tego 
węgla, powinien być uważany za proces 
„wysokoemisyjny” i jako taki uznawany 
za proces będący w sprzeczności z celami 
unijnej polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu, planu EPSTE i programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania prowadzone w związku z tym 
wyzwaniem będą zatem stanowić 
technologiczny kręgosłup europejskiej 
polityki energetycznej i polityki w zakresie 
zmiany klimatu. Przyczynią się również do 
wdrożenia inicjatywy „Unia innowacji” w 
dziedzinie energetyki oraz celów 
strategicznych określonych w inicjatywach 
„Europa efektywnie korzystająca z 
zasobów”, „Polityka przemysłowa w erze 
globalizacji” oraz „Europejska agenda 
cyfrowa”.

Działania prowadzone w związku z tym 
wyzwaniem, wraz z odpowiednimi 
powiązanymi działaniami w ramach 
innych wyzwań, będą zatem stanowić 
technologiczny kręgosłup europejskiej 
polityki energetycznej i polityki w zakresie 
zmiany klimatu. Przyczynią się również do 
wdrożenia inicjatywy „Unia innowacji” 
w dziedzinie energetyki oraz celów 
strategicznych określonych w inicjatywach 
„Europa efektywnie korzystająca 
z zasobów”, „Polityka przemysłowa w erze 
globalizacji” oraz „Europejska agenda 
cyfrowa”.

Or. en

Poprawka 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące rozszczepienia 
jądrowego i energii termojądrowej 
prowadzone są w ramach odnoszącej się do 
traktatu Euratom części programu 
„Horyzont 2020”.

Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące rozszczepienia 
jądrowego i energii termojądrowej 
prowadzone są w ramach odnoszącej się do 
traktatu Euratom części programu 
„Horyzont 2020”, niemniej należy 
zapewnić koordynację z działaniami w 
zakresie wyzwań energetycznych, aby 
pobudzić tworzenie synergii między 
dwoma programami oraz ustalić 
kompletny i spójny plan działania 
dotyczący europejskiej działalności 
badawczo-rozwojowej w dziedzinie 
energii.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wzmocnić spójność z programem Euratom, aby europejska polityka badań w 
dziedzinie energetyki opierała się na całościowej wizji pożądanej kombinacji różnych źródeł 
energii oraz aby mogła korzystać z możliwości połączonego wytwarzania różnych form 
energii (np. produkcji energii elektrycznej w oparciu o produkcję energii jądrowej i wodoru).

Poprawka 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące rozszczepienia 
jądrowego i energii termojądrowej 
prowadzone są w ramach odnoszącej się do 
traktatu Euratom części programu 
„Horyzont 2020”.

Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące rozszczepienia 
jądrowego i energii termojądrowej 
prowadzone są w ramach odnoszącej się do 
traktatu Euratom części programu 
„Horyzont 2020”, potrzebna jest jednak 
koordynacja z wyzwaniem społecznym nr 
3, aby wytworzyć synergię między oboma 
programami i promować wyższy poziom 
skuteczności i wydajności wykorzystania 
zasobów.



AM\907849PL.doc 147/186 PE492.789v01-00

PL

Or. en

Poprawka 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące rozszczepienia 
jądrowego i energii termojądrowej 
prowadzone są w ramach odnoszącej się do 
traktatu Euratom części programu 
„Horyzont 2020”.

Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące rozszczepienia 
jądrowego i energii termojądrowej 
prowadzone są w ramach odnoszącej się do 
traktatu Euratom części programu 
„Horyzont 2020”. Przewiduje się 
możliwość synergii między wyzwaniem 
„Bezpieczna, ekologiczna i efektywna 
energia” a odnoszącą się do traktatu 
Euratom częścią programu „Horyzont 
2020”.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwiększyć spójność z programem Euratom, tak aby europejska polityka badań w 
sektorze energetycznym była oparta na kompletnym koszyku energetycznym i mogła korzystać 
z możliwości łącznej produkcji różnych form energii (np. łącznego wytwarzania energii 
elektrycznej w technologii jądrowej i wodorowej). 

Poprawka 1486
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące rozszczepienia 
jądrowego i energii termojądrowej
prowadzone są w ramach odnoszącej się do 
traktatu Euratom części programu 

Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące syntezy jądrowej oraz 
aspektów bezpieczeństwa i zabezpieczenia
energii uzyskiwanej w wyniku 
rozszczepienia jądrowego prowadzone są 
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„Horyzont 2020”. w ramach odnoszącej się do traktatu 
Euratom części programu „Horyzont 
2020”.

Or. en

Poprawka 1487
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące rozszczepienia 
jądrowego i energii termojądrowej 
prowadzone są w ramach odnoszącej się 
do traktatu Euratom części programu 
„Horyzont 2020”.

Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji dotyczące rozszczepienia 
jądrowego i energii termojądrowej 
prowadzone są poza wieloletnimi ramami 
finansowymi UE.

Or. en

Poprawka 1488
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Ograniczenie zużycia energii i śladu 
węglowego poprzez inteligentne i 
zrównoważone użytkowanie

(a) Ograniczenie zużycia energii i śladu 
węglowego poprzez inteligentne, 
zrównoważone i bezpieczne użytkowanie

Or. en

Poprawka 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells



AM\907849PL.doc 149/186 PE492.789v01-00

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach i testach nowych 
koncepcji, rozwiązaniach 
nietechnologicznych, bardziej 
oszczędnych, akceptowanych przez 
społeczeństwo i przystępnych cenowo 
komponentach technologicznych oraz 
systemach z wbudowaną inteligencją, 
umożliwiającą zarządzanie energią w 
czasie rzeczywistym w budynkach 
niskoemisyjnych, ogrzewaniu i chłodzeniu 
z wykorzystaniem energii odnawialnej, 
wysoce oszczędnym przemyśle oraz 
masowym wprowadzeniu 
energooszczędnych rozwiązań przez 
przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, 
społeczności i miasta.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach i testach nowych 
koncepcji, rozwiązaniach 
nietechnologicznych, bardziej 
oszczędnych, akceptowanych przez 
społeczeństwo i przystępnych cenowo 
komponentach technologicznych oraz 
systemach kontroli z wbudowaną 
inteligencją, umożliwiającą optymalizację
zarządzania energią w czasie 
rzeczywistym w budynkach 
niskoemisyjnych, ogrzewaniu i chłodzeniu 
z wykorzystaniem energii odnawialnej, 
równowadze między wydajnością a niską 
jakością, wysoce oszczędnym przemyśle 
oraz masowym wprowadzeniu 
energooszczędnych rozwiązań przez 
przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, 
społeczności i miasta wykorzystujących 
między innymi technologie kogeneracji, 
technologie mikrosieciowe i pojazdy 
odpowiadające standardom 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach i testach nowych 
koncepcji, rozwiązaniach 
nietechnologicznych, bardziej 
oszczędnych, akceptowanych przez 
społeczeństwo i przystępnych cenowo 
komponentach technologicznych oraz 

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach i testach nowych 
koncepcji, rozwiązaniach 
nietechnologicznych, bardziej 
oszczędnych, akceptowanych przez 
społeczeństwo i przystępnych cenowo 
komponentach technologicznych oraz 
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systemach z wbudowaną inteligencją,
umożliwiającą zarządzanie energią w 
czasie rzeczywistym w budynkach 
niskoemisyjnych, ogrzewaniu i chłodzeniu 
z wykorzystaniem energii odnawialnej, 
wysoce oszczędnym przemyśle oraz 
masowym wprowadzeniu 
energooszczędnych rozwiązań przez 
przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, 
społeczności i miasta.

systemach z wbudowaną inteligencją, 
umożliwiającą zarządzanie energią w 
czasie rzeczywistym w miastach i na 
terytoriach, w budynkach 
niskoemisyjnych, w budynkach 
odnowionych, ogrzewaniu i chłodzeniu z 
wykorzystaniem energii odnawialnej (w 
tym energii uzyskanej poprzez odzysk 
odpadów), wysoce oszczędnym przemyśle 
oraz masowym wprowadzeniu 
energooszczędnych rozwiązań przez 
przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, 
społeczności i miasta.

Or. fr

Uzasadnienie

Wydaje się, że ustęp ten odnosi się tylko do nowych budynków. Jednakże należy również 
wspomnieć o badaniach, które powinno się prowadzić w celu poprawy efektywności 
energetycznej starych budynków. Ważne jest, aby rozumować w skali osiedla lub dzielnicy, a 
nie tylko w skali pojedynczego budynku zarówno w odniesieniu do projektu, jak i renowacji.

Poprawka 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach i testach nowych 
koncepcji, rozwiązaniach 
nietechnologicznych, bardziej 
oszczędnych, akceptowanych przez 
społeczeństwo i przystępnych cenowo 
komponentach technologicznych oraz 
systemach z wbudowaną inteligencją, 
umożliwiającą zarządzanie energią w 
czasie rzeczywistym w budynkach 
niskoemisyjnych, ogrzewaniu i chłodzeniu 
z wykorzystaniem energii odnawialnej, 
wysoce oszczędnym przemyśle oraz 
masowym wprowadzeniu 
energooszczędnych rozwiązań przez 

Działania skupiają się na prowadzonych 
w pełnej skali badaniach i testach nowych 
koncepcji, rozwiązaniach 
nietechnologicznych, bardziej 
oszczędnych, akceptowanych przez 
społeczeństwo i przystępnych cenowo 
komponentach technologicznych oraz 
systemach z wbudowaną inteligencją, 
umożliwiającą zarządzanie energią 
w czasie rzeczywistym w miastach 
i okręgach, niskoemisyjnych budynkach, 
przebudowywanych budynkach,
ogrzewaniu i chłodzeniu z wykorzystaniem 
energii odnawialnej, w tym odzyskiwaniu 
energii z odpadów, wysoce oszczędnym 
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przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, 
społeczności i miasta.

przemyśle oraz masowym wprowadzeniu 
energooszczędnych rozwiązań i usług
przez przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, 
społeczności i miasta.

Or. en

Uzasadnienie

Ten akapit powinien odnosić się nie tylko do nowych budynków, ale również do badań 
naukowych niezbędnych do poprawy efektywności energetycznej starych budynków, w tym 
ogrzewania. Zarówno w projektowaniu, jak i przy renowacji należy przyjąć podejście 
polegające na myśleniu w kategoriach dzielnicy lub sąsiedztwa, a nie jedynie pojedynczych 
budynków. Usługi energetyczne mają kluczowe znaczenie dla osiągania efektywności 
energetycznej i oszczędności energii.

Poprawka 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach i testach nowych 
koncepcji, rozwiązaniach 
nietechnologicznych, bardziej 
oszczędnych, akceptowanych przez 
społeczeństwo i przystępnych cenowo 
komponentach technologicznych oraz 
systemach z wbudowaną inteligencją, 
umożliwiającą zarządzanie energią w 
czasie rzeczywistym w budynkach 
niskoemisyjnych, ogrzewaniu i chłodzeniu 
z wykorzystaniem energii odnawialnej, 
wysoce oszczędnym przemyśle oraz 
masowym wprowadzeniu 
energooszczędnych rozwiązań przez 
przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, 
społeczności i miasta.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach i testach nowych 
koncepcji, rozwiązaniach 
nietechnologicznych, bardziej 
oszczędnych, akceptowanych przez 
społeczeństwo i przystępnych cenowo 
komponentach technologicznych oraz 
systemach z wbudowaną inteligencją, 
umożliwiającą zarządzanie energią w 
czasie rzeczywistym w budynkach 
niskoemisyjnych i w budynkach o 
dodatnim bilansie energetycznym, 
ogrzewaniu i chłodzeniu z wykorzystaniem 
energii odnawialnej, wysoce oszczędnym 
przemyśle oraz masowym wprowadzeniu 
rozwiązań w zakresie efektywności 
energetycznej i energooszczędnych 
rozwiązań przez przedsiębiorstwa, osoby 
fizyczne, społeczności i miasta.

Or. en
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Poprawka 1493
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach i testach nowych 
koncepcji, rozwiązaniach 
nietechnologicznych, bardziej 
oszczędnych, akceptowanych przez 
społeczeństwo i przystępnych cenowo 
komponentach technologicznych oraz 
systemach z wbudowaną inteligencją, 
umożliwiającą zarządzanie energią w 
czasie rzeczywistym w budynkach 
niskoemisyjnych, ogrzewaniu i chłodzeniu 
z wykorzystaniem energii odnawialnej, 
wysoce oszczędnym przemyśle oraz 
masowym wprowadzeniu
energooszczędnych rozwiązań przez 
przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, 
społeczności i miasta.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach i testach nowych 
koncepcji, rozwiązaniach 
nietechnologicznych, bardziej 
oszczędnych, akceptowanych przez 
społeczeństwo i przystępnych cenowo 
komponentach technologicznych oraz 
systemach z wbudowaną inteligencją, 
umożliwiającą zarządzanie energią w 
czasie rzeczywistym w budynkach o 
prawie zerowym zużyciu energii, 
ogrzewaniu i chłodzeniu z wykorzystaniem 
energii odnawialnej, wysoce oszczędnym 
przemyśle oraz masowym wprowadzeniu 
energooszczędnych rozwiązań przez 
przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, 
społeczności i miasta.

Or. en

Poprawka 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Niedrogie i niskoemisyjne dostawy 
energii elektrycznej

(b) Zrównoważone i niskoemisyjne 
dostawy energii elektrycznej

Or. en
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Poprawka 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Niedrogie i niskoemisyjne dostawy 
energii elektrycznej

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. en

Poprawka 1496
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Działania skupią się na prowadzonych 
badaniach, rozwoju i demonstracji 
innowacyjnych źródeł energii odnawialnej 
o niższym koszcie, technologiach
bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Or. en

Poprawka 1497
Oreste Rossi

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

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i w przystępnych 
cenach, bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Or. it

Poprawka 1498
Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej, elastycznych i wydajnych 
elektrowni opalanych paliwami 
kopalnymi, w tym technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany, odpowiednią elastycznością w 
zakresie generowania zasilania 
rezerwowego i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z upowszechnianiem się turbin wiatrowych i słonecznych modułów fotowoltaicznych 
konwencjonalne elektrownie muszą być przygotowane na zwiększenie elastyczności, 
niezawodności i wydajności, aby utrzymać dostawy energii elektrycznej, gdy wiatr nie wieje 
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lub gdy nie świeci słońce. Ponadto szereg usług sieciowych zapewnia stabilność sieci. 
Programem „Horyzont 2020” należy objąć badania i rozwój związane z elastycznym i 
wydajnym generowaniem zasilania rezerwowego.

Poprawka 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej (takich jak produkcja energii 
w oparciu o gospodarowanie odpadami i 
uzdatnianie wody) oraz technologii i 
infrastruktury wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla przy 
większej skali i niższym koszcie, 
bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Or. en

Poprawka 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, szczególnie w procesie wytwarzania 
energii z gazu oraz w innych procesach 
przemysłowych, przy większej skali i 
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przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

niższym koszcie, bezpiecznych dla 
środowiska i stanowiących alternatywę dla 
paliw kopalnych oraz cechujących się 
większą sprawnością przemiany i 
dostępnością w różnych środowiskach 
rynkowych i operacyjnych.

Or. en

Poprawka 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska i 
stanowiących alternatywę dla paliw 
kopalnych oraz cechujących się większą 
sprawnością przemiany i dostępnością w 
różnych środowiskach rynkowych i 
operacyjnych.

Or. en

Poprawka 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
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odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania lub 
wtórnego wykorzystania dwutlenku węgla 
przy większej skali i niższym koszcie, 
bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Do kwestii odzysku CO2 odnosi się konkretny program. Warto byłoby również poruszyć tę 
kwestię w rozporządzeniu ustanawiającym program ramowy.

Poprawka 1503
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania lub 
ponownego wykorzystania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Or. en

Poprawka 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

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

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania lub 
wykorzystania dwutlenku węgla przy 
większej skali i niższym koszcie, 
bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Or. en

Poprawka 1505
Romana Jordan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i dostępnością w różnych 
środowiskach rynkowych i operacyjnych.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych źródeł energii 
odnawialnej oraz technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla przy większej skali i niższym 
koszcie, bezpiecznych dla środowiska oraz 
cechujących się większą sprawnością 
przemiany i magazynowania oraz
dostępnością w różnych środowiskach 
rynkowych i operacyjnych.

Or. en

Poprawka 1506
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul



AM\907849PL.doc 159/186 PE492.789v01-00

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji technologii oraz łańcuchów 
wartości mających na celu zapewnienie, 
aby bioenergia była bardziej 
konkurencyjna i zrównoważona, 
skrócenie czasu wprowadzenia na rynek 
ogniw wodorowych i paliwowych oraz 
poszukiwanie nowych możliwości 
charakteryzujących się długim czasem 
realizacji potencjału.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji technologii oraz łańcuchów 
wartości mających na celu wytwarzanie 
bioenergii wodorowej i innych 
alternatywnych paliw płynnych lub 
gazowych o potencjale obiecującym 
bardziej efektywną konwersję energii.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest wyróżnienie wodoru jako wielofunkcyjnego nośnika energii (innego niż nośnik 
wykorzystujący ogniwa paliwowe), dla którego trzeba stworzyć rynek obejmujący ekologiczną 
produkcję, magazynowanie i przetwarzanie. „Inne alternatywne paliwa” obejmują między 
innymi gaz ziemny do napędu pojazdów, syntetyczny metan i gazy niekonwencjonalne.  

Poprawka 1507
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji technologii oraz łańcuchów 
wartości mających na celu zapewnienie, 
aby bioenergia była bardziej 
konkurencyjna i zrównoważona, 
skrócenie czasu wprowadzenia na rynek 
ogniw wodorowych i paliwowych oraz 
poszukiwanie nowych możliwości 
charakteryzujących się długim czasem 
realizacji potencjału.

Działania skupią się na prowadzonych 
badaniach, rozwoju i demonstracji 
technologii oraz łańcuchów wartości 
mających na celu zapewnienie, aby 
bioenergia, ogniwa wodorowe i paliwowe 
były bardziej zrównoważone oraz 
poszukiwanie nowych możliwości 
charakteryzujących się długim czasem 
realizacji potencjału.
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Or. en

Poprawka 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji technologii oraz łańcuchów 
wartości mających na celu zapewnienie, 
aby bioenergia była bardziej
konkurencyjna i zrównoważona, skrócenie 
czasu wprowadzenia na rynek ogniw 
wodorowych i paliwowych oraz 
poszukiwanie nowych możliwości 
charakteryzujących się długim czasem 
realizacji potencjału.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji technologii oraz łańcuchów 
wartości mających na celu zapewnienie, 
aby bioenergia, wodór i inne ciekłe lub 
gazowe paliwa alternatywne były bardziej
konkurencyjne i zrównoważone, skrócenie 
czasu wprowadzenia na rynek ogniw 
wodorowych i paliwowych oraz 
poszukiwanie nowych możliwości 
charakteryzujących się długim czasem 
realizacji potencjału.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest, aby dokonać odniesienia do wodoru jako do zmiennego nośnika energii (oprócz 
zastosowania za pośrednictwem ogniw paliwowych), dla którego należy rozwijać rynek 
obejmujący jednocześnie produkcję ekologiczną, składowanie i przetwarzanie. Inne paliwa 
alternatywne obejmują między innymi gaz ziemny do napędu pojazdów, metan syntetyczny i 
węglowodory niekonwencjonalne.

Poprawka 1509
Romana Jordan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji technologii oraz łańcuchów 
wartości mających na celu zapewnienie, 

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji technologii oraz łańcuchów 
wartości mających na celu zapewnienie, 
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aby bioenergia była bardziej 
konkurencyjna i zrównoważona, skrócenie 
czasu wprowadzenia na rynek ogniw 
wodorowych i paliwowych oraz 
poszukiwanie nowych możliwości 
charakteryzujących się długim czasem 
realizacji potencjału.

aby bioenergia była bardziej 
konkurencyjna i zrównoważona, 
wykorzystanie biologii syntetycznej do 
zrównoważonej produkcji różnych 
rodzajów paliw, skrócenie czasu 
wprowadzenia na rynek ogniw 
wodorowych i paliwowych oraz 
poszukiwanie nowych możliwości 
charakteryzujących się długim czasem 
realizacji potencjału.

Or. en

Poprawka 1510
Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji technologii oraz łańcuchów 
wartości mających na celu zapewnienie, 
aby bioenergia była bardziej 
konkurencyjna i zrównoważona, skrócenie 
czasu wprowadzenia na rynek ogniw 
wodorowych i paliwowych oraz 
poszukiwanie nowych możliwości 
charakteryzujących się długim czasem 
realizacji potencjału.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji technologii oraz łańcuchów 
wartości mających na celu zapewnienie, 
aby bioenergia i inne alternatywne paliwa 
były bardziej konkurencyjne i 
zrównoważone, skrócenie czasu 
wprowadzenia na rynek ogniw 
wodorowych i paliwowych oraz 
poszukiwanie nowych możliwości 
charakteryzujących się długim czasem 
realizacji potencjału.

Or. en

Poprawka 1511
Oreste Rossi

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

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji technologii oraz łańcuchów 
wartości mających na celu zapewnienie, 
aby bioenergia była bardziej 
konkurencyjna i zrównoważona, skrócenie 
czasu wprowadzenia na rynek ogniw 
wodorowych i paliwowych oraz 
poszukiwanie nowych możliwości 
charakteryzujących się długim czasem 
realizacji potencjału.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji technologii oraz łańcuchów 
wartości mających na celu zapewnienie, 
aby bioenergia była bardziej 
konkurencyjna i zrównoważona, skrócenie 
czasu wprowadzenia na rynek biometanu, 
ogniw wodorowych i paliwowych oraz 
poszukiwanie nowych możliwości 
charakteryzujących się długim czasem 
realizacji potencjału.

Or. it

Poprawka 1512
Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się również na 
prowadzonych w pełnej skali badaniach, 
rozwoju i demonstracji technologii lub 
materiałów umożliwiających większą 
elastyczność i wydajność elektrociepłowni, 
które muszą być w stanie sprostać 
sytuacji, gdy zachodzi konieczność 
zapewnienia stabilności sieci, w 
przypadku gdy nieregularnie dostarczana 
energia ze źródeł odnawialnych nie 
dociera do systemu.

Or. en

Uzasadnienie

Nieregularnie dostarczana energia wiatrowa i fotowoltaiczna zagraża stabilności sieci i 
bezpieczeństwu dostaw. Sytuację tę można uzdrowić przez zbilansowanie energii ze źródeł 
odnawialnych i energii elektrycznej pochodzącej z konwencjonalnych elektrowni, co również 
umożliwi lepsze włączenie energii elektrycznej z różnych źródeł odnawialnych do sieci. 
Wyzwaniem jest to, że obecnie są one projektowane do pracy przy obciążeniu podstawowym, 
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jednakże wspierając odnawialne źródła energii będą często pracować przy obciążeniu 
częściowym. Potrzebne są badania w celu optymalizacji wydajności elektrowni 
konwencjonalnych.

Poprawka 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Jednolita inteligentna europejska sieć
elektroenergetyczna

(d) Jednolita, elastyczna, niezawodna i
inteligentna europejska sieć energetyczna

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wprowadzić pojęcie elastycznej sieci w celu stworzenia powiązania z wyzwaniem, 
jakim jest różnorodność. Należy również podjąć kwestię inteligentnych sieci gazowych, 
ponieważ umożliwiają one elastyczne zarządzanie siecią i wprowadzenie alternatywnych 
źródeł gazu (np. biogazu).

Poprawka 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Jednolita inteligentna europejska sieć 
elektroenergetyczna

(d) Jednolita inteligentna, elastyczna
europejska sieć energetyczna

Or. en

Poprawka 1515
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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



PE492.789v01-00 164/186 AM\907849PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, systemów i mechanizmów
rynkowych służących planowaniu, 
monitorowaniu, kontrolowaniu i 
bezpiecznej eksploatacji interoperacyjnych 
sieci na otwartym, niskoemisyjnym, 
odpornym na zmianę klimatu i 
konkurencyjnym rynku, w normalnych i 
nadzwyczajnych warunkach.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, w tym magazynowania, 
systemów i mechanizmów rynkowych 
służących planowaniu, monitorowaniu, 
kontrolowaniu i bezpiecznej eksploatacji 
interoperacyjnych sieci.

Or. en

Poprawka 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, systemów i mechanizmów 
rynkowych służących planowaniu, 
monitorowaniu, kontrolowaniu i 
bezpiecznej eksploatacji interoperacyjnych 
sieci na otwartym, niskoemisyjnym, 
odpornym na zmianę klimatu i 
konkurencyjnym rynku, w normalnych i 
nadzwyczajnych warunkach.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, systemów i mechanizmów 
rynkowych służących planowaniu, 
monitorowaniu, kontrolowaniu i 
bezpiecznej eksploatacji interoperacyjnych 
sieci na otwartym, niskoemisyjnym, 
odpornym na zmianę klimatu i 
konkurencyjnym rynku, w normalnych i 
nadzwyczajnych warunkach. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na „inteligentne 
sieci” na obszarach wiejskich ze względu 
na występujące na nich szczególne 
wyzwania i konieczność innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych.

Or. fr
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Poprawka 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, systemów i mechanizmów 
rynkowych służących planowaniu, 
monitorowaniu, kontrolowaniu i 
bezpiecznej eksploatacji interoperacyjnych 
sieci na otwartym, niskoemisyjnym, 
odpornym na zmianę klimatu i 
konkurencyjnym rynku, w normalnych i 
nadzwyczajnych warunkach.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, w tym elastycznych systemów 
magazynowania energii wzdłuż całego 
łańcucha energii elektrycznej, począwszy 
od wytwarzania energii elektrycznej, 
przesyłu, do dystrybucji do odbiorców 
końcowych, i mechanizmów rynkowych 
służących planowaniu, monitorowaniu, 
kontrolowaniu i bezpiecznej eksploatacji 
interoperacyjnych sieci na otwartym, 
niskoemisyjnym, odpornym na zmianę 
klimatu i konkurencyjnym rynku, w 
normalnych i nadzwyczajnych warunkach.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest wyróżnienie wodoru jako wielofunkcyjnego nośnika energii (innego niż nośnik 
wykorzystujący ogniwa paliwowe), dla którego trzeba stworzyć rynek obejmujący ekologiczną 
produkcję, magazynowanie i przetwarzanie. „Inne alternatywne paliwa” obejmują między 
innymi gaz ziemny do napędu pojazdów, syntetyczny metan i gazy niekonwencjonalne.  

Poprawka 1518
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, systemów i mechanizmów 

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, w tym magazynowania,
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rynkowych służących planowaniu, 
monitorowaniu, kontrolowaniu i 
bezpiecznej eksploatacji interoperacyjnych 
sieci na otwartym, niskoemisyjnym, 
odpornym na zmianę klimatu i 
konkurencyjnym rynku, w normalnych i 
nadzwyczajnych warunkach.

systemów i mechanizmów rynkowych 
służących planowaniu, monitorowaniu, 
kontrolowaniu i bezpiecznej eksploatacji 
interoperacyjnych sieci na otwartym, 
niskoemisyjnym, odpornym na zmianę 
klimatu i konkurencyjnym rynku, w 
normalnych i nadzwyczajnych warunkach, 
wspierając tym samym wprowadzenie i 
wykorzystanie w pełni nieregularnie 
dostarczanej energii ze źródeł 
odnawialnych.

Or. en

Poprawka 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, systemów i mechanizmów 
rynkowych służących planowaniu, 
monitorowaniu, kontrolowaniu i 
bezpiecznej eksploatacji interoperacyjnych 
sieci na otwartym, niskoemisyjnym, 
odpornym na zmianę klimatu i 
konkurencyjnym rynku, w normalnych i 
nadzwyczajnych warunkach.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, w tym magazynowania,
systemów i mechanizmów rynkowych 
służących planowaniu, monitorowaniu, 
kontrolowaniu i bezpiecznej eksploatacji 
interoperacyjnych sieci oraz utrzymywaniu 
w równowadze stale rosnącego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych na 
otwartym, niskoemisyjnym, odpornym na 
zmianę klimatu i konkurencyjnym rynku, 
w normalnych i nadzwyczajnych 
warunkach.

Or. en

Poprawka 1520
Fiona Hall, Kent Johansson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, systemów i mechanizmów 
rynkowych służących planowaniu, 
monitorowaniu, kontrolowaniu i
bezpiecznej eksploatacji interoperacyjnych 
sieci na otwartym, niskoemisyjnym, 
odpornym na zmianę klimatu i 
konkurencyjnym rynku, w normalnych i 
nadzwyczajnych warunkach.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, w tym magazynowania,
systemów i mechanizmów rynkowych 
służących planowaniu, monitorowaniu, 
kontrolowaniu, bezpiecznej eksploatacji 
interoperacyjnych sieci oraz utrzymywaniu 
w równowadze stale rosnącego udziału 
energii z różnych źródeł odnawialnych na 
otwartym, niskoemisyjnym, odpornym na 
zmianę klimatu i konkurencyjnym rynku, 
w normalnych i nadzwyczajnych 
warunkach.

Or. en

Poprawka 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, systemów i mechanizmów 
rynkowych służących planowaniu, 
monitorowaniu, kontrolowaniu i 
bezpiecznej eksploatacji interoperacyjnych 
sieci na otwartym, niskoemisyjnym, 
odpornym na zmianę klimatu i 
konkurencyjnym rynku, w normalnych i 
nadzwyczajnych warunkach.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, w tym magazynowania,
systemów i mechanizmów rynkowych 
służących planowaniu, monitorowaniu, 
kontrolowaniu i bezpiecznej eksploatacji 
interoperacyjnych sieci na otwartym, 
niskoemisyjnym, zrównoważonym pod 
względem ekologicznym, odpornym na 
zmianę klimatu i konkurencyjnym rynku, 
w normalnych i nadzwyczajnych 
warunkach.

Or. en
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Poprawka 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, systemów i mechanizmów 
rynkowych służących planowaniu, 
monitorowaniu, kontrolowaniu i 
bezpiecznej eksploatacji interoperacyjnych 
sieci na otwartym, niskoemisyjnym, 
odpornym na zmianę klimatu i 
konkurencyjnym rynku, w normalnych i 
nadzwyczajnych warunkach.

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, systemów i mechanizmów 
rynkowych służących planowaniu, 
monitorowaniu, kontrolowaniu i 
bezpiecznej eksploatacji interoperacyjnych 
i elastycznych sieci na otwartym, 
niskoemisyjnym, odpornym na zmianę 
klimatu i konkurencyjnym rynku, w 
normalnych i nadzwyczajnych warunkach.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wprowadzić pojęcie elastycznej sieci w celu stworzenia powiązania z wyzwaniem 
dotyczącym różnorodności.  Należy również podjąć kwestię inteligentnych sieci gazowych, 
ponieważ umożliwiają one elastyczne zarządzanie siecią i wprowadzenie alternatywnych 
źródeł gazu (np. biogazu).

Poprawka 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, systemów i mechanizmów 
rynkowych służących planowaniu, 
monitorowaniu, kontrolowaniu i 

Działania skupią się na prowadzonych w 
pełnej skali badaniach, rozwoju i 
demonstracji nowych technologii 
sieciowych, w tym magazynowania,
systemów i mechanizmów rynkowych 
służących planowaniu, monitorowaniu, 
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bezpiecznej eksploatacji interoperacyjnych 
sieci na otwartym, niskoemisyjnym, 
odpornym na zmianę klimatu i 
konkurencyjnym rynku, w normalnych i 
nadzwyczajnych warunkach.

kontrolowaniu i bezpiecznej eksploatacji 
interoperacyjnych sieci na otwartym, 
zrównoważonym, odpornym na zmianę 
klimatu i konkurencyjnym rynku, w 
normalnych i nadzwyczajnych warunkach.

Or. en

Poprawka 1524
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na 
multidyscyplinarnych badaniach 
naukowych w zakresie technologii 
energetycznych (w tym na działaniach 
wizjonerskich) i wspólnej realizacji 
ogólnoeuropejskich programów 
badawczych oraz tworzeniu światowej 
klasy obiektów.

Działania skupią się na 
multidyscyplinarnych badaniach 
naukowych w zakresie technologii 
energetycznych (w tym na działaniach 
wizjonerskich) i wspólnej realizacji 
ogólnoeuropejskich programów 
badawczych oraz tworzeniu światowej 
klasy obiektów. Innowacjom 
technologicznym towarzyszyć będą 
strategie polityczne i inicjatywy 
wspierające innowacje nietechnologiczne.

Or. en

Poprawka 1525
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na 
multidyscyplinarnych badaniach 
naukowych w zakresie technologii 
energetycznych (w tym na działaniach 
wizjonerskich) i wspólnej realizacji 

Działania skupią się na 
multidyscyplinarnych badaniach 
naukowych w zakresie technologii 
energetycznych (w tym na działaniach 
wizjonerskich) i wpływu urządzeń, 
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ogólnoeuropejskich programów 
badawczych oraz tworzeniu światowej 
klasy obiektów.

instalacji i nowych rozwiązań 
technologicznych na środowisko morskie 
oraz wspólnej realizacji 
ogólnoeuropejskich programów 
badawczych oraz tworzeniu światowej 
klasy obiektów.

Or. en

Poprawka 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na 
multidyscyplinarnych badaniach 
naukowych w zakresie technologii 
energetycznych (w tym na działaniach 
wizjonerskich) i wspólnej realizacji 
ogólnoeuropejskich programów 
badawczych oraz tworzeniu światowej 
klasy obiektów.

Działania skupią się na 
multidyscyplinarnych badaniach 
naukowych w zakresie technologii 
energetycznych (w tym na działaniach 
wizjonerskich) i wspólnej realizacji 
ogólnoeuropejskich programów 
badawczych oraz tworzeniu światowej 
klasy obiektów. Wzajemnie powiązane 
studia komparatywne w skali 
ponadnarodowej mogłyby to ułatwić.

Or. en

Poprawka 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na 
multidyscyplinarnych badaniach 
naukowych w zakresie technologii 
energetycznych (w tym na działaniach 
wizjonerskich) i wspólnej realizacji 
ogólnoeuropejskich programów 

Działania skupią się na 
multidyscyplinarnych badaniach 
naukowych w zakresie energetycznych 
technologii poszukiwania, produkcji, 
przesyłu i użytkowania (w tym na 
działaniach wizjonerskich, takich jak 
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badawczych oraz tworzeniu światowej 
klasy obiektów.

odzysk CO2) i wspólnej realizacji 
ogólnoeuropejskich programów 
badawczych oraz tworzeniu światowej 
klasy obiektów.

Or. fr

Uzasadnienie

Chodzi o podkreślenie, że podejście multidyscyplinarne powinno mieć zastosowanie do całego 
łańcucha energetycznego. W szczególności należy włączyć do tej części nowe technologie 
rozwijane w ramach filaru 2 (technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologie, 
biotechnologie) w celu stworzenia synergii między priorytetami. W tej części należy również 
przeanalizować kwestię odzysku CO2.

Poprawka 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na 
multidyscyplinarnych badaniach 
naukowych w zakresie technologii 
energetycznych (w tym na działaniach 
wizjonerskich) i wspólnej realizacji 
ogólnoeuropejskich programów 
badawczych oraz tworzeniu światowej 
klasy obiektów.

Działania skupią się na 
multidyscyplinarnych badaniach 
naukowych w zakresie zrównoważonych
technologii energetycznych (w tym na 
działaniach wizjonerskich) i wspólnej 
realizacji ogólnoeuropejskich programów 
badawczych oraz tworzeniu światowej 
klasy obiektów.

Or. en

Poprawka 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania będą ukierunkowane na 
opracowanie instrumentów, metod i modeli 

Działania będą ukierunkowane na 
opracowanie instrumentów, metod i modeli 
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solidnego i przejrzystego wsparcia 
politycznego, w tym działania dotyczące 
akceptacji publicznej i zaangażowania 
opinii publicznej i użytkowników oraz 
zrównoważonego rozwoju.

oraz perspektywicznych scenariuszy
solidnego i przejrzystego wsparcia 
politycznego, w tym działania dotyczące 
akceptacji publicznej i zaangażowania 
opinii publicznej i użytkowników, oceny 
oddziaływania na środowisko oraz 
zrównoważonego rozwoju.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest, aby uwzględnić ocenę aspektów środowiskowych związanych z problematyką 
energetyczną, która musi opierać się na analizie cyklu życia i śladu ekologicznego. Właściwe 
byłoby utworzenie baz danych i dalekosiężnych scenariuszy (w oparciu o badania 
perspektywiczne Międzynarodowej Agencji Energetycznej), uwzględniających wszystkie 
źródła energii.

Poprawka 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (f) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania będą ukierunkowane na 
opracowanie instrumentów, metod i modeli 
solidnego i przejrzystego wsparcia 
politycznego, w tym działania dotyczące 
akceptacji publicznej i zaangażowania 
opinii publicznej i użytkowników oraz 
zrównoważonego rozwoju.

Działania będą ukierunkowane na 
opracowanie instrumentów, metod i modeli 
solidnego i przejrzystego wsparcia 
politycznego, w tym działania dotyczące 
akceptacji publicznej i zaangażowania 
opinii publicznej i użytkowników, 
oddziaływania na środowisko oraz 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest uwzględnienie oceny aspektów środowiska związanych z problemem energii, która 
musi się opierać na analizie cyklu życia i śladu ekologicznego. Celowe byłoby stworzenie 
bazy danych i długoterminowych scenariuszy (wzorowanych na przyszłej IEA) obejmujących 
wszystkie rodzaje źródeł energii.
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Poprawka 1531
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (g) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania będą ukierunkowane na 
stosowanie innowacji dla ułatwienia 
wprowadzania na rynek nowych 
technologii i usług w zakresie energii aby 
wyeliminować bariery inne niż 
technologiczne oraz aby przyspieszyć 
racjonalną pod względem kosztów 
realizację unijnej polityki energetycznej.

Działania będą ukierunkowane na 
stosowanie innowacji dla ułatwienia 
wprowadzania na rynek nowych 
technologii i usług w zakresie energii, aby 
wyeliminować bariery inne niż 
technologiczne oraz aby przyspieszyć 
racjonalną pod względem kosztów 
realizację unijnej polityki energetycznej. W 
związku z tym program „Inteligentna 
Energia-Europa”, pomyślnie realizowany 
w trakcie całego programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, będzie 
kontynuowany i otrzyma znaczące środki 
budżetowe w ramach obecnego programu 
„Horyzont 2020”. 

Or. en

Poprawka 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (g) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania będą ukierunkowane na 
stosowanie innowacji dla ułatwienia 
wprowadzania na rynek nowych 
technologii i usług w zakresie energii aby 
wyeliminować bariery inne niż 
technologiczne oraz aby przyspieszyć 
racjonalną pod względem kosztów 
realizację unijnej polityki energetycznej.

Działania będą ukierunkowane na 
stosowanie innowacji dla ułatwienia 
wprowadzania na rynek nowych 
zrównoważonych technologii i usług w 
zakresie energii, aby wyeliminować bariery 
inne niż technologiczne oraz aby 
przyspieszyć racjonalną pod względem 
kosztów realizację unijnej polityki 
energetycznej.

Or. en
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Poprawka 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) Elastyczne i wydajne elektrownie 
opalane paliwami kopalnymi –
umożliwienie wykorzystania nieregularnie 
dostarczanej energii ze źródeł 
odnawialnych
Działania skupią się na prowadzonych 
badaniach, rozwoju i demonstracji 
technologii lub materiałów 
umożliwiających większą elastyczność i 
wydajność elektrowni opalanych paliwami 
kopalnymi, które muszą być w stanie 
sprostać sytuacji, gdy zachodzi 
konieczność zapewnienia stabilności sieci, 
w przypadku gdy nieregularnie 
dostarczana energia ze źródeł 
odnawialnych nie dociera do systemu.

Or. en

Poprawka 1534
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) Kompensacja konsekwencji zmiany 
klimatu dla bezpieczeństwa 
energetycznego
Działania skupią się na 
multidyscyplinarnych badaniach 
uwarunkowanych regionalnie zmian 
klimatu (opady atmosferyczne, 
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hydrologia) i ich wpływu na przyszłe 
dostawy energii, co obejmuje również 
przystosowanie aktualnych technologii 
(hydroelektrownie, systemy chłodzenia, 
systemy poligeneracji), a także 
przechodzenie do nowego modelu dostaw 
energii.

Or. en

Poprawka 1535
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany 
transport

4. Inteligentny, ekologiczny, bezpieczny i 
zintegrowany transport

Or. en

Poprawka 1536
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany 
transport

4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany 
transport i mobilność

Or. en

Poprawka 1537
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 4 – podpunkt 4.1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego, 
który będzie zasobooszczędny, przyjazny 
dla środowiska, bezpieczny i spójny, z 
korzyścią dla obywateli, gospodarki i 
społeczeństwa.

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego, 
który będzie zasobooszczędny, przyjazny 
dla środowiska, bezpieczny i spójny, z 
korzyścią dla obywateli, gospodarki i 
społeczeństwa. Taki system transportu 
obejmować będzie również transport 
morski, ponieważ istnieje tam znaczny 
potencjał wsparcia ogólnego celu, jakim 
jest ograniczenie emisji pochodzących z 
działalności morskiej. Należy skupić się 
na działaniach w zakresie badań i 
innowacji wspierających wprowadzanie 
nowych paliw i zintegrowanych rozwiązań 
służących poprawie ogólnej wydajności. 
Należy wspierać badania koncentrujące 
się na transporcie morskim, aby 
przyspieszyć zasadnicze zmiany 
zrównoważonych technologii. Z tego 
powodu należy opracować europejskie 
partnerstwo innowacji w dziedzinie 
przyszłego transportu w celu 
propagowania wszechstronnego podejścia.

Or. en

Uzasadnienie

Działania koncentrują się na minimalizacji oddziaływania transportu na klimat i środowisko 
poprzez poprawienie jego wydajności pod względem wykorzystania zasobów naturalnych 
oraz poprzez zmniejszenie jego zależności od paliw kopalnych. W związku z tym nie należy 
pomijać sektora transportu morskiego.

Poprawka 1538
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego, 

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego, 
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który będzie zasobooszczędny, przyjazny 
dla środowiska, bezpieczny i spójny, z 
korzyścią dla obywateli, gospodarki i 
społeczeństwa.

który będzie zasobooszczędny, przyjazny 
dla środowiska, bezpieczny i spójny, z 
korzyścią dla obywateli europejskich, 
gospodarki UE, całego społeczeństwa i dla 
konkurencyjności.

Or. en

Poprawka 1539
Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego, 
który będzie zasobooszczędny, przyjazny 
dla środowiska, bezpieczny i spójny, z 
korzyścią dla obywateli, gospodarki i 
społeczeństwa.

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego 
(wraz z sieciami infrastrukturalnymi), 
który będzie zasobooszczędny, przyjazny 
dla środowiska, bezpieczny i spójny, z 
korzyścią dla obywateli, gospodarki i 
społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 1540
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego, 
który będzie zasobooszczędny, przyjazny 
dla środowiska, bezpieczny i spójny, z 
korzyścią dla obywateli, gospodarki i 
społeczeństwa.

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego, 
który będzie zasobooszczędny, zdrowy,
przyjazny dla środowiska, bezpieczny i 
spójny, z korzyścią dla obywateli, 
gospodarki i społeczeństwa.

Or. en
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Poprawka 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego, 
który będzie zasobooszczędny, przyjazny 
dla środowiska, bezpieczny i spójny, z 
korzyścią dla obywateli, gospodarki i 
społeczeństwa.

Celem szczegółowym jest stworzenie 
europejskiego systemu transportowego, 
który będzie zasobooszczędny, przystępny 
cenowo, przyjazny dla środowiska, 
bezpieczny i spójny, z korzyścią dla 
obywateli, gospodarki i społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 1542
Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa musi pogodzić rosnące potrzeby jej 
obywateli w zakresie mobilności z 
imperatywami dotyczącymi wyników 
gospodarczych oraz wymogami 
niskoemisyjnego społeczeństwa i 
gospodarki odpornej na zmianę klimatu. 
Pomimo swojego rozwoju, sektor 
transportowy musi osiągnąć znaczne 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i 
innych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko, a także uniezależnić się od 
ropy naftowej, jednocześnie zachowując 
wysoki poziom wydajności i mobilności.

Europa musi pogodzić rosnące potrzeby jej 
obywateli w zakresie mobilności z 
imperatywami dotyczącymi wyników 
gospodarczych oraz wymogami 
niskoemisyjnego społeczeństwa i 
gospodarki odpornej na zmianę klimatu. 
Pomimo swojego rozwoju, sektor 
transportowy musi osiągnąć znaczne 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
i innych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko, a także uniezależnić się od 
ropy naftowej, jednocześnie zachowując 
wysoki poziom wydajności i mobilności. 
Wraz ze wzrostem natężenia ruchu 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
systemów transportu masowego mogą 
osiągnąć nowy poziom jakości i będą 
musiały być podejmowane już na etapie 
badań nowych koncepcji i technologii.
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Or. en

Poprawka 1543
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa musi pogodzić rosnące potrzeby jej 
obywateli w zakresie mobilności z 
imperatywami dotyczącymi wyników 
gospodarczych oraz wymogami 
niskoemisyjnego społeczeństwa i 
gospodarki odpornej na zmianę klimatu. 
Pomimo swojego rozwoju, sektor 
transportowy musi osiągnąć znaczne 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i 
innych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko, a także uniezależnić się od 
ropy naftowej, jednocześnie zachowując 
wysoki poziom wydajności i mobilności.

Europa musi pogodzić rosnące potrzeby jej 
obywateli w zakresie mobilności z 
imperatywami dotyczącymi wyników 
gospodarczych oraz wymogami 
energooszczędnego, niskoemisyjnego 
społeczeństwa i gospodarki odpornej na 
zmianę klimatu. Pomimo swojego rozwoju, 
sektor transportowy musi osiągnąć znaczne 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i 
innych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko, a także uniezależnić się od 
ropy naftowej, jednocześnie zachowując 
wysoki poziom wydajności i mobilności.

Or. en

Poprawka 1544
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa musi pogodzić rosnące potrzeby jej 
obywateli w zakresie mobilności z 
imperatywami dotyczącymi wyników 
gospodarczych oraz wymogami 
niskoemisyjnego społeczeństwa i 
gospodarki odpornej na zmianę klimatu. 
Pomimo swojego rozwoju, sektor 
transportowy musi osiągnąć znaczne 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i 

Europa musi pogodzić rosnące potrzeby jej 
obywateli w zakresie mobilności z 
imperatywami dotyczącymi wyników 
gospodarczych, jakości życia oraz 
wymogami niskoemisyjnego 
społeczeństwa i gospodarki odpornej na 
zmianę klimatu. Pomimo swojego rozwoju, 
sektor transportowy musi osiągnąć znaczne 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i 
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innych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko, a także uniezależnić się od 
ropy naftowej, jednocześnie zachowując 
wysoki poziom wydajności i mobilności.

innych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko, a także uniezależnić się od 
ropy naftowej, jednocześnie zachowując 
wysoki poziom wydajności i mobilności.

Or. en

Poprawka 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa musi pogodzić rosnące potrzeby jej 
obywateli w zakresie mobilności z 
imperatywami dotyczącymi wyników 
gospodarczych oraz wymogami 
niskoemisyjnego społeczeństwa i 
gospodarki odpornej na zmianę klimatu. 
Pomimo swojego rozwoju, sektor 
transportowy musi osiągnąć znaczne 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i 
innych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko, a także uniezależnić się od 
ropy naftowej, jednocześnie zachowując 
wysoki poziom wydajności i mobilności.

Europa musi pogodzić rosnące potrzeby jej 
obywateli w zakresie mobilności z 
imperatywami dotyczącymi wyników 
gospodarczych oraz wymogami 
europejskiego społeczeństwa i gospodarki 
odpornej na zmianę klimatu. Pomimo 
swojego rozwoju, sektor transportowy 
musi osiągnąć znaczne ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych i innych 
niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko, a także uniezależnić się od 
ropy naftowej, jednocześnie zachowując 
wysoki poziom wydajności i mobilności.

Or. en

Poprawka 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa musi pogodzić rosnące potrzeby jej 
obywateli w zakresie mobilności z 
imperatywami dotyczącymi wyników 
gospodarczych oraz wymogami 

Europa musi pogodzić rosnące potrzeby jej 
obywateli w zakresie mobilności z 
imperatywami dotyczącymi wyników 
gospodarczych oraz wymogami 
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niskoemisyjnego społeczeństwa i 
gospodarki odpornej na zmianę klimatu. 
Pomimo swojego rozwoju, sektor 
transportowy musi osiągnąć znaczne 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i 
innych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko, a także uniezależnić się od 
ropy naftowej, jednocześnie zachowując 
wysoki poziom wydajności i mobilności.

niskoemisyjnego społeczeństwa i 
gospodarki odpornej na zmianę klimatu. 
Pomimo swojego rozwoju, sektor 
transportowy musi osiągnąć znaczne 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
i innych niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko, a także uniezależnić się od 
ropy naftowej, jednocześnie zachowując 
wysoki poziom wydajności, przystępności 
cenowej i mobilności.

Or. en

Poprawka 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 4 – podpunkt 4.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mobilność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju można osiągnąć 
tylko poprzez radykalną zmianę systemu 
transportowego, inspirowaną przełomami 
w badaniach naukowych prowadzonych w 
tej dziedzinie, daleko idące innowacje oraz 
spójne, ogólnoeuropejskie wdrożenie 
bardziej ekologicznych, bezpieczniejszych 
i bardziej inteligentnych rozwiązań 
transportowych.

Mobilność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju można osiągnąć 
tylko poprzez radykalną zmianę systemu 
transportowego, inspirowaną przełomami 
w badaniach naukowych prowadzonych w 
tej dziedzinie, daleko idące innowacje oraz 
spójne, ogólnoeuropejskie wdrożenie 
bardziej ekologicznych, bezpieczniejszych 
i bardziej inteligentnych rozwiązań 
transportowych, wprowadzanych głównie 
przez inteligentne regiony/miasta na 
terytorium UE.

Or. en

Poprawka 1548
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 4 – podpunkt 4.1 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mobilność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju można osiągnąć 
tylko poprzez radykalną zmianę systemu 
transportowego, inspirowaną przełomami 
w badaniach naukowych prowadzonych w 
tej dziedzinie, daleko idące innowacje oraz 
spójne, ogólnoeuropejskie wdrożenie 
bardziej ekologicznych, bezpieczniejszych 
i bardziej inteligentnych rozwiązań 
transportowych.

Mobilność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju można osiągnąć 
tylko poprzez radykalną zmianę systemu 
transportowego i systemu mobilności, 
inspirowaną przełomami w badaniach 
naukowych prowadzonych w tych 
dziedzinach, daleko idące innowacje oraz 
spójne, ogólnoeuropejskie wdrożenie 
bardziej ekologicznych, zdrowszych,
bezpieczniejszych i bardziej inteligentnych 
rozwiązań transportowych i rozwiązań w 
zakresie mobilności.

Or. en

Poprawka 1549
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 4 – podpunkt 4.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mobilność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju można osiągnąć 
tylko poprzez radykalną zmianę systemu 
transportowego, inspirowaną przełomami 
w badaniach naukowych prowadzonych w 
tej dziedzinie, daleko idące innowacje oraz 
spójne, ogólnoeuropejskie wdrożenie 
bardziej ekologicznych, bezpieczniejszych 
i bardziej inteligentnych rozwiązań 
transportowych.

Mobilność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju można osiągnąć 
tylko poprzez radykalną zmianę systemu 
transportowego, inspirowaną przełomami 
w badaniach naukowych prowadzonych w 
tej dziedzinie, daleko idące innowacje oraz 
spójne, ogólnoeuropejskie wdrożenie 
bardziej ekologicznych, bezpieczniejszych, 
bardziej niezawodnych i bardziej 
inteligentnych rozwiązań transportowych.

Or. en

Poprawka 1550
Vittorio Prodi.

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 4 – podpunkt 4.1 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe i innowacje muszą 
zaowocować ukierunkowanymi i szybkimi 
postępami, które pomogą w osiągnięciu 
kluczowych celów strategicznych Unii, 
jednocześnie zwiększając konkurencyjność 
gospodarczą, wspierając przejście na 
gospodarkę odporną na wyzwania klimatu i 
niskoemisyjną, oraz umożliwiając 
utrzymanie wiodącej pozycji na rynku 
globalnym.

Badania naukowe i innowacje muszą 
zaowocować ukierunkowanymi i szybkimi 
postępami w odniesieniu do każdego 
rodzaju transportu, które pomogą 
w osiągnięciu kluczowych celów 
strategicznych Unii, jednocześnie 
zwiększając konkurencyjność gospodarczą, 
wspierając przejście na gospodarkę 
odporną na wyzwania klimatu 
i niskoemisyjną, oraz umożliwiając 
utrzymanie wiodącej pozycji na rynku 
globalnym. Aby osiągnąć te cele 
niezbędna jest silna baza badawcza, która 
zapewni miejsca pracy, zdobywanie 
umiejętności i upowszechnianie wiedzy. 
Przyczyni się to do wzmocnienia łańcucha 
dostaw w sytuacji stale rosnącej 
konkurencji światowej, między innymi w 
wyniku pojawienia się nowych 
konkurentów przejawiających duże 
ambicje i inwestujących znaczne zasoby, 
aby je zrealizować.

Or. en

Poprawka 1551
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe i innowacje muszą 
zaowocować ukierunkowanymi i szybkimi 
postępami, które pomogą w osiągnięciu 
kluczowych celów strategicznych Unii, 
jednocześnie zwiększając konkurencyjność 
gospodarczą, wspierając przejście na 
gospodarkę odporną na wyzwania klimatu i 
niskoemisyjną, oraz umożliwiając 
utrzymanie wiodącej pozycji na rynku 

Badania naukowe i innowacje muszą 
zaowocować ukierunkowanymi i szybkimi 
postępami, które pomogą w osiągnięciu 
kluczowych celów strategicznych Unii, 
jednocześnie zwiększając konkurencyjność 
gospodarczą, poprawiając standardy 
socjalne, wspierając przejście na 
energooszczędną gospodarkę odporną na 
wyzwania klimatu i opartą na 
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globalnym. odnawialnych źródłach energii oraz 
umożliwiając utrzymanie wiodącej pozycji 
na rynku globalnym.

Or. en

Poprawka 1552
Amalia Satori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe i innowacje muszą 
zaowocować ukierunkowanymi i szybkimi 
postępami, które pomogą w osiągnięciu 
kluczowych celów strategicznych Unii, 
jednocześnie zwiększając konkurencyjność 
gospodarczą, wspierając przejście na 
gospodarkę odporną na wyzwania klimatu i 
niskoemisyjną, oraz umożliwiając 
utrzymanie wiodącej pozycji na rynku 
globalnym.

Badania naukowe i innowacje muszą 
zaowocować ukierunkowanymi i szybkimi 
postępami, które pomogą w osiągnięciu 
kluczowych celów strategicznych Unii, 
przy wykorzystaniu możliwości 
stworzonych przez europejski GNSS,
jednocześnie zwiększając konkurencyjność 
gospodarczą, wspierając przejście na 
gospodarkę odporną na wyzwania klimatu 
i niskoemisyjną, oraz umożliwiając 
utrzymanie wiodącej pozycji na rynku 
globalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie GNSS może w znaczący sposób przyczynić się do realizacji celów przyszłego 
systemu transportu.

Poprawka 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania naukowe i innowacje muszą Badania naukowe i innowacje muszą 
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zaowocować ukierunkowanymi i szybkimi 
postępami, które pomogą w osiągnięciu 
kluczowych celów strategicznych Unii, 
jednocześnie zwiększając konkurencyjność 
gospodarczą, wspierając przejście na 
gospodarkę odporną na wyzwania klimatu i 
niskoemisyjną, oraz umożliwiając 
utrzymanie wiodącej pozycji na rynku 
globalnym.

zaowocować ukierunkowanymi i szybkimi 
postępami, które pomogą w osiągnięciu 
kluczowych celów strategicznych Unii, 
jednocześnie zwiększając konkurencyjność 
gospodarczą, wspierając przejście na 
gospodarkę odporną na wyzwania klimatu 
i zrównoważoną, oraz umożliwiając 
utrzymanie wiodącej pozycji na rynku 
globalnym.

Or. en

Poprawka 1554
Vittorio Prodi.

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 4 – podpunkt 4.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezbędne inwestycje w badania naukowe, 
innowacje i wdrożenie będą wprawdzie 
znaczne, jednak brak usprawnień w 
zakresie zrównoważonego charakteru 
transportu przyniesie w długim horyzoncie 
czasowym niemożliwe do przyjęcia 
wysokie koszty społeczne, ekologiczne i 
gospodarcze.

Niezbędne inwestycje w badania naukowe, 
innowacje i wdrożenie będą wprawdzie 
znaczne, jednak brak usprawnień w 
zakresie zrównoważonego charakteru 
transportu przyniesie w długim horyzoncie 
czasowym niemożliwe do przyjęcia 
wysokie koszty społeczne, ekologiczne i 
gospodarcze. Podobnie nieutrzymanie 
europejskiej wiodącej pozycji w zakresie 
technologii w transporcie zahamuje 
realizację powyższego celu i wywrze 
poważny i szkodliwy wpływ na 
zatrudnienie w Europie oraz na 
długofalowy wzrost gospodarczy.

Or. en

Poprawka 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 4 – podpunkt 4.1 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezbędne inwestycje w badania naukowe, 
innowacje i wdrożenie będą wprawdzie 
znaczne, jednak brak usprawnień w 
zakresie zrównoważonego charakteru 
transportu przyniesie w długim horyzoncie 
czasowym niemożliwe do przyjęcia 
wysokie koszty społeczne, ekologiczne i 
gospodarcze.

Niezbędne inwestycje w badania naukowe, 
innowacje i wdrożenie będą wprawdzie 
znaczne, jednak brak usprawnień w 
zakresie zrównoważonego charakteru 
całego systemu transportu przyniesie w 
długim horyzoncie czasowym niemożliwe 
do przyjęcia wysokie koszty społeczne, 
ekologiczne i gospodarcze.

Or. en

Poprawka 1556
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – punkt 4 – podpunkt 4.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezbędne inwestycje w badania naukowe, 
innowacje i wdrożenie będą wprawdzie 
znaczne, jednak brak usprawnień w 
zakresie zrównoważonego charakteru 
transportu przyniesie w długim horyzoncie 
czasowym niemożliwe do przyjęcia 
wysokie koszty społeczne, ekologiczne i 
gospodarcze.

Niezbędne inwestycje w badania naukowe, 
innowacje i wdrożenie będą wprawdzie 
znaczne, jednak brak usprawnień w 
zakresie zrównoważonego charakteru 
transportu i mobilności przyniesie w 
długim horyzoncie czasowym niemożliwe 
do przyjęcia wysokie koszty społeczne, 
ekologiczne i gospodarcze.

Or. en


