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Poprawka 1557
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Transport to ważny stymulator 
gospodarczej konkurencyjności i wzrostu 
Europy. Zapewnia on mobilność osób i 
towarów niezbędną dla zintegrowanego 
jednolitego rynku europejskiego oraz 
otwartego i integracyjnego społeczeństwa. 
Należy do największych aktywów Europy 
pod względem potencjału przemysłowego i 
jakości usług, odgrywając wiodącą rolę na 
wielu światowych rynkach. Przemysł
transportowy i produkcja sprzętu 
transportowego wspólnie odpowiadają za 
6,3 % PKB Unii. Jednocześnie europejski 
przemysł transportowy stoi w obliczu coraz 
bardziej zaciekłej konkurencji z innych 
stron świata. Zapewnienie Europie 
konkurencyjnej przewagi w przyszłości i 
minimalizacja niedociągnięć naszego 
obecnego systemu transportowego będą 
wymagać przełomowych technologii.

Transport to ważny stymulator 
gospodarczej konkurencyjności i wzrostu 
Europy. Zapewnia on mobilność osób i 
towarów niezbędną dla zintegrowanego 
jednolitego rynku europejskiego oraz 
otwartego i integracyjnego społeczeństwa. 
Należy do największych aktywów Europy 
pod względem potencjału przemysłowego i 
jakości usług, odgrywając wiodącą rolę na 
wielu światowych rynkach. Same tylko 
przemysł transportowy i produkcja sprzętu 
transportowego odpowiadają za 6,3 % 
PKB Unii. Niemniej jednak całkowity 
wkład transportu w gospodarkę UE jest 
znacznie większy, ponieważ towary, 
których udział w PKB stanowi prawie 
30%, a także wiele usług i wielu 
pracowników dojeżdżających do pracy jest 
całkowicie zależnych od wydajnego 
transportu. Wpływ transportu na 
społeczeństwo polegający na łączeniu 
ludzi jest równie ważny, choć trudny do 
oszacowania, i stanowi podstawę jednej ze 
swobód europejskich, jaką jest mobilność.
Jednocześnie europejski przemysł 
transportowy stoi w obliczu coraz bardziej 
zaciekłej konkurencji z innych stron 
świata. Zapewnienie Europie 
konkurencyjnej przewagi w przyszłości i 
minimalizacja niedociągnięć naszego 
obecnego systemu transportowego będą 
wymagać przełomowych technologii.

Or. fr
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Poprawka 1558
Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Transport to ważny stymulator 
gospodarczej konkurencyjności i wzrostu 
Europy. Zapewnia on mobilność osób i 
towarów niezbędną dla zintegrowanego 
jednolitego rynku europejskiego oraz 
otwartego i integracyjnego społeczeństwa. 
Należy do największych aktywów Europy 
pod względem potencjału przemysłowego i 
jakości usług, odgrywając wiodącą rolę na 
wielu światowych rynkach. Przemysł 
transportowy i produkcja sprzętu 
transportowego wspólnie odpowiadają za 
6,3 % PKB Unii. Jednocześnie europejski 
przemysł transportowy stoi w obliczu coraz 
bardziej zaciekłej konkurencji z innych 
stron świata. Zapewnienie Europie 
konkurencyjnej przewagi w przyszłości i 
minimalizacja niedociągnięć naszego 
obecnego systemu transportowego będą 
wymagać przełomowych technologii.

Bezpieczny i wydajny transport to ważny 
stymulator gospodarczej konkurencyjności 
i wzrostu Europy. Zapewnia on mobilność 
osób i towarów niezbędną dla 
zintegrowanego jednolitego rynku 
europejskiego oraz otwartego,
integracyjnego i bezpiecznego 
społeczeństwa. Należy do największych 
aktywów Europy pod względem potencjału 
przemysłowego i jakości usług, 
odgrywając wiodącą rolę na wielu 
światowych rynkach. Przemysł 
transportowy i produkcja sprzętu 
transportowego wspólnie odpowiadają za 
6,3% PKB Unii. Jednocześnie europejski 
przemysł transportowy stoi w obliczu coraz 
bardziej zaciekłej konkurencji z innych 
stron świata. Zapewnienie Europie 
konkurencyjnej przewagi w przyszłości i 
minimalizacja niedociągnięć naszego 
obecnego systemu transportowego będą 
wymagać przełomowych technologii.

Or. en

Poprawka 1559
Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Transport to ważny stymulator 
gospodarczej konkurencyjności i wzrostu 
Europy. Zapewnia on mobilność osób i 
towarów niezbędną dla zintegrowanego 
jednolitego rynku europejskiego oraz 

Transport to ważny stymulator 
gospodarczej konkurencyjności i wzrostu 
Europy. Zapewnia on mobilność osób i 
towarów niezbędną dla zintegrowanego 
jednolitego rynku europejskiego oraz 
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otwartego i integracyjnego społeczeństwa. 
Należy do największych aktywów Europy 
pod względem potencjału przemysłowego i 
jakości usług, odgrywając wiodącą rolę na 
wielu światowych rynkach. Przemysł 
transportowy i produkcja sprzętu 
transportowego wspólnie odpowiadają za 
6,3 % PKB Unii. Jednocześnie europejski 
przemysł transportowy stoi w obliczu coraz 
bardziej zaciekłej konkurencji z innych 
stron świata. Zapewnienie Europie 
konkurencyjnej przewagi w przyszłości i 
minimalizacja niedociągnięć naszego 
obecnego systemu transportowego będą 
wymagać przełomowych technologii.

otwartego i integracyjnego społeczeństwa. 
Należy do największych aktywów Europy 
pod względem potencjału przemysłowego i 
jakości usług, odgrywając wiodącą rolę na 
wielu światowych rynkach. Przemysł 
transportowy i produkcja sprzętu 
transportowego wspólnie odpowiadają za 
6,3 % PKB Unii, ale wnoszą o wiele 
większy wkład w gospodarkę UE. 
Jednocześnie europejski przemysł 
transportowy stoi w obliczu coraz bardziej 
zaciekłej konkurencji z innych stron 
świata. Zapewnienie Europie 
konkurencyjnej przewagi w przyszłości i 
minimalizacja niedociągnięć naszego 
obecnego systemu transportowego będą 
wymagać przełomowych technologii.

Or. fr

Poprawka 1560
Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sektor transportowy wnosi duży wkład w 
emisje gazów cieplarnianych, pochodzi z 
niego do jednej czwartej wszystkich emisji. 
W 96 % transport jest zależny od paliw 
kopalnych. Coraz poważniejszym 
problemem staje się tymczasem 
zagęszczenie ruchu; systemy nie są jeszcze 
wystarczająco inteligentne; możliwości 
zmiany rodzaju transportu nie zawsze są 
atrakcyjne; liczba ofiar wypadków 
drogowych w Unii utrzymuje się na 
drastycznie wysokim poziomie 34 tys. 
rocznie; obywatelom i przedsiębiorstwom 
zależy na bezpiecznym systemie 
transportowym. Szczególne wyzwania dla 
zrównoważonego charakteru transportu 
występują w kontekście miejskim.

Sektor transportowy wnosi duży wkład w 
emisje gazów cieplarnianych, pochodzi z 
niego do jednej czwartej wszystkich emisji. 
W 96% transport jest zależny od paliw 
kopalnych. Coraz poważniejszym 
problemem staje się tymczasem 
zagęszczenie ruchu; systemy nie są jeszcze 
wystarczająco inteligentne; możliwości 
zmiany rodzaju transportu nie zawsze są 
atrakcyjne; liczba ofiar wypadków 
drogowych w Unii utrzymuje się na 
drastycznie wysokim poziomie 34 tys. 
rocznie; tymczasem znaczny wzrost 
natężenia ruchu lotniczego rodzi szereg 
szczególnych wyzwań. Obywatelom i 
przedsiębiorstwom zależy na bezpiecznym 
systemie transportowym. Szczególne 
wyzwania dla zrównoważonego charakteru 
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transportu występują w kontekście 
miejskim. Zasadnicze znaczenie ma 
zmniejszenie oddziaływania tego 
transportu na środowisko poprzez 
ukierunkowane usprawnienia 
technologiczne przy założeniu, że każdy 
rodzaj transportu napotyka różne 
problemy i charakteryzuje się różnymi 
cyklami integracji technologii.

Or. en

Poprawka 1561
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sektor transportowy wnosi duży wkład w 
emisje gazów cieplarnianych, pochodzi z 
niego do jednej czwartej wszystkich emisji. 
W 96 % transport jest zależny od paliw 
kopalnych. Coraz poważniejszym 
problemem staje się tymczasem 
zagęszczenie ruchu; systemy nie są jeszcze 
wystarczająco inteligentne; możliwości 
zmiany rodzaju transportu nie zawsze są 
atrakcyjne; liczba ofiar wypadków 
drogowych w Unii utrzymuje się na 
drastycznie wysokim poziomie 34 tys. 
rocznie; obywatelom i przedsiębiorstwom 
zależy na bezpiecznym systemie 
transportowym. Szczególne wyzwania dla 
zrównoważonego charakteru transportu 
występują w kontekście miejskim.

Sektor transportowy wnosi duży wkład w 
emisje gazów cieplarnianych, pochodzi z 
niego do jednej czwartej wszystkich emisji. 
W 96% transport jest zależny od paliw 
kopalnych. Coraz poważniejszym 
problemem staje się tymczasem 
zagęszczenie ruchu; jego wpływ na 
zdrowie spowodowany cząstkami stałymi i 
gazowymi, emisją hałasu i brakiem 
aktywności fizycznej stał się znaczący –
systemy nie są jeszcze wystarczająco 
inteligentne; konieczne są rozwiązania 
intermodalne i przestawienie się na 
bardziej zrównoważone rodzaje transportu; 
liczba ofiar wypadków drogowych w Unii 
utrzymuje się na drastycznie wysokim 
poziomie 34 tys. rocznie; obywatelom i 
przedsiębiorstwom zależy na bezpiecznym 
systemie transportu i mobilności. 
Szczególne wyzwania dla 
zrównoważonego charakteru transportu 
występują w kontekście miejskim.

Or. en



AM\907850PL.doc 7/169 PE492.790v01-00

PL

Poprawka 1562
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy oczekiwanym tempie wzrostu w 
transporcie w ciągu kilku dziesięcioleci 
ruch na drogach europejskich ulegnie 
zablokowaniu, a jego koszty gospodarcze i 
wpływ społeczny staną się nie do 
przyjęcia. Przewiduje się, że w ciągu 
następnych 40 lat liczba 
pasażerokilometrów podwoi się, a w 
przypadku podróży lotniczych będzie 
rosnąć dwukrotnie szybciej. Do 2050 r. 
wielkość emisji CO2 wzrośnie o 35 %. 
Koszty związane z zagęszczeniem ruchu 
wzrosną o ok. 50 %, osiągając pułap 
niemal 200 mld EUR rocznie. W 
porównaniu z 2005 r. koszty zewnętrzne 
wypadków wzrosną o ok. 60 mld EUR.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skąd pochodzą dane, na których opierają się te stwierdzenia?

Poprawka 1563
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy oczekiwanym tempie wzrostu w 
transporcie w ciągu kilku dziesięcioleci 
ruch na drogach europejskich ulegnie 
zablokowaniu, a jego koszty gospodarcze i 
wpływ społeczny staną się nie do 

skreślony
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przyjęcia. Przewiduje się, że w ciągu 
następnych 40 lat liczba 
pasażerokilometrów podwoi się, a w 
przypadku podróży lotniczych będzie 
rosnąć dwukrotnie szybciej. Do 2050 r. 
wielkość emisji CO2 wzrośnie o 35 %. 
Koszty związane z zagęszczeniem ruchu 
wzrosną o ok. 50 %, osiągając pułap 
niemal 200 mld EUR rocznie. W 
porównaniu z 2005 r. koszty zewnętrzne 
wypadków wzrosną o ok. 60 mld EUR.

Or. fr

Poprawka 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy oczekiwanym tempie wzrostu w 
transporcie w ciągu kilku dziesięcioleci 
ruch na drogach europejskich ulegnie 
zablokowaniu, a jego koszty gospodarcze i 
wpływ społeczny staną się nie do 
przyjęcia. Przewiduje się, że w ciągu 
następnych 40 lat liczba 
pasażerokilometrów podwoi się, a w 
przypadku podróży lotniczych będzie 
rosnąć dwukrotnie szybciej. Do 2050 r. 
wielkość emisji CO2 wzrośnie o 35 %. 
Koszty związane z zagęszczeniem ruchu 
wzrosną o ok. 50 %, osiągając pułap 
niemal 200 mld EUR rocznie. W 
porównaniu z 2005 r. koszty zewnętrzne 
wypadków wzrosną o ok. 60 mld EUR.

Przy oczekiwanym tempie wzrostu w 
transporcie w ciągu kilku dziesięcioleci 
ruch na drogach europejskich ulegnie 
zablokowaniu, a jego koszty gospodarcze i 
wpływ społeczny staną się nie do 
przyjęcia. Przewiduje się, że w ciągu 
następnych 40 lat liczba 
pasażerokilometrów podwoi się, a w 
przypadku podróży lotniczych będzie 
rosnąć dwukrotnie szybciej. Do 2050 r. 
wielkość emisji CO2 wzrośnie o 35 %. 
Koszty związane z zagęszczeniem ruchu 
wzrosną o ok. 50 %, osiągając pułap 
niemal 200 mld EUR rocznie. W 
porównaniu z 2005 r. koszty zewnętrzne 
wypadków wzrosną o ok. 60 mld EUR.
Wpływ ten należy zmniejszyć poprzez 
usprawnienia technologiczne oraz ramy 
gospodarcze i regulacyjne ułatwiające 
wprowadzanie nowych technologii i 
infrastruktury, a także poprzez szersze 
stosowanie nauk behawioralnych, aby 
zrozumieć sposób podejmowania decyzji o 
podróżowaniu, mając na uwadze, że każdy 
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rodzaj transportu napotyka inne 
wyzwania i charakteryzuje się innymi 
cyklami integracji technologii.

Or. en

Poprawka 1565
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy oczekiwanym tempie wzrostu w 
transporcie w ciągu kilku dziesięcioleci 
ruch na drogach europejskich ulegnie 
zablokowaniu, a jego koszty gospodarcze i
wpływ społeczny staną się nie do 
przyjęcia. Przewiduje się, że w ciągu 
następnych 40 lat liczba 
pasażerokilometrów podwoi się, a w 
przypadku podróży lotniczych będzie 
rosnąć dwukrotnie szybciej. Do 2050 r. 
wielkość emisji CO2 wzrośnie o 35 %. 
Koszty związane z zagęszczeniem ruchu 
wzrosną o ok. 50 %, osiągając pułap 
niemal 200 mld EUR rocznie. W 
porównaniu z 2005 r. koszty zewnętrzne 
wypadków wzrosną o ok. 60 mld EUR.

Przy oczekiwanym tempie wzrostu 
transportu i mobilności w ciągu kilku 
dziesięcioleci ruch na drogach 
europejskich ulegnie zablokowaniu, a jego 
koszty gospodarcze oraz wpływ 
środowiskowy i społeczny staną się nie do 
przyjęcia. Jeśli dotychczasowe tendencje 
utrzymają się w przyszłości, przewiduje
się, że w ciągu następnych 40 lat liczba 
pasażero- i tonokilometrów podwoi się, a 
w przypadku podróży lotniczych będzie 
rosnąć dwukrotnie szybciej. Do 2050 r. 
wielkość emisji CO2 wzrośnie o 35%. 
Koszty związane z zagęszczeniem ruchu 
wzrosną o ok. 50%, osiągając pułap niemal 
200 mld EUR rocznie. W porównaniu z 
2005 r. koszty zewnętrzne wypadków 
wzrosną o ok. 60 mld EUR.

Or. en

Poprawka 1566
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Problemy związane z zanieczyszczeniem, 
zagęszczeniem ruchu, bezpieczeństwem i 
ochroną są wspólne dla całej Unii i 
wymagają ogólnoeuropejskiego 
rozwiązania. Przyspieszenie rozwoju i 
stosowania nowych technologii i 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
pojazdów, infrastruktury i zarządzania 
transportem będzie kluczowe dla 
uzyskania bardziej ekologicznego i 
wydajnego systemu transportowego w 
Unii; dla uzyskania rezultatów 
niezbędnych dla łagodzenia skutków 
zmiany klimatu i poprawy 
zasobooszczędności; oraz dla zachowania 
wiodącej pozycji Europy na rynkach 
światowych produktów i usług związanych 
z transportem. Celów tych nie można 
osiągnąć poprzez rozdrobnione działania 
krajowe.

Problemy związane z zanieczyszczeniem, 
ochroną zdrowia, zatłoczeniem w ruchu, 
bezpieczeństwem i ochroną są wspólne dla 
całej Unii i wymagają ogólnoeuropejskiego 
rozwiązania. Przyspieszenie rozwoju i 
stosowania nowych technologii i 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
(mniejszej liczby, lżejszych, mniejszych i 
bardziej inteligentnych) pojazdów, 
lepszego wykorzystania zdolności 
istniejącej infrastruktury, ściślejszego i 
bardziej inteligentnego współdziałania 
pojazdów i infrastruktury, ekologicznej 
logistyki oraz zarządzania mobilnością
będzie kluczowe dla uzyskania bardziej 
ekologicznego i wydajnego systemu 
transportowego w Unii; dla uzyskania 
rezultatów niezbędnych dla łagodzenia 
skutków zmiany klimatu i poprawy 
zasobooszczędności; oraz dla zachowania 
wiodącej pozycji Europy na rynkach 
światowych produktów i usług związanych 
z transportem i mobilnością. Celów tych 
nie można osiągnąć poprzez rozdrobnione 
działania krajowe.

Or. en

Poprawka 1567
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Problemy związane z zanieczyszczeniem, 
zagęszczeniem ruchu, bezpieczeństwem i 
ochroną są wspólne dla całej Unii i 
wymagają ogólnoeuropejskiego 
rozwiązania. Przyspieszenie rozwoju i 
stosowania nowych technologii i 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

Problemy związane z zanieczyszczeniem, 
zagęszczeniem ruchu, bezpieczeństwem i 
ochroną są wspólne dla całej Unii i 
wymagają ogólnoeuropejskiego 
rozwiązania. Przyspieszenie rozwoju 
i stosowania nowych technologii 
i innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
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pojazdów, infrastruktury i zarządzania 
transportem będzie kluczowe dla uzyskania 
bardziej ekologicznego i wydajnego 
systemu transportowego w Unii; dla 
uzyskania rezultatów niezbędnych dla 
łagodzenia skutków zmiany klimatu i 
poprawy zasobooszczędności; oraz dla 
zachowania wiodącej pozycji Europy na 
rynkach światowych produktów i usług 
związanych z transportem. Celów tych nie 
można osiągnąć poprzez rozdrobnione 
działania krajowe.

pojazdów, infrastruktury i zarządzania 
transportem będzie kluczowe dla uzyskania 
bardziej ekologicznego oraz bardziej 
bezpiecznego i wydajnego intermodalnego 
i multimodalnego systemu transportowego 
w Unii; dla uzyskania rezultatów 
niezbędnych dla łagodzenia skutków 
zmiany klimatu i poprawy 
zasobooszczędności; oraz dla zachowania 
wiodącej pozycji Europy na rynkach 
światowych produktów i usług związanych 
z transportem. Celów tych nie można 
osiągnąć poprzez rozdrobnione działania 
krajowe.

Or. en

Poprawka 1568
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Problemy związane z zanieczyszczeniem, 
zagęszczeniem ruchu, bezpieczeństwem i 
ochroną są wspólne dla całej Unii i 
wymagają ogólnoeuropejskiego 
rozwiązania. Przyspieszenie rozwoju i 
stosowania nowych technologii i 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
pojazdów, infrastruktury i zarządzania 
transportem będzie kluczowe dla uzyskania 
bardziej ekologicznego i wydajnego 
systemu transportowego w Unii; dla 
uzyskania rezultatów niezbędnych dla
łagodzenia skutków zmiany klimatu i 
poprawy zasobooszczędności; oraz dla 
zachowania wiodącej pozycji Europy na 
rynkach światowych produktów i usług 
związanych z transportem. Celów tych nie 
można osiągnąć poprzez rozdrobnione 
działania krajowe.

Problemy związane z zanieczyszczeniem, 
zagęszczeniem ruchu, bezpieczeństwem i 
ochroną są wspólne dla całej Unii i 
wymagają ogólnoeuropejskiego 
rozwiązania. Przyspieszenie rozwoju i 
stosowania nowych technologii i 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
pojazdów, infrastruktury i zarządzania 
transportem będzie kluczowe dla uzyskania 
bardziej ekologicznego, niezawodnego, 
dostępnego i wydajnego systemu 
transportowego w Unii; dla uzyskania 
rezultatów niezbędnych do łagodzenia 
skutków zmiany klimatu i poprawy 
zasobooszczędności; oraz dla zachowania 
wiodącej pozycji Europy na rynkach 
światowych produktów i usług związanych 
z transportem. Celów tych nie można 
osiągnąć poprzez rozdrobnione działania 
krajowe.
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Or. fr

Poprawka 1569
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 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Problemy związane z zanieczyszczeniem, 
zagęszczeniem ruchu, bezpieczeństwem i 
ochroną są wspólne dla całej Unii i 
wymagają ogólnoeuropejskiego 
rozwiązania. Przyspieszenie rozwoju i 
stosowania nowych technologii i 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
pojazdów, infrastruktury i zarządzania 
transportem będzie kluczowe dla uzyskania 
bardziej ekologicznego i wydajnego 
systemu transportowego w Unii; dla
uzyskania rezultatów niezbędnych dla 
łagodzenia skutków zmiany klimatu i 
poprawy zasobooszczędności; oraz dla
zachowania wiodącej pozycji Europy na 
rynkach światowych produktów i usług 
związanych z transportem. Celów tych nie 
można osiągnąć poprzez rozdrobnione 
działania krajowe.

Problemy związane z zanieczyszczeniem, 
zagęszczeniem ruchu, bezpieczeństwem i 
ochroną są wspólne dla całej Unii i 
wymagają ogólnoeuropejskiego 
rozwiązania. Przyspieszenie rozwoju i 
stosowania nowych technologii i 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
pojazdów, infrastruktury i zarządzania 
transportem jest konieczne i wystarczające 
do uzyskania bardziej ekologicznego i 
wydajnego systemu transportowego w 
Unii; do uzyskania rezultatów niezbędnych 
dla łagodzenia skutków zmiany klimatu i 
poprawy zasobooszczędności; oraz do
zachowania wiodącej pozycji Europy na 
rynkach światowych produktów i usług 
związanych z transportem. Celów tych nie 
można osiągnąć poprzez rozdrobnione 
działania krajowe.

Or. en

Poprawka 1570
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Problemy związane z zanieczyszczeniem, 
zagęszczeniem ruchu, bezpieczeństwem i 
ochroną są wspólne dla całej Unii i 

Problemy związane z zanieczyszczeniem, 
zagęszczeniem ruchu, bezpieczeństwem i 
ochroną są wspólne dla całej Unii i 
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wymagają ogólnoeuropejskiego 
rozwiązania. Przyspieszenie rozwoju i 
stosowania nowych technologii i 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
pojazdów, infrastruktury i zarządzania 
transportem będzie kluczowe dla uzyskania 
bardziej ekologicznego i wydajnego 
systemu transportowego w Unii; dla 
uzyskania rezultatów niezbędnych dla
łagodzenia skutków zmiany klimatu i 
poprawy zasobooszczędności; oraz dla 
zachowania wiodącej pozycji Europy na 
rynkach światowych produktów i usług 
związanych z transportem. Celów tych nie 
można osiągnąć poprzez rozdrobnione 
działania krajowe.

wymagają ogólnoeuropejskiego 
rozwiązania. Przyspieszenie rozwoju i 
stosowania nowych technologii i 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
pojazdów, infrastruktury i zarządzania 
transportem będzie kluczowe dla uzyskania 
bardziej ekologicznego, niezawodnego, 
dostępnego i wydajnego systemu 
transportowego w Unii; dla uzyskania 
rezultatów niezbędnych do łagodzenia 
skutków zmiany klimatu i poprawy 
zasobooszczędności; oraz dla zachowania 
wiodącej pozycji Europy na rynkach 
światowych produktów i usług związanych 
z transportem. Celów tych nie można 
osiągnąć poprzez rozdrobnione działania 
krajowe.

Or. fr

Poprawka 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Problemy związane z zanieczyszczeniem, 
zagęszczeniem ruchu, bezpieczeństwem i 
ochroną są wspólne dla całej Unii i 
wymagają ogólnoeuropejskiego 
rozwiązania. Przyspieszenie rozwoju i 
stosowania nowych technologii i 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
pojazdów, infrastruktury i zarządzania 
transportem będzie kluczowe dla uzyskania 
bardziej ekologicznego i wydajnego 
systemu transportowego w Unii; dla 
uzyskania rezultatów niezbędnych dla 
łagodzenia skutków zmiany klimatu i 
poprawy zasobooszczędności; oraz dla 
zachowania wiodącej pozycji Europy na 
rynkach światowych produktów i usług 
związanych z transportem. Celów tych nie 
można osiągnąć poprzez rozdrobnione 

Problemy związane z zanieczyszczeniem, 
zatłoczeniem w ruchu, przystępnością 
cenową, bezpieczeństwem i ochroną są 
wspólne dla całej Unii i wymagają 
ogólnoeuropejskiego rozwiązania. 
Przyspieszenie rozwoju i stosowania 
nowych technologii i innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie pojazdów, 
infrastruktury i zarządzania transportem 
będzie kluczowe dla uzyskania bardziej 
ekologicznego i wydajnego systemu 
transportowego w Unii; dla uzyskania 
rezultatów niezbędnych dla łagodzenia 
skutków zmiany klimatu i poprawy 
zasobooszczędności; oraz dla zachowania 
wiodącej pozycji Europy na rynkach 
światowych produktów i usług związanych 
z transportem. Celów tych nie można 



PE492.790v01-00 14/169 AM\907850PL.doc

PL

działania krajowe. osiągnąć poprzez rozdrobnione działania 
krajowe.

Or. en

Poprawka 1572
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie na poziomie Unii badań 
naukowych i innowacji w zakresie 
transportu będzie stanowić uzupełnienie 
działań podejmowanych przez państwa 
członkowskie, skupiając się na działaniach 
o wyraźnej europejskiej wartości dodanej. 
To oznacza, że nacisk zostanie położony na 
obszary priorytetowe, odpowiadające 
europejskim celom strategicznym, w 
których przypadku niezbędna jest masa 
krytyczna wysiłków, na poszukiwanie 
ogólnoeuropejskich interoperacyjnych 
rozwiązań transportowych lub w których 
przypadku połączenie wysiłków w skali 
transnarodowej może ograniczyć ryzyko 
związane z inwestowaniem w badania i dać 
początek zastosowaniu wspólnych norm i 
skrócić czas wprowadzenia wyników 
badań na rynek.

Finansowanie na poziomie Unii badań 
naukowych i innowacji w zakresie 
transportu będzie stanowić uzupełnienie 
działań podejmowanych przez państwa 
członkowskie, skupiając się na działaniach 
o wyraźnej europejskiej wartości dodanej. 
To oznacza, że nacisk zostanie położony na 
obszary priorytetowe, odpowiadające 
europejskim celom strategicznym, w 
których przypadku niezbędna jest masa 
krytyczna wysiłków, w których konieczne 
jest poszukiwanie ogólnoeuropejskich 
interoperacyjnych i intermodalnie 
zintegrowanych rozwiązań transportowych 
lub w których przypadku połączenie 
wysiłków w skali transnarodowej może 
ograniczyć ryzyko związane z 
inwestowaniem w badania i dać początek 
zastosowaniu wspólnych norm i skrócić 
czas wprowadzenia wyników badań na 
rynek.

Or. en

Poprawka 1573
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji będą wspierać szeroki zakres 
inicjatyw obejmujących cały łańcuch 
innowacji. Niektóre działania mają na celu 
w szczególności wprowadzenie wyników 
badań na rynek: temu celowi służą 
podejście programowe do projektów w 
zakresie badań naukowych, innowacji i 
demonstracji, działania wspomagające 
absorpcję wyników przez rynek oraz 
normalizacja, regulacja i innowacyjne 
strategie zamówień. Ponadto 
zaangażowanie zainteresowanych stron i 
ich wiedza specjalistyczna pomogą 
wyeliminować lukę między wynikami 
badań a ich zastosowaniem w sektorze 
transportowym.

Działania w zakresie badań naukowych i 
innowacji będą wspierać szeroki zakres 
inicjatyw obejmujących cały łańcuch 
innowacji. Niektóre działania mają na celu 
w szczególności wprowadzenie wyników 
badań na rynek: temu celowi służą 
podejście programowe do projektów w 
zakresie badań naukowych, innowacji i 
demonstracji, działania wspomagające 
absorpcję wyników przez rynek oraz 
normalizacja, regulacja i innowacyjne 
strategie zamówień. Ponadto 
zaangażowanie zainteresowanych stron i 
ich wiedza specjalistyczna pomogą 
wyeliminować lukę między wynikami 
badań a ich zastosowaniem w sektorze 
transportowym. Należy odpowiednio 
uwzględnić szczególne wyzwania i 
specyfikę poszczególnych rodzajów 
transportu (w szczególności lotnictwa), 
takie jak różne cykle integracji 
technologii. Jednocześnie należy zachęcać 
do wzajemnego inspirowania się różnych 
koncepcji i technologii pod kątem 
modalności. Trzeba znaleźć właściwą 
proporcję między widocznością i 
ciągłością uzasadnionych działań 
badawczych i innowacyjnych w 
perspektywie wieloletniej a elastycznością 
i szybkością reagowania podczas 
stawiania czoła pojawiającym się 
potrzebom i możliwościom.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych sektorach z uwagi na złożoność produktów i niezwykle długie cykle badawczo-
rozwojowe niezbędne są technologiczne przywództwo i konkurencyjność. We wniosku należy 
zatem przywrócić równowagę, sprzyjając modalnemu podejściu do poszczególnych sektorów 
transportu.
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Poprawka 1574
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 4 – podpunkt 4.2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje w badania naukowe i innowacje 
dokonywane z myślą o bardziej 
ekologicznym, inteligentniejszym i 
bardziej zintegrowanym systemie 
transportowym przyczynią się wybitnie do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” 
dotyczących inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz celów 
inicjatywy przewodniej „Unia innowacji”. 
Takie działania ułatwią wdrożenie założeń 
białej księgi w sprawie transportu, mającej 
na celu utworzenie jednolitego 
europejskiego obszaru transportu. 
Przyczynią się także do osiągnięcia celów 
strategicznych określonych w inicjatywach 
przewodnich „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów”, „Polityka 
przemysłowa w erze globalizacji” i 
„Europejska agenda cyfrowa”.

Inwestycje w badania naukowe i innowacje 
dokonywane z myślą o bardziej 
ekologicznym, inteligentniejszym i w pełni
zintegrowanym systemie transportowym 
przyczynią się wybitnie do osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” dotyczących 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz celów inicjatywy 
przewodniej „Unia innowacji”. Takie 
działania ułatwią wdrożenie założeń białej 
księgi w sprawie transportu, mającej na 
celu utworzenie jednolitego europejskiego 
obszaru transportu. Przyczynią się także do 
osiągnięcia celów strategicznych 
określonych w inicjatywach przewodnich 
„Europa efektywnie korzystająca z 
zasobów”, „Polityka przemysłowa w erze 
globalizacji” i „Europejska agenda 
cyfrowa”.

Or. en

Poprawka 1575
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.3. Ogólny zarys działań 4.3. Ogólny zarys działań

Działania będą organizowane w taki 
sposób, by stosownie do potrzeb 
uwzględnione zostało podejście 
zintegrowane lub swoiste dla danego 
rodzaju transportu. Widoczność i ciągłość 
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w perspektywie wieloletniej są niezbędne 
do zapewnienia autentycznej europejskiej 
wartości dodanej i uwzględniania licznych 
specyficznych cech poszczególnych 
rodzajów transportu. Takie badania są jak 
najbardziej zgodne ze strategicznymi 
planami badań i innowacji Europejskich 
Platform Technologicznych.

Or. en

Poprawka 1576
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest minimalizacja oddziaływania 
transportu na klimat i środowisko poprzez 
poprawienie jego wydajności pod 
względem wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz poprzez zmniejszenie 
jego zależności od paliw kopalnych.

Celem jest minimalizacja oddziaływania 
transportu na klimat i środowisko poprzez 
poprawienie jego wydajności pod 
względem wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz poprzez zmniejszenie 
jego zależności od paliw kopalnych. Aby 
zwiększyć efektywność kosztową, w 
odniesieniu do wszystkich rodzajów 
transportu należy zwracać uwagę na 
bieżące utrzymanie, naprawy, 
modernizację i recykling.

Or. en

Poprawka 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest minimalizacja oddziaływania 
transportu na klimat i środowisko poprzez 
poprawienie jego wydajności pod 

Celem jest minimalizacja oddziaływania 
transportu na klimat i środowisko poprzez 
poprawienie jego wydajności pod 
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względem wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz poprzez zmniejszenie 
jego zależności od paliw kopalnych.

względem wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz poprzez zmniejszenie 
powodowanej przezeń emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. fr

Uzasadnienie

Skroplony gaz ziemny (LNG) oraz pojazdy napędzane gazem ziemnym (NGV) stanowią 
alternatywy, które mogą znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych powodowaną 
transportem. Program „Horyzont 2020” powinien zatem przyczyniać się do rozwijania i 
usprawniania tych technologii.

Poprawka 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest minimalizacja oddziaływania 
transportu na klimat i środowisko poprzez 
poprawienie jego wydajności pod 
względem wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz poprzez zmniejszenie 
jego zależności od paliw kopalnych.

Celem jest minimalizacja oddziaływania 
transportu na klimat i środowisko poprzez 
poprawienie jego wydajności pod 
względem wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz poprzez zmniejszenie 
powodowanej przezeń emisji CO2.

Or. en

Poprawka 1579
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest minimalizacja oddziaływania 
transportu na klimat i środowisko poprzez 
poprawienie jego wydajności pod 
względem wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz poprzez zmniejszenie 

Celem jest minimalizacja oddziaływania 
transportu na klimat i środowisko poprzez 
poprawienie jego wydajności pod 
względem wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz poprzez zmniejszenie 
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jego zależności od paliw kopalnych. jego zależności od paliw kopalnych lub 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 1580
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele działań to ograniczenie zużycia 
zasobów i emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawa sprawności pojazdów, 
przyspieszenie rozwoju i wdrożenia nowej 
generacji elektrycznych i innych 
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych 
pojazdów, w tym poprzez przełomowe 
osiągnięcia w zakresie silników, 
akumulatorów i infrastruktury, eksploracja 
i wykorzystanie potencjału paliw 
alternatywnych oraz innowacyjnych i 
sprawniejszych systemów napędu, w tym 
infrastruktury paliwowej, optymalizacja 
wykorzystania infrastruktury przy użyciu 
inteligentnych systemów transportowych i 
inteligentnego wyposażenia, a także
intensywniejsze zastosowanie zarządzania 
popytem i transportu publicznego, w 
szczególności w obszarach miejskich.

Cele działań to ograniczenie zużycia 
zasobów i emisji gazów cieplarnianych, 
zminimalizowanie poziomu hałasu oraz 
poprawa sprawności pojazdów, 
przyspieszenie rozwoju i wdrożenia nowej 
generacji elektrycznych i innych 
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych 
pojazdów, w tym poprzez przełomowe 
osiągnięcia w zakresie silników, 
akumulatorów i infrastruktury, eksploracja 
i wykorzystanie potencjału paliw 
alternatywnych oraz innowacyjnych i 
sprawniejszych systemów napędu, w tym 
infrastruktury paliwowej. W odniesieniu 
do lotnictwa, rozwój powinien skupiać się 
na zaawansowanych konfiguracjach 
statków powietrznych, wiropłatach o 
dużych prędkościach oraz technologiach 
krokowych zmian idących w kierunku 
efektywności energetycznej. W tym 
kontekście należy zapewnić synergię 
między celem „Inteligentny, ekologiczny 
i zintegrowany transport” a celem 
„Bezpieczna, ekologiczna i efektywna 
energia”; ten drugi cel powinien być 
wykorzystywany do finansowania badań 
nad alternatywnymi paliwami lotniczymi. 
Wykorzystanie infrastruktury należy 
optymalizować przy użyciu inteligentnych 
systemów transportowych i inteligentnego 
wyposażenia. Podobnie zarządzanie 
energią na pokładzie statku powietrznego 
należy optymalizować za pomocą większej 
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liczby elektrycznych systemów i urządzeń 
lotniczych. Należy zwiększyć zastosowanie 
zarządzania popytem oraz transportu 
publicznego i niezmotoryzowanego, w 
szczególności na obszarach miejskich.

Or. en

Poprawka 1581
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 4 – podpunkt 4.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele działań to ograniczenie zużycia 
zasobów i emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawa sprawności pojazdów, 
przyspieszenie rozwoju i wdrożenia nowej 
generacji elektrycznych i innych 
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych 
pojazdów, w tym poprzez przełomowe 
osiągnięcia w zakresie silników, 
akumulatorów i infrastruktury, eksploracja
i wykorzystanie potencjału paliw 
alternatywnych oraz innowacyjnych i 
sprawniejszych systemów napędu, w tym 
infrastruktury paliwowej, optymalizacja
wykorzystania infrastruktury przy użyciu 
inteligentnych systemów transportowych i 
inteligentnego wyposażenia, a także
intensywniejsze zastosowanie zarządzania 
popytem i transportu publicznego, w 
szczególności w obszarach miejskich.

Cele działań to ograniczenie zużycia 
zasobów i emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawa sprawności pojazdów 
poprzez:

– przyspieszenie rozwoju i wdrożenia 
nowej generacji pojazdów ekologicznych 
(elektrycznych i innych niskoemisyjnych
lub bezemisyjnych pojazdów), w tym 
poprzez przełomowe osiągnięcia w 
zakresie silników, akumulatorów i 
infrastruktury,
– eksplorację i wykorzystanie potencjału 
paliw alternatywnych oraz innowacyjnych 
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i sprawniejszych systemów napędu, w tym 
infrastruktury paliwowej,

– optymalizację wykorzystania 
infrastruktury przy użyciu inteligentnych 
systemów transportowych i inteligentnego 
wyposażenia,

– intensywniejsze zastosowanie 
zarządzania popytem i transportu 
publicznego, w szczególności na obszarach 
miejskich.

Or. en

Poprawka 1582
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele działań to ograniczenie zużycia 
zasobów i emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawa sprawności pojazdów, 
przyspieszenie rozwoju i wdrożenia nowej 
generacji elektrycznych i innych
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
pojazdów, w tym poprzez przełomowe 
osiągnięcia w zakresie silników, 
akumulatorów i infrastruktury, eksploracja 
i wykorzystanie potencjału paliw 
alternatywnych oraz innowacyjnych i 
sprawniejszych systemów napędu, w tym 
infrastruktury paliwowej, optymalizacja 
wykorzystania infrastruktury przy użyciu 
inteligentnych systemów transportowych i 
inteligentnego wyposażenia, a także 
intensywniejsze zastosowanie zarządzania 
popytem i transportu publicznego, w 
szczególności w obszarach miejskich.

Cele działań to ograniczenie zużycia 
zasobów i emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawa sprawności pojazdów, 
przyspieszenie rozwoju i wdrożenia nowej 
generacji niskoemisyjnych pojazdów po 
konkurencyjnych cenach rynkowych, w 
tym poprzez przełomowe osiągnięcia w 
zakresie silników, akumulatorów i 
infrastruktury, eksploracja i wykorzystanie 
potencjału paliw alternatywnych oraz 
innowacyjnych i sprawniejszych systemów 
napędu, w tym infrastruktury paliwowej, 
optymalizacja wykorzystania infrastruktury 
przy użyciu inteligentnych systemów 
transportowych i inteligentnego 
wyposażenia, a także intensywniejsze 
zastosowanie zarządzania popytem i 
transportu publicznego, w szczególności w 
obszarach miejskich.

Or. it
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Poprawka 1583
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele działań to ograniczenie zużycia 
zasobów i emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawa sprawności pojazdów, 
przyspieszenie rozwoju i wdrożenia nowej 
generacji elektrycznych i innych 
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych 
pojazdów, w tym poprzez przełomowe 
osiągnięcia w zakresie silników, 
akumulatorów i infrastruktury, eksploracja 
i wykorzystanie potencjału paliw 
alternatywnych oraz innowacyjnych i 
sprawniejszych systemów napędu, w tym 
infrastruktury paliwowej, optymalizacja 
wykorzystania infrastruktury przy użyciu 
inteligentnych systemów transportowych i 
inteligentnego wyposażenia, a także 
intensywniejsze zastosowanie zarządzania 
popytem i transportu publicznego, w 
szczególności w obszarach miejskich.

Cele działań to przede wszystkim
ograniczenie zużycia zasobów i emisji 
gazów cieplarnianych oraz poprawa 
sprawności pojazdów, przyspieszenie 
rozwoju i wdrożenia nowej generacji 
elektrycznych i innych niskoemisyjnych 
lub bezemisyjnych pojazdów, w tym 
poprzez przełomowe osiągnięcia w 
zakresie silników, akumulatorów i 
infrastruktury, eksploracja i wykorzystanie 
potencjału paliw alternatywnych oraz 
innowacyjnych i sprawniejszych systemów 
napędu, w tym infrastruktury paliwowej, 
optymalizacja wykorzystania infrastruktury 
przy użyciu inteligentnych systemów 
transportowych i inteligentnego 
wyposażenia, a także intensywniejsze 
zastosowanie zarządzania popytem i 
transportu publicznego, w szczególności w 
obszarach miejskich; jak również 
wspieranie zdolności przyłączeniowej 
między poszczególnymi elementami 
infrastruktury a pojazdami w celu 
zmniejszenia emisji CO2.

Or. fr

Poprawka 1584
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (a) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele działań to ograniczenie zużycia 
zasobów i emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawa sprawności pojazdów, 

Cele działań to ograniczenie zużycia 
zasobów i emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawa sprawności pojazdów, 
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przyspieszenie rozwoju i wdrożenia nowej 
generacji elektrycznych i innych 
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych 
pojazdów, w tym poprzez przełomowe 
osiągnięcia w zakresie silników, 
akumulatorów i infrastruktury, eksploracja 
i wykorzystanie potencjału paliw 
alternatywnych oraz innowacyjnych i 
sprawniejszych systemów napędu, w tym 
infrastruktury paliwowej, optymalizacja 
wykorzystania infrastruktury przy użyciu 
inteligentnych systemów transportowych i 
inteligentnego wyposażenia, a także 
intensywniejsze zastosowanie zarządzania 
popytem i transportu publicznego, w 
szczególności w obszarach miejskich.

przyspieszenie rozwoju i wdrożenia nowej 
generacji elektrycznych, wodorowych i 
innych niskoemisyjnych lub 
bezemisyjnych pojazdów, w tym poprzez 
przełomowe osiągnięcia w zakresie 
silników, akumulatorów, ogniw 
paliwowych itp. oraz infrastruktury, 
eksploracja i wykorzystanie potencjału 
paliw alternatywnych oraz innowacyjnych 
i sprawniejszych systemów napędu, w tym 
infrastruktury paliwowej, optymalizacja 
wykorzystania infrastruktury przy użyciu 
inteligentnych systemów transportowych i 
inteligentnego wyposażenia, a także 
intensywniejsze zastosowanie zarządzania 
popytem i transportu publicznego, w 
szczególności na obszarach miejskich.

Or. en

Poprawka 1585
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Większa mobilność, mniejsze 
zagęszczenie ruchu, więcej bezpieczeństwa 
i ochrony

(b) Większa mobilność i dostępność, 
mniejsze zagęszczenie ruchu, większe 
bezpieczeństwo i ochrona

Or. en

Poprawka 1586
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest pogodzenie rosnących potrzeb Celem jest pogodzenie rosnących potrzeb 
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w zakresie mobilności z poprawą płynności 
transportu poprzez innowacyjne 
rozwiązania w zakresie spójnych, 
sprzyjających integracji, bezpiecznych i 
efektywnych systemów transportowych.

w zakresie mobilności z poprawą płynności 
transportu poprzez innowacyjne 
rozwiązania w zakresie spójnych, 
sprzyjających integracji, bezpiecznych, 
zdrowych i solidnych systemów 
transportowych.

Or. en

Poprawka 1587
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (b) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na ograniczeniu 
zagęszczenia ruchu, poprawie dostępności i
wyjściu naprzeciw potrzebom 
użytkowników poprzez promowanie 
transportu i logistyki „od drzwi do drzwi”, 
zwiększeniu intermodalności i
zastosowaniu rozwiązań w zakresie 
inteligentnego planowania i zarządzania 
oraz znacznym ograniczeniu wypadków 
oraz wpływu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Działania skupią się na ograniczeniu 
zagęszczenia ruchu, poprawie jakości życia 
i dostępności, a także wyjściu naprzeciw 
potrzebom użytkowników poprzez 
promowanie zintegrowanej logistyki 
transportu i zarządzania mobilnością „od 
drzwi do drzwi”, usprawnieniu zmiany 
transportu i intermodalności oraz
zastosowaniu rozwiązań w zakresie 
inteligentnego planowania i zarządzania 
oraz znacznym ograniczeniu wypadków i
wpływu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (b) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na ograniczeniu 
zagęszczenia ruchu, poprawie dostępności i 
wyjściu naprzeciw potrzebom 

Działania skupią się na ograniczeniu 
zagęszczenia ruchu, poprawie dostępności i 
wyjściu naprzeciw potrzebom 
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użytkowników poprzez promowanie 
transportu i logistyki „od drzwi do drzwi”, 
zwiększeniu intermodalności i
zastosowaniu rozwiązań w zakresie 
inteligentnego planowania i zarządzania 
oraz znacznym ograniczeniu wypadków 
oraz wpływu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

użytkowników poprzez promowanie 
transportu i logistyki „od drzwi do drzwi”, 
zwiększeniu intermodalności i 
multimodalności, a także zastosowaniu 
biletów elektronicznych i rozwiązań w 
zakresie inteligentnego planowania i 
zarządzania oraz znacznym ograniczeniu 
wypadków, utraty osobogodzin 
spowodowanej opóźnieniami i 
odwołaniami, a także wpływu zagrożeń dla 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 1589
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (b) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na ograniczeniu 
zagęszczenia ruchu, poprawie dostępności i 
wyjściu naprzeciw potrzebom 
użytkowników poprzez promowanie 
transportu i logistyki „od drzwi do drzwi”, 
zwiększeniu intermodalności i 
zastosowaniu rozwiązań w zakresie 
inteligentnego planowania i zarządzania 
oraz znacznym ograniczeniu wypadków 
oraz wpływu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Działania skupiają się przede wszystkim na 
ograniczeniu zagęszczenia ruchu, poprawie 
dostępności i wyjściu naprzeciw 
potrzebom użytkowników poprzez 
promowanie transportu i logistyki „od 
drzwi do drzwi”, na zwiększeniu 
intermodalności i zastosowaniu rozwiązań 
w zakresie inteligentnego planowania i 
zarządzania  oraz na znacznym 
ograniczeniu wypadków oraz wpływu 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, w 
szczególności poprzez zdolność 
przyłączeniową podłączonych do sieci 
pojazdów oraz całościowe zarządzanie 
nimi.

Or. fr

Poprawka 1590
Jean-Pierre Audy



PE492.790v01-00 26/169 AM\907850PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (b) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na ograniczeniu 
zagęszczenia ruchu, poprawie dostępności i 
wyjściu naprzeciw potrzebom 
użytkowników poprzez promowanie 
transportu i logistyki „od drzwi do drzwi”, 
zwiększeniu intermodalności i 
zastosowaniu rozwiązań w zakresie 
inteligentnego planowania i zarządzania 
oraz znacznym ograniczeniu wypadków 
oraz wpływu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Działania skupiają się przede wszystkim na 
ograniczeniu zagęszczenia ruchu, poprawie 
dostępności i wyjściu naprzeciw 
potrzebom użytkowników poprzez 
promowanie transportu i logistyki „od 
drzwi do drzwi”, na zwiększeniu 
intermodalności i zastosowaniu rozwiązań 
w zakresie inteligentnego planowania i 
zarządzania  oraz na znacznym 
ograniczeniu wypadków i wpływu 
zagrożeń dla bezpieczeństwa 
(zabezpieczenie podłączonych do sieci 
pojazdów oraz całościowe zarządzanie 
nimi).

Or. fr

Poprawka 1591
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie konkurencyjności 
i efektywności europejskiego przemysłu 
produkcji sprzętu transportowego i 
powiązanych usług.

Celem jest wzmocnienie konkurencyjności 
i efektywności europejskiego przemysłu 
produkcji sprzętu transportowego i 
powiązanych usług z myślą o obiecującym, 
lecz bardzo konkurencyjnym rynku 
globalnym w przyszłości. Należy zwracać 
odpowiednią uwagę na procesy 
logistyczne, bieżące utrzymanie, naprawy, 
modernizację i recykling.
W celu ograniczenia deindustrializacji i 
bezrobocia na swoim terytorium Europa 
musi inwestować w sektory transportu, w 
tym MŚP, w czym obecnie nadal jest 
światowym liderem. Przywództwo 
technologiczne staje się głównym 
wyróżnikiem konkurencyjnym w tym 
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kontekście globalnym, w szczególności w 
zakresie efektywności energetycznej i 
gospodarczej, a także efektów działalności 
środowiskowej.

Or. en

Poprawka 1592
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (c) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na rozwoju nowej 
generacji innowacyjnych środków 
transportu i przygotowaniu gruntu dla 
kolejnej generacji poprzez prace nad 
nowatorskimi koncepcjami i projektami, 
inteligentnych systemach kontroli i 
interoperacyjnych normach, wydajnych 
procesach produkcji, krótszym czasie 
rozwoju i ograniczonych kosztach w cyklu 
życia.

Działania skupią się na rozwoju nowej 
generacji innowacyjnych środków 
transportu i przygotowaniu gruntu dla 
kolejnej generacji poprzez prace nad 
nowatorskimi konfiguracjami i 
technologiami, koncepcjami i projektami, 
inteligentnymi systemami kontroli i 
interoperacyjnymi normami, wydajnymi 
procesami produkcji, wykorzystaniem 
zaawansowanych materiałów i 
biologicznych produktów ubocznych, 
które są bardziej zrównoważone, 
innowacyjnymi procedurami certyfikacji,
krótszym czasem rozwoju i ograniczonymi 
kosztami cyklu życia.

Or. en

Poprawka 1593
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 4 – podpunkt 4.3 – litera (c) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na rozwoju nowej 
generacji innowacyjnych środków 

Działania skupią się na rozwoju nowej 
generacji innowacyjnego(ych)
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transportu i przygotowaniu gruntu dla 
kolejnej generacji poprzez prace nad 
nowatorskimi koncepcjami i projektami, 
inteligentnych systemach kontroli i 
interoperacyjnych normach, wydajnych 
procesach produkcji, krótszym czasie 
rozwoju i ograniczonych kosztach w cyklu 
życia.

systemu(ów) transportu (w tym środków 
transportu) i przygotowaniu gruntu dla 
kolejnej generacji poprzez prace nad 
nowatorskimi koncepcjami i projektami, 
inteligentnych systemach kontroli i 
interoperacyjnych normach, wydajnych 
procesach produkcji, krótszym czasie 
rozwoju i ograniczonych kosztach w cyklu 
życia.

Or. en

Poprawka 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (c) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na rozwoju nowej 
generacji innowacyjnych środków 
transportu i przygotowaniu gruntu dla 
kolejnej generacji poprzez prace nad 
nowatorskimi koncepcjami i projektami, 
inteligentnych systemach kontroli i 
interoperacyjnych normach, wydajnych
procesach produkcji, krótszym czasie
rozwoju i ograniczonych kosztach w cyklu 
życia.

Działania skupią się na rozwoju nowej 
generacji innowacyjnych środków 
transportu i przygotowaniu gruntu dla 
kolejnej generacji poprzez prace nad 
nowatorskimi koncepcjami i projektami, 
inteligentnymi systemami kontroli i 
interoperacyjnymi normami, wydajnymi
procesami produkcji, krótszym czasem
rozwoju i ograniczonymi kosztami cyklu 
życia lub nad nowymi, bardziej trwałymi 
materiałami czy powłokami.

Or. en

Poprawka 1595
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (c) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na rozwoju nowej 
generacji innowacyjnych środków 

Działania skupią się na rozwoju nowej 
generacji innowacyjnych środków 
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transportu i przygotowaniu gruntu dla 
kolejnej generacji poprzez prace nad 
nowatorskimi koncepcjami i projektami, 
inteligentnych systemach kontroli i 
interoperacyjnych normach, wydajnych 
procesach produkcji, krótszym czasie 
rozwoju i ograniczonych kosztach w cyklu 
życia.

transportu i przygotowaniu gruntu dla 
kolejnej generacji poprzez prace nad 
nowatorskimi koncepcjami, projektami i 
modelami po konkurencyjnych cenach 
rynkowych, inteligentnych systemach 
kontroli i interoperacyjnych normach, 
wydajnych procesach produkcji, krótszym 
czasie rozwoju i ograniczonych kosztach w 
cyklu życia.

Or. it

Poprawka 1596
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Społeczno-gospodarcze badania 
naukowe i wybiegające w przyszłość 
działania związane z kształtowaniem 
polityki

(d) Społeczno-gospodarcze i behawioralne 
badania naukowe oraz wybiegające w 
przyszłość działania związane z 
kształtowaniem polityki

Or. en

Poprawka 1597
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wsparcie usprawnionego 
kształtowania polityki, koniecznego dla 
promowania innowacji i sprostania 
wyzwaniom związanym z transportem oraz 
powiązanym potrzebom społecznym.

Celem jest wsparcie usprawnionego 
kształtowania polityki, koniecznego dla 
promowania innowacji i sprostania 
wyzwaniom związanym z transportem i 
mobilnością oraz powiązanymi potrzebami 
społecznymi i indywidualnymi.
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Or. en

Poprawka 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 4 – podpunkt 4.3 – litera (d) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skupią się na poprawie 
zrozumienia związanych z transportem 
tendencji i perspektyw społeczno-
gospodarczych oraz zapewnieniu 
decydentom bazy faktograficznej i analiz.

Działania skupią się na poprawie 
zrozumienia związanych z transportem 
tendencji i perspektyw społeczno-
gospodarczych oraz zapewnieniu 
decydentom bazy faktograficznej i analiz 
rozpowszechnianych za pośrednictwem 
centrum wiedzy i badań Komisji 
Europejskiej w zakresie transportu.

Or. en

Poprawka 1599
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka zasobami i
surowcami

5. Działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka zasobami, ochrona 
środowiska, ochrona dziedzictwa 
kulturowego i surowce

Or. de

Poprawka 1600
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – wprowadzenie



AM\907850PL.doc 31/169 PE492.790v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka zasobami i 
surowcami

5. Działania w dziedzinie klimatu, ochrona 
środowiska, efektywna gospodarka 
zasobami i surowcami

Or. en

Poprawka 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
zasobooszczędnej gospodarki odpornej na 
zmianę klimatu i zrównoważonych dostaw 
surowców, w celu zaspokojenia potrzeby
rosnącej globalnej populacji w 
zrównoważonych granicach posiadającej 
ograniczone zasoby planety. Działania 
przyczynią się do zwiększenia europejskiej 
konkurencyjności i poprawy dobrostan, 
jednocześnie zapewniając integralność 
środowiskową i zrównoważenie, 
utrzymując globalne ocieplenie poniżej 
2 °C oraz umożliwiając ekosystemom i 
społeczeństwu dostosowanie się do zmiany 
klimatu.

Celem szczegółowym jest osiągnięcie
zasobooszczędnej i wodooszczędnej 
gospodarki i społeczeństwa odpornych na 
zmianę klimatu, ochrony środowiska i 
zrównoważonych dostaw surowców oraz 
usług ekosystemowych w celu 
zaspokojenia potrzeb rosnącej globalnej 
populacji w zrównoważonych granicach 
zasobów naturalnych i ekosystemów 
naszej planety. Działania przyczynią się do 
zwiększenia europejskiej 
konkurencyjności, bezpiecznego 
zaopatrzenia w surowce i poprawy 
dobrostanu, jednocześnie zapewniając 
integralność, odporność i zrównoważenie 
środowiska w celu utrzymania średniego
globalnego ocieplenia poniżej 2°C oraz 
umożliwienia ekosystemom 
i społeczeństwu dostosowanie się do 
zmiany klimatu i innych zmian 
środowiska.

Or. en

Poprawka 1602
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie
zasobooszczędnej gospodarki odpornej na 
zmianę klimatu i zrównoważonych dostaw 
surowców, w celu zaspokojenia potrzeby
rosnącej globalnej populacji w 
zrównoważonych granicach posiadającej 
ograniczone zasoby planety. Działania 
przyczynią się do zwiększenia europejskiej
konkurencyjności i poprawy dobrostan, 
jednocześnie zapewniając integralność 
środowiskową i zrównoważenie, 
utrzymując globalne ocieplenie poniżej 
2 °C oraz umożliwiając ekosystemom i 
społeczeństwu dostosowanie się do zmiany 
klimatu.

Celem szczegółowym jest osiągnięcie 
zasobooszczędnej gospodarki odpornej na 
zmianę klimatu, ochrony i
zrównoważonego zarządzania zasobami 
naturalnymi i ekosystemami, 
zrównoważonych zastosowań i dostaw 
surowców w celu zaspokojenia potrzeb
rosnącej globalnej populacji w 
zrównoważonych granicach zasobów 
naturalnych naszej planety. Działania 
przyczynią się do poprawy europejskiego
dobrostanu, jednocześnie zapewniając 
integralność środowiskową i 
zrównoważenie, utrzymując globalne 
ocieplenie poniżej 2°C oraz umożliwiając 
ekosystemom i społeczeństwu 
dostosowanie się do zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
zasobooszczędnej gospodarki odpornej na 
zmianę klimatu i zrównoważonych dostaw 
surowców, w celu zaspokojenia potrzeby 
rosnącej globalnej populacji w 
zrównoważonych granicach posiadającej 
ograniczone zasoby planety. Działania 
przyczynią się do zwiększenia europejskiej 
konkurencyjności i poprawy dobrostan, 
jednocześnie zapewniając integralność 
środowiskową i zrównoważenie, 
utrzymując globalne ocieplenie poniżej 

Celem szczegółowym jest stworzenie 
zasobooszczędnych gospodarki i 
społeczeństwa odpornych na zmianę 
klimatu oraz zrównoważonych dostaw 
surowców w celu zaspokojenia potrzeby 
rosnącej globalnej populacji w 
zrównoważonych granicach zasobów 
naturalnych naszej planety. Działania 
przyczynią się do zwiększenia europejskiej 
konkurencyjności i poprawy dobrostanu, 
jednocześnie zapewniając integralność 
środowiskową i zrównoważenie, dążąc do 



AM\907850PL.doc 33/169 PE492.790v01-00

PL

2 °C oraz umożliwiając ekosystemom i 
społeczeństwu dostosowanie się do zmiany 
klimatu.

utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 
2°C oraz umożliwienia ekosystemom i 
społeczeństwu dostosowania się do zmiany 
klimatu.

Or. en

Poprawka 1604
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
zasobooszczędnej gospodarki odpornej na 
zmianę klimatu i zrównoważonych dostaw 
surowców, w celu zaspokojenia potrzeby
rosnącej globalnej populacji w 
zrównoważonych granicach posiadającej 
ograniczone zasoby planety. Działania 
przyczynią się do zwiększenia europejskiej 
konkurencyjności i poprawy dobrostan, 
jednocześnie zapewniając integralność 
środowiskową i zrównoważenie, 
utrzymując globalne ocieplenie poniżej 
2 °C oraz umożliwiając ekosystemom i 
społeczeństwu dostosowanie się do zmiany 
klimatu.

Celem szczegółowym jest stworzenie 
zasobooszczędnej gospodarki odpornej na 
zmianę klimatu i zrównoważonych dostaw 
surowców w celu zaspokojenia potrzeb 
rosnącej globalnej populacji w 
zrównoważonych granicach lądowych i 
morskich zasobów naturalnych naszej 
planety. Działania przyczynią się do 
zwiększenia europejskiej konkurencyjności 
i poprawy dobrostan, jednocześnie 
zapewniając integralność środowiskową i 
zrównoważenie, utrzymując globalne 
ocieplenie poniżej 2°C oraz umożliwiając 
ekosystemom i społeczeństwu 
dostosowanie się do zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 1605
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
zasobooszczędnej gospodarki odpornej na 
zmianę klimatu i zrównoważonych dostaw 

Celem szczegółowym jest stworzenie 
zasobooszczędnej gospodarki i 
społeczeństwa, które byłyby odporne na 
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surowców, w celu zaspokojenia potrzeby 
rosnącej globalnej populacji w 
zrównoważonych granicach posiadającej 
ograniczone zasoby planety. Działania 
przyczynią się do zwiększenia europejskiej 
konkurencyjności i poprawy dobrostan, 
jednocześnie zapewniając integralność 
środowiskową i zrównoważenie, 
utrzymując globalne ocieplenie poniżej 
2 °C oraz umożliwiając ekosystemom i 
społeczeństwu dostosowanie się do zmiany 
klimatu.

zmianę klimatu i zrównoważonych dostaw 
surowców, w celu zaspokojenia potrzeby 
rosnącej globalnej populacji w 
zrównoważonych granicach posiadającej 
ograniczone zasoby planety. Działania 
przyczynią się do zwiększenia europejskiej 
konkurencyjności i poprawy dobrostan, 
jednocześnie zapewniając integralność 
środowiskową i zrównoważenie, 
utrzymując globalne ocieplenie poniżej 
2 °C oraz umożliwiając ekosystemom i 
społeczeństwu dostosowanie się do zmiany 
klimatu.

Or. it

Poprawka 1606
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
zasobooszczędnej gospodarki odpornej na 
zmianę klimatu i zrównoważonych dostaw 
surowców, w celu zaspokojenia potrzeby 
rosnącej globalnej populacji w 
zrównoważonych granicach posiadającej 
ograniczone zasoby planety. Działania 
przyczynią się do zwiększenia europejskiej 
konkurencyjności i poprawy dobrostan, 
jednocześnie zapewniając integralność 
środowiskową i zrównoważenie, 
utrzymując globalne ocieplenie poniżej 
2 °C oraz umożliwiając ekosystemom i 
społeczeństwu dostosowanie się do zmiany 
klimatu.

Celem szczegółowym jest stworzenie 
zasobooszczędnej gospodarki odpornej na 
zmianę klimatu i zrównoważonych dostaw 
surowców i wody w celu zaspokojenia 
potrzeby rosnącej globalnej populacji w 
zrównoważonych granicach zasobów 
naturalnych naszej planety. Działania 
przyczynią się do zwiększenia europejskiej 
konkurencyjności i poprawy dobrostan, 
jednocześnie zapewniając integralność 
środowiskową i zrównoważenie, 
utrzymując globalne ocieplenie poniżej 
2°C oraz umożliwiając ekosystemom i 
społeczeństwu dostosowanie się do zmiany 
klimatu.

Or. en

Poprawka 1607
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest stworzenie 
zasobooszczędnej gospodarki odpornej na 
zmianę klimatu i zrównoważonych dostaw 
surowców, w celu zaspokojenia potrzeby 
rosnącej globalnej populacji w 
zrównoważonych granicach posiadającej 
ograniczone zasoby planety. Działania 
przyczynią się do zwiększenia europejskiej 
konkurencyjności i poprawy dobrostan, 
jednocześnie zapewniając integralność 
środowiskową i zrównoważenie, 
utrzymując globalne ocieplenie poniżej 
2 °C oraz umożliwiając ekosystemom i 
społeczeństwu dostosowanie się do zmiany 
klimatu.

Celem szczegółowym jest stworzenie 
zasobooszczędnej i bezpiecznej gospodarki 
odpornej na zmianę klimatu i 
zrównoważonych dostaw surowców w celu 
zaspokojenia potrzeby rosnącej globalnej 
populacji w zrównoważonych granicach 
zasobów naturalnych naszej planety. 
Działania przyczynią się do zwiększenia 
europejskiej konkurencyjności i poprawy 
dobrostan, jednocześnie zapewniając
integralność środowiskową i 
zrównoważenie, utrzymując globalne 
ocieplenie poniżej 2°C oraz umożliwiając 
ekosystemom i społeczeństwu 
dostosowanie się do zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 1608
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W XX w. światowe wykorzystanie paliw 
kopalnych, a także eksploatacja zasobów 
materialnych, uległy dziesięciokrotnemu 
zwiększeniu. Ta era pozornie łatwo 
dostępnych i tanich zasobów dobiega 
końca. Surowce, woda, powietrze, 
różnorodność biologiczna oraz ekosystemy 
lądowe, wodne i morskie znajdują się pod 
presją. Wiele spośród najważniejszych 
ekosystemów świata ulega degradacji, a do 
60 % zapewnianych przez nie usług 
wykorzystuje się w sposób 
niezrównoważony. W Unii każdego roku 
na jedną osobę zużywanych jest 16 ton 

W XX w. światowe wykorzystanie paliw 
kopalnych, a także eksploatacja zasobów 
materialnych, uległy dziesięciokrotnemu 
zwiększeniu. Ta era pozornie łatwo 
dostępnych i tanich zasobów dobiega 
końca. Surowce, woda, powietrze, 
różnorodność biologiczna oraz ekosystemy 
ludzkie, lądowe, wodne i morskie znajdują 
się pod presją. Wiele spośród 
najważniejszych ekosystemów świata 
ulega degradacji, a do 60 % zapewnianych 
przez nie usług wykorzystuje się w sposób 
niezrównoważony. W Unii każdego roku 
na jedną osobę zużywanych jest 16 ton 
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materiałów, z czego 6 ton zmienia się w 
odpady, z których połowa trafia na 
składowiska. Globalne zapotrzebowanie na 
surowce nadal rośnie wraz ze wzrostem 
liczby ludności i zwiększaniem się 
aspiracji, w szczególności w przypadku 
osób o średnich dochodach w 
gospodarkach wschodzących. Niezbędne 
jest absolutne oddzielenie wzrostu 
gospodarczego od zużywania zasobów.

materiałów, z czego 6 ton zmienia się w 
odpady, z których połowa trafia na 
składowiska. Globalne zapotrzebowanie na 
surowce nadal rośnie wraz ze wzrostem 
liczby ludności i zwiększaniem się 
aspiracji, w szczególności w przypadku 
osób o średnich dochodach w 
gospodarkach wschodzących. Niezbędne 
jest absolutne oddzielenie wzrostu 
gospodarczego od zużywania zasobów.

Or. it

Poprawka 1609
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Średnia temperatura powierzchni Ziemi 
wzrosła w ciągu ostatnich 100 lat o ok. 
0,8°C i przewiduje się, że do końca XXI 
wieku wzrośnie o 1,8 do 4°C (w stosunku 
do średniej z lat 1980-199929). 
Prawdopodobne oddziaływanie tych zmian 
na systemy naturalne i ludzkie będzie 
wyzwaniem dla planety i jej zdolności 
adaptacyjnych, a także stanowi zagrożenie 
dla przyszłego rozwoju gospodarczego i 
dobrostanu ludzkości.

Średnia temperatura powierzchni Ziemi 
wzrosła w ciągu ostatnich 100 lat o ok. 
0,8°C i przewiduje się, że do końca XXI 
wieku wzrośnie o 1,8 do 4°C (w stosunku 
do średniej z lat 1980-199929). 
Prawdopodobne oddziaływanie tych zmian 
na systemy naturalne i ludzkie będzie 
wyzwaniem dla planety i jej zdolności 
adaptacyjnych, a także stanowi zagrożenie 
dla przyszłego rozwoju gospodarczego i 
dobrostanu ludzkości. Niezamierzone 
skutki zmiany klimatu i zanieczyszczenia 
środowiska, wraz z rosnącym poziomem 
urbanizacji, turystyką masową, 
zaniedbaniami ludzkimi i nadmiernym 
wykorzystywaniem zasobów, zagrażają 
delikatnej strukturze kulturowej 
społeczności, która tworzy europejskie 
dziedzictwo kulturowe.

Or. it
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Poprawka 1610
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Coraz większy wpływ zmiany klimatu i 
problemy środowiskowe, takie jak 
zakwaszanie oceanów, topnienie 
lodowców w Arktyce, degradacja gleby i 
jej wykorzystania, niedobór wody, 
zanieczyszczenia chemiczne i utrata 
różnorodności biologicznej świadczą o 
tym, że planeta zbliża się do granic 
stabilności. Przewiduje się przykładowo, 
że bez zwiększenia efektywności, w ciągu 
20 lat zapotrzebowanie na wodę o 40 % 
przekroczy jej podaż. Lasy znikają w 
alarmującym tempie 5 mln hektarów 
rocznie. Interakcje między zasobami mogą 
prowadzić do zagrożeń systemowych –
wyczerpanie jednego zasobu może 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
innych zasobów i ekosystemów. Jeśli 
utrzymają się obecne tendencje, do 2050 r. 
utrzymanie rosnącej globalnej populacji 
będzie wymagać równoważnika więcej niż 
dwóch Ziemi.

Coraz większy wpływ zmiany klimatu i 
problemy środowiskowe, takie jak 
zakwaszanie oceanów, topnienie 
lodowców w Arktyce, degradacja gleby i 
jej wykorzystania, niedobór wody, 
zanieczyszczenia chemiczne i utrata 
różnorodności biologicznej świadczą o 
tym, że planeta zbliża się do granic 
stabilności. Przewiduje się przykładowo, 
że bez zwiększenia efektywności, w ciągu 
20 lat zapotrzebowanie na wodę o 40 % 
przekroczy jej podaż. Lasy znikają w 
alarmującym tempie 5 mln hektarów 
rocznie. Interakcje między zasobami mogą 
prowadzić do zagrożeń systemowych –
wyczerpanie jednego zasobu może 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
innych zasobów i ekosystemów. Jeśli 
utrzymają się obecne tendencje, do 2050 r. 
utrzymanie rosnącej globalnej populacji 
będzie wymagać równoważnika więcej niż 
dwóch Ziemi. Te złożone problemy 
środowiskowe zagrażają też naszemu 
dziedzictwu kulturowemu. Aby zachować 
nasze dziedzictwo kulturowe w Europie, 
potrzebujemy badań naukowych i 
innowacji. Historyczne dobra kultury 
mają zasadnicze znaczenie dla gospodarki 
Unii, zwłaszcza dla sektora turystycznego. 
Roczne obroty Europy w tym sektorze 
gospodarki, związane z naszym 
dziedzictwem kulturowym, wynoszą 335 
milionów euro a liczba zatrudnionych w 
nim osób – 9 milionów.

Or. de
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Poprawka 1611
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Coraz większy wpływ zmiany klimatu i 
problemy środowiskowe, takie jak 
zakwaszanie oceanów, topnienie 
lodowców w Arktyce, degradacja gleby i 
jej wykorzystania, niedobór wody, 
zanieczyszczenia chemiczne i utrata 
różnorodności biologicznej świadczą o 
tym, że planeta zbliża się do granic 
stabilności. Przewiduje się przykładowo, 
że bez zwiększenia efektywności, w ciągu 
20 lat zapotrzebowanie na wodę o 40 % 
przekroczy jej podaż. Lasy znikają w 
alarmującym tempie 5 mln hektarów 
rocznie. Interakcje między zasobami mogą 
prowadzić do zagrożeń systemowych –
wyczerpanie jednego zasobu może 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
innych zasobów i ekosystemów. Jeśli 
utrzymają się obecne tendencje, do 2050 r. 
utrzymanie rosnącej globalnej populacji 
będzie wymagać równoważnika więcej niż 
dwóch Ziemi.

Coraz większy wpływ zmiany klimatu i 
problemy środowiskowe, takie jak 
zakwaszanie oceanów, topnienie 
lodowców w Arktyce, degradacja gleby i 
jej wykorzystania, niedobory wody, 
zanieczyszczenia chemiczne i utrata 
różnorodności biologicznej świadczą o 
tym, że planeta zbliża się do granic 
stabilności. Przewiduje się przykładowo, 
że bez zwiększenia efektywności, w ciągu 
20 lat zapotrzebowanie na wodę o 40% 
przekroczy jej podaż. Lasy znikają w 
alarmującym tempie 5 mln hektarów 
rocznie. Interakcje między zasobami mogą 
prowadzić do zagrożeń systemowych –
wyczerpanie jednego zasobu może 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
innych zasobów i ekosystemów. Jeśli 
utrzymają się obecne tendencje, do 2050 r. 
utrzymanie rosnącej globalnej populacji 
będzie wymagać równoważnika więcej niż 
dwóch Ziemi. Społeczeństwa stoją w 
obliczu wielkiego wyzwania, jakim jest 
osiągnięcie trwałej równowagi między 
potrzebami ludzi a ochroną środowiska. 
Zasoby środowiska, w tym woda, 
powietrze, biomasa, żyzne gleby, 
różnorodność biologiczna, ekosystemy, 
oraz zasoby o charakterze 
antropogenicznym, w tym dziedzictwo 
kulturowe i krajobrazy kulturowe, a także 
świadczone przez nie usługi stanowią 
podstawę funkcjonowania gospodarki 
europejskiej i światowej i decydują o 
jakości życia.

Or. en
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Poprawka 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Coraz większy wpływ zmiany klimatu i 
problemy środowiskowe, takie jak 
zakwaszanie oceanów, topnienie 
lodowców w Arktyce, degradacja gleby i 
jej wykorzystania, niedobór wody, 
zanieczyszczenia chemiczne i utrata 
różnorodności biologicznej świadczą o 
tym, że planeta zbliża się do granic 
stabilności. Przewiduje się przykładowo, 
że bez zwiększenia efektywności, w ciągu 
20 lat zapotrzebowanie na wodę o 40 % 
przekroczy jej podaż. Lasy znikają w 
alarmującym tempie 5 mln hektarów 
rocznie. Interakcje między zasobami mogą 
prowadzić do zagrożeń systemowych –
wyczerpanie jednego zasobu może 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
innych zasobów i ekosystemów. Jeśli 
utrzymają się obecne tendencje, do 2050 r. 
utrzymanie rosnącej globalnej populacji 
będzie wymagać równoważnika więcej niż 
dwóch Ziemi.

Coraz większy wpływ zmiany klimatu i 
problemy środowiskowe, takie jak 
zakwaszanie oceanów, zmiany cyrkulacji 
oceanów, wzrost temperatury wody 
morskiej, topnienie lodowców w Arktyce 
oraz spadek zasolenia wody morskiej, 
degradacja i wykorzystanie gleby, 
niedobory wody, anomalie hydrologiczne, 
czasowe i przestrzenne zróżnicowanie 
opadów, zmiany przestrzennego rozkładu 
gatunków, zanieczyszczenia chemiczne i 
utrata różnorodności biologicznej świadczą 
o tym, że nasza planeta zbliża się do granic 
stabilności. Przewiduje się przykładowo, 
że bez zwiększenia efektywności, w ciągu 
20 lat zapotrzebowanie na wodę o 40% 
przekroczy jej podaż. Lasy znikają w 
alarmującym tempie 5 mln hektarów 
rocznie. Interakcje między zasobami mogą 
prowadzić do zagrożeń systemowych –
wyczerpanie jednego zasobu może 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
innych zasobów i ekosystemów. Jeśli 
utrzymają się obecne tendencje, do 2050 r. 
utrzymanie rosnącej globalnej populacji 
będzie wymagać równoważnika więcej niż 
dwóch Ziemi.

Or. en

Poprawka 1613
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Coraz większy wpływ zmiany klimatu i 
problemy środowiskowe, takie jak 
zakwaszanie oceanów, topnienie 
lodowców w Arktyce, degradacja gleby i 
jej wykorzystania, niedobór wody, 
zanieczyszczenia chemiczne i utrata 
różnorodności biologicznej świadczą o 
tym, że planeta zbliża się do granic 
stabilności. Przewiduje się przykładowo, 
że bez zwiększenia efektywności, w ciągu 
20 lat zapotrzebowanie na wodę o 40 % 
przekroczy jej podaż. Lasy znikają w 
alarmującym tempie 5 mln hektarów 
rocznie. Interakcje między zasobami mogą 
prowadzić do zagrożeń systemowych –
wyczerpanie jednego zasobu może 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
innych zasobów i ekosystemów. Jeśli 
utrzymają się obecne tendencje, do 2050 r. 
utrzymanie rosnącej globalnej populacji 
będzie wymagać równoważnika więcej niż 
dwóch Ziemi.

Coraz większy wpływ zmiany klimatu i 
problemy środowiskowe, takie jak 
zakwaszanie oceanów, topnienie 
lodowców w Arktyce, degradacja i
wykorzystanie gleby, utrata urodzajności 
gleby, niedobory wody, zanieczyszczenia 
chemiczne i utrata różnorodności 
biologicznej świadczą o tym, że nasza 
planeta zbliżyła się do granic stabilności. 
Przewiduje się przykładowo, że bez 
zwiększenia efektywności, w ciągu 20 lat 
zapotrzebowanie na wodę o 40% 
przekroczy jej podaż. Lasy znikają w 
alarmującym tempie 5 mln hektarów 
rocznie. Interakcje między zasobami mogą 
prowadzić do zagrożeń systemowych –
wyczerpanie jednego zasobu może 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
innych zasobów i ekosystemów. Jeśli 
utrzymają się obecne tendencje, do 2050 r. 
utrzymanie rosnącej globalnej populacji 
będzie wymagać równoważnika więcej niż 
dwóch Ziemi.

Or. en

Poprawka 1614
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Coraz większy wpływ zmiany klimatu i 
problemy środowiskowe, takie jak 
zakwaszanie oceanów, topnienie 
lodowców w Arktyce, degradacja gleby i 
jej wykorzystania, niedobór wody, 
zanieczyszczenia chemiczne i utrata 
różnorodności biologicznej świadczą o 
tym, że planeta zbliża się do granic 
stabilności. Przewiduje się przykładowo, 

Coraz większy wpływ zmiany klimatu i 
problemy środowiskowe, takie jak 
zakwaszanie oceanów, topnienie 
lodowców w Arktyce, degradacja gleby i 
jej wykorzystania, niedobór wody, 
zanieczyszczenia chemiczne i utrata 
różnorodności biologicznej świadczą o 
tym, że planeta zbliża się do granic 
stabilności. Przewiduje się przykładowo, 
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że bez zwiększenia efektywności, w ciągu 
20 lat zapotrzebowanie na wodę o 40 % 
przekroczy jej podaż. Lasy znikają w 
alarmującym tempie 5 mln hektarów 
rocznie. Interakcje między zasobami mogą 
prowadzić do zagrożeń systemowych –
wyczerpanie jednego zasobu może 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
innych zasobów i ekosystemów. Jeśli 
utrzymają się obecne tendencje, do 2050 r. 
utrzymanie rosnącej globalnej populacji 
będzie wymagać równoważnika więcej niż 
dwóch Ziemi.

że bez zwiększenia efektywności, w ciągu 
20 lat zapotrzebowanie na wodę o 40 % 
przekroczy jej podaż. Lasy znikają w 
alarmującym tempie 5 mln hektarów 
rocznie. Interakcje między zasobami mogą 
prowadzić do zagrożeń systemowych –
wyczerpanie jednego zasobu może 
spowodować nieodwracalne szkody dla 
innych zasobów i ekosystemów 
naturalnych i ludzkich. Jeśli utrzymają się 
obecne tendencje, do 2050 r. utrzymanie 
rosnącej globalnej populacji będzie 
wymagać równoważnika więcej niż dwóch 
Ziemi.

Or. it

Poprawka 1615
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pilnie potrzebne są zintegrowane 
innowacje w zakresie systemów wodnych 
w Europie. Europa stoi w obliczu 
starzenia się infrastruktury wodnej 
(zarówno w zakresie ścieków, jak i dostaw 
wody pitnej), zwiększonych niedoborów 
wody, wyższego zagrożenia powodziami na 
obszarach miejskich, zanieczyszczenia 
wody oraz rosnącego i coraz bardziej 
konkretnego zapotrzebowania na wodę ze 
strony rolnictwa, przemysłu i ludności 
miejskiej. Aby sprostać wyzwaniom 
społecznym (zagwarantowanie wszystkim 
niedrogiej i dobrej jakości wody, 
zapewnienie przemysłowi/ rolnictwu 
odpowiedniej wody o odpowiedniej jakości 
w dobrej cenie oraz zmniejszenie 
zanieczyszczeń), Europa musi inwestować 
w przejście na innowacyjne systemy 
wodne.
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Poprawka 1616
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrównoważona dostawa surowców oraz 
wydajne gospodarowanie nimi, w tym ich 
eksploracja, wydobycie, przetworzenie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie, są niezbędne dla 
funkcjonowania nowoczesnych 
społeczeństw i ich gospodarek. Sektory 
europejskie, takie jak sektor budowlany, 
chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy i 
maszynowy i sprzętowy, które zapewniają 
całkowitą wartość dodaną w wysokości ok. 
1,3 bln EUR oraz zatrudnienie około 30 
mln osób, w ogromnym stopniu zależne są 
od dostępu do surowców. Jednakże podaż 
surowców w Unii znajduje się pod coraz 
większą presją. Ponadto Unia w wysokim 
stopniu zależy od importu strategicznych 
surowców, na które w alarmującym 
stopniu wpływają zakłócenia rynkowe. 
Unia posiada nadal cenne złoża 
minerałów, których poszukiwanie i 
pozyskiwanie jest ograniczone brakiem 
adekwatnych technologii oraz globalną 
konkurencją. Biorąc pod uwagę znaczenie 
surowców dla europejskiej 
konkurencyjności, gospodarki oraz ich 
zastosowania w innowacyjnych 
produktach, zrównoważona podaż 
surowców oraz wydajne gospodarowanie 
nimi jest priorytetem w Unii.

Zrównoważona dostawa surowców oraz 
wydajne gospodarowanie nimi, w tym ich 
eksploracja, wydobycie, przetworzenie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie, są niezbędne dla 
funkcjonowania nowoczesnych 
społeczeństw i ich gospodarek. Sektory 
europejskie, takie jak sektor budowlany, 
chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy i 
maszynowy i sprzętowy, które zapewniają 
całkowitą wartość dodaną w wysokości ok. 
1,3 bln EUR oraz zatrudnienie około 30 
mln osób, w ogromnym stopniu zależne są 
od dostępu do surowców. Jednakże podaż 
surowców w Unii znajduje się pod coraz 
większą presją. Unia posiada cenne złoża 
minerałów, których poszukiwanie i 
pozyskiwanie jest ograniczone brakiem 
adekwatnych technologii oraz 
infrastruktury transportowej. Biorąc pod 
uwagę znaczenie surowców dla 
europejskiej konkurencyjności, gospodarki 
oraz ich zastosowania w innowacyjnych 
produktach, zrównoważona podaż 
surowców oraz wydajne gospodarowanie 
nimi jest priorytetem w Unii. Dostęp do 
europejskich źródeł surowców, często 
znajdujących się na obszarach odległych 
pod względem geograficznym, nadal 
pozostaje wyzwaniem dla branż zależnych 
od bezpiecznych dostaw takich surowców. 
Ponadto Unia w wysokim stopniu zależy 
od importu surowców strategicznych, na
które w alarmującym stopniu wpływają 
zakłócenia rynkowe.
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Poprawka 1617
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrównoważona dostawa surowców oraz 
wydajne gospodarowanie nimi, w tym ich 
eksploracja, wydobycie, przetworzenie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie, są niezbędne dla 
funkcjonowania nowoczesnych 
społeczeństw i ich gospodarek. Sektory 
europejskie, takie jak sektor budowlany, 
chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy i 
maszynowy i sprzętowy, które zapewniają 
całkowitą wartość dodaną w wysokości ok. 
1,3 bln EUR oraz zatrudnienie około 30 
mln osób, w ogromnym stopniu zależne są 
od dostępu do surowców. Jednakże podaż 
surowców w Unii znajduje się pod coraz 
większą presją. Ponadto Unia w wysokim 
stopniu zależy od importu strategicznych 
surowców, na które w alarmującym 
stopniu wpływają zakłócenia rynkowe. 
Unia posiada nadal cenne złoża minerałów, 
których poszukiwanie i pozyskiwanie jest 
ograniczone brakiem adekwatnych 
technologii oraz globalną konkurencją. 
Biorąc pod uwagę znaczenie surowców dla 
europejskiej konkurencyjności, gospodarki 
oraz ich zastosowania w innowacyjnych 
produktach, zrównoważona podaż 
surowców oraz wydajne gospodarowanie 
nimi jest priorytetem w Unii.

Zrównoważona dostawa surowców oraz 
wydajne gospodarowanie nimi, w tym ich 
eksploracja, wydobycie, przetworzenie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie, są niezbędne dla 
funkcjonowania nowoczesnych 
społeczeństw i ich gospodarek. Sektory 
europejskie, takie jak sektor budowlany, 
chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy i 
maszynowy i sprzętowy, które zapewniają 
całkowitą wartość dodaną w wysokości ok. 
1,3 bln EUR oraz zatrudnienie około 30 
mln osób, w ogromnym stopniu zależne są 
od dostępu do surowców. Jednakże podaż 
surowców w Unii znajduje się pod coraz 
większą presją. Ponadto Unia w wysokim 
stopniu zależy od importu strategicznych 
surowców, na które w alarmującym 
stopniu wpływają zakłócenia rynkowe. 
Unia posiada nadal cenne złoża minerałów, 
których poszukiwanie i pozyskiwanie jest 
ograniczone brakiem adekwatnych 
technologii oraz globalną konkurencją. W 
Unii Europejskiej znajduje się wiele z 
najlepszych przykładów obiektów 
dziedzictwa kulturowego na poziomie 
światowym stworzonych pierwotnie z 
surowców pozyskiwanych na lokalnie. 
Wiedza na temat zrównoważonego 
wykorzystania surowców jest ograniczona 
z powodu braku badań dotyczących 
charakterystyki materiałów i 
przystosowania do zmiany klimatu. Biorąc 
pod uwagę znaczenie surowców dla 
europejskiej konkurencyjności, gospodarki 
oraz ich zastosowania w innowacyjnych 
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produktach, zrównoważona podaż 
surowców oraz wydajne gospodarowanie 
nimi jest priorytetem w Unii.

Or. it

Poprawka 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrównoważona dostawa surowców oraz 
wydajne gospodarowanie nimi, w tym ich 
eksploracja, wydobycie, przetworzenie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie, są niezbędne dla 
funkcjonowania nowoczesnych 
społeczeństw i ich gospodarek. Sektory 
europejskie, takie jak sektor budowlany, 
chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy i 
maszynowy i sprzętowy, które zapewniają 
całkowitą wartość dodaną w wysokości ok. 
1,3 bln EUR oraz zatrudnienie około 30 
mln osób, w ogromnym stopniu zależne są 
od dostępu do surowców. Jednakże podaż 
surowców w Unii znajduje się pod coraz 
większą presją. Ponadto Unia w wysokim 
stopniu zależy od importu strategicznych 
surowców, na które w alarmującym 
stopniu wpływają zakłócenia rynkowe. 
Unia posiada nadal cenne złoża minerałów, 
których poszukiwanie i pozyskiwanie jest 
ograniczone brakiem adekwatnych 
technologii oraz globalną konkurencją. 
Biorąc pod uwagę znaczenie surowców dla 
europejskiej konkurencyjności, gospodarki 
oraz ich zastosowania w innowacyjnych 
produktach, zrównoważona podaż 
surowców oraz wydajne gospodarowanie 
nimi jest priorytetem w Unii.

Zrównoważona dostawa surowców oraz 
wydajne gospodarowanie nimi, w tym ich 
eksploracja, wydobycie, przetworzenie, 
zasobooszczędne wykorzystanie, ponowne 
wykorzystanie, recykling i zastępowanie, 
są niezbędne dla funkcjonowania 
nowoczesnych społeczeństw i ich 
gospodarek. Sektory europejskie, takie jak 
sektor budowlany, chemiczny, 
motoryzacyjny, lotniczy i maszynowy i 
sprzętowy, które zapewniają całkowitą 
wartość dodaną w wysokości ok. 
1,3 bln EUR oraz zatrudnienie około 30 
mln osób, w ogromnym stopniu zależne są 
od dostępu do surowców. Jednakże podaż 
surowców w Unii znajduje się pod coraz 
większą presją. Ponadto Unia w wysokim 
stopniu zależy od importu strategicznych 
surowców, na które w alarmującym 
stopniu wpływają zakłócenia rynkowe. 
Unia posiada nadal cenne złoża minerałów, 
których poszukiwanie, pozyskiwanie i 
przetwarzanie jest ograniczone brakiem 
adekwatnych technologii, brakiem 
inwestycji oraz rosnącą globalną 
konkurencją. Biorąc pod uwagę znaczenie 
surowców dla europejskiej 
konkurencyjności, gospodarki oraz ich 
zastosowania w innowacyjnych 
produktach, zrównoważona podaż 
surowców oraz wydajne gospodarowanie 
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nimi jest priorytetem w Unii.

Or. en

Poprawka 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrównoważona dostawa surowców oraz 
wydajne gospodarowanie nimi, w tym ich 
eksploracja, wydobycie, przetworzenie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie, są niezbędne dla 
funkcjonowania nowoczesnych 
społeczeństw i ich gospodarek. Sektory 
europejskie, takie jak sektor budowlany, 
chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy i 
maszynowy i sprzętowy, które zapewniają 
całkowitą wartość dodaną w wysokości ok. 
1,3 bln EUR oraz zatrudnienie około 30 
mln osób, w ogromnym stopniu zależne są 
od dostępu do surowców. Jednakże podaż 
surowców w Unii znajduje się pod coraz 
większą presją. Ponadto Unia w wysokim 
stopniu zależy od importu strategicznych 
surowców, na które w alarmującym 
stopniu wpływają zakłócenia rynkowe. 
Unia posiada nadal cenne złoża minerałów, 
których poszukiwanie i pozyskiwanie jest 
ograniczone brakiem adekwatnych 
technologii oraz globalną konkurencją. 
Biorąc pod uwagę znaczenie surowców dla 
europejskiej konkurencyjności, gospodarki 
oraz ich zastosowania w innowacyjnych 
produktach, zrównoważona podaż 
surowców oraz wydajne gospodarowanie 
nimi jest priorytetem w Unii.

Zrównoważona dostawa surowców oraz 
wydajne gospodarowanie nimi, w tym ich 
eksploracja, wydobycie, przetworzenie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie, są niezbędne dla 
funkcjonowania nowoczesnych 
społeczeństw i ich gospodarek. Sektory 
europejskie, takie jak sektor budowlany, 
chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy 
i maszynowy i sprzętowy, które 
zapewniają całkowitą wartość dodaną 
w wysokości ok. 1,3 bln EUR oraz 
zatrudnienie około 30 mln osób, 
w ogromnym stopniu zależne są od 
dostępu do surowców i energii. Jednakże 
podaż surowców w Unii znajduje się pod 
coraz większą presją. Ponadto Unia w 
wysokim stopniu zależy od importu 
strategicznych surowców, na które w 
alarmującym stopniu wpływają zakłócenia 
rynkowe. Unia posiada nadal cenne złoża 
minerałów, których poszukiwanie i 
pozyskiwanie jest ograniczone brakiem 
adekwatnych technologii oraz globalną 
konkurencją. Biorąc pod uwagę znaczenie 
surowców dla europejskiej 
konkurencyjności, gospodarki oraz ich 
zastosowania w innowacyjnych 
produktach, zrównoważona podaż 
surowców oraz wydajne gospodarowanie 
nimi jest priorytetem w Unii.

Or. en
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Poprawka 1620
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrównoważona dostawa surowców oraz 
wydajne gospodarowanie nimi, w tym ich 
eksploracja, wydobycie, przetworzenie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie, są niezbędne dla 
funkcjonowania nowoczesnych 
społeczeństw i ich gospodarek. Sektory 
europejskie, takie jak sektor budowlany, 
chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy i 
maszynowy i sprzętowy, które zapewniają 
całkowitą wartość dodaną w wysokości ok. 
1,3 bln EUR oraz zatrudnienie około 30 
mln osób, w ogromnym stopniu zależne są 
od dostępu do surowców. Jednakże podaż 
surowców w Unii znajduje się pod coraz 
większą presją. Ponadto Unia w wysokim 
stopniu zależy od importu strategicznych 
surowców, na które w alarmującym 
stopniu wpływają zakłócenia rynkowe. 
Unia posiada nadal cenne złoża minerałów, 
których poszukiwanie i pozyskiwanie jest 
ograniczone brakiem adekwatnych 
technologii oraz globalną konkurencją. 
Biorąc pod uwagę znaczenie surowców dla 
europejskiej konkurencyjności, gospodarki 
oraz ich zastosowania w innowacyjnych 
produktach, zrównoważona podaż 
surowców oraz wydajne gospodarowanie 
nimi jest priorytetem w Unii.

Zrównoważona dostawa surowców oraz 
wydajne i bezpieczne gospodarowanie 
nimi, w tym ich eksploracja, wydobycie, 
przetworzenie, ponowne wykorzystanie, 
recykling i zastępowanie, są niezbędne dla 
funkcjonowania nowoczesnych 
społeczeństw i ich gospodarek. Sektory 
europejskie, takie jak sektor budowlany, 
chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy i 
maszynowy i sprzętowy, które zapewniają 
całkowitą wartość dodaną w wysokości ok. 
1,3 bln EUR oraz zatrudnienie około 30 
mln osób, w ogromnym stopniu zależne są 
od dostępu do surowców. Jednakże podaż 
surowców w Unii znajduje się pod coraz 
większą presją. Ponadto Unia w wysokim 
stopniu zależy od importu strategicznych 
surowców, na które w alarmującym 
stopniu wpływają zakłócenia rynkowe. 
Unia posiada nadal cenne złoża minerałów, 
których poszukiwanie i pozyskiwanie jest 
ograniczone brakiem adekwatnych 
technologii oraz globalną konkurencją. 
Biorąc pod uwagę znaczenie surowców dla 
europejskiej konkurencyjności, gospodarki 
oraz ich zastosowania w innowacyjnych 
produktach, zrównoważona podaż 
surowców oraz wydajne gospodarowanie 
nimi jest priorytetem w Unii.

Or. en

Poprawka 1621
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zdolność gospodarki do dostosowania się i 
zyskania większej odporności na zmianę 
klimatu i zasobooszczędności, a zarazem 
utrzymania konkurencyjności, zależy od 
wysokiego poziomu ekoinnowacji o 
charakterze zarówno społecznym, jak i 
technologicznym. Wartość globalnego 
rynku ekoinnowacji wynosi ok. 1 bln EUR 
rocznie i oczekuje się, że do 2030 r. 
ulegnie potrojeniu, w związku z czym 
ekoinnowacje zapewniają istotną 
możliwość zwiększenia konkurencyjności i 
liczby miejsc pracy w europejskich 
gospodarkach.

Zdolność gospodarki do dostosowania się i 
zyskania większej odporności na zmianę 
klimatu i zasobooszczędności, a zarazem 
utrzymania konkurencyjności, zależy od 
wysokiego poziomu ekoinnowacji o 
charakterze zarówno społecznym i 
organizacyjnym, jak i technologicznym. 
Wartość globalnego rynku ekoinnowacji 
wynosi ok. 1 bln EUR rocznie i oczekuje 
się, że do 2030 r. ulegnie potrojeniu, w 
związku z czym ekoinnowacje zapewniają 
istotną możliwość zwiększenia 
konkurencyjności i liczby miejsc pracy w 
europejskich gospodarkach.

Or. en

Poprawka 1622
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osiągnięcie unijnych i międzynarodowych 
celów w zakresie ograniczenia emisji i 
stężenia gazów cieplarnianych oraz walka 
ze skutkami zmiany klimatu wymagają 
rozwoju i wdrożenia technologii 
racjonalnych pod względem kosztów, a 
także środków ograniczających skutki 
zmiany klimatu i umożliwiających 
dostosowanie się do nich. Ramy polityki 
unijnej i globalnej muszą zagwarantować, 
że ekosystemy i różnorodność biologiczna 
będą chronione, cenione i odpowiednio 
przywracane w celu zachowania ich 
zdolności do dostarczania zasobów i usług 
w przyszłości. Badania naukowe i 
innowacje mogą pomóc w zabezpieczeniu 

Osiągnięcie unijnych i międzynarodowych 
celów w zakresie ograniczenia emisji i 
stężenia gazów cieplarnianych oraz walka 
ze skutkami zmiany klimatu wymagają 
rozwoju i wdrożenia technologii 
racjonalnych pod względem kosztów, a 
także środków ograniczających skutki 
zmiany klimatu i umożliwiających 
dostosowanie się do nich. Ramy polityki 
unijnej i globalnej muszą zagwarantować, 
że ekosystemy i różnorodność biologiczna 
będą chronione, cenione i odpowiednio 
przywracane w celu zachowania ich 
zdolności do dostarczania zasobów i usług 
w przyszłości. Metody służące 
przystosowaniu i zachowaniu dziedzictwa 



PE492.790v01-00 48/169 AM\907850PL.doc

PL

niezawodnego i zrównoważonego dostępu 
do surowców oraz zapewnić znaczne 
ograniczenie zużycia zasobów i 
marnotrawstwa.

kulturowego mogą przyczyniać się do 
łagodzenia zmiany klimatu poprzez 
bardziej racjonalne zużycie energii, 
zrównoważone wykorzystanie surowców, 
korzystanie z zielonych technologii i 
projektowania pasywnego.  Takie metody 
z kolei otwierają nowe możliwości w 
zakresie środków łagodzenia klimatu i 
środków przystosowawczych we 
wszystkich sektorach, od sektora 
budowlanego po sektor transportu.
Badania naukowe i innowacje mogą pomóc 
w zabezpieczeniu niezawodnego i 
zrównoważonego dostępu do surowców 
oraz zapewnić znaczne ograniczenie 
zużycia zasobów i marnotrawstwa.

Or. it

Poprawka 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osiągnięcie unijnych i międzynarodowych 
celów w zakresie ograniczenia emisji i 
stężenia gazów cieplarnianych oraz walka 
ze skutkami zmiany klimatu wymagają 
rozwoju i wdrożenia technologii 
racjonalnych pod względem kosztów, a 
także środków ograniczających skutki 
zmiany klimatu i umożliwiających 
dostosowanie się do nich. Ramy polityki 
unijnej i globalnej muszą zagwarantować, 
że ekosystemy i różnorodność biologiczna 
będą chronione, cenione i odpowiednio 
przywracane w celu zachowania ich 
zdolności do dostarczania zasobów i usług 
w przyszłości. Badania naukowe i
innowacje mogą pomóc w zabezpieczeniu
niezawodnego i zrównoważonego dostępu 
do surowców oraz zapewnić znaczne 
ograniczenie zużycia zasobów i 

Osiągnięcie unijnych i międzynarodowych 
celów w zakresie ograniczenia emisji i 
stężenia gazów cieplarnianych oraz walka 
ze skutkami zmiany klimatu wymagają 
przestawienia się na niskoemisyjne 
społeczeństwo oraz rozwoju i wdrożenia 
technologii racjonalnych pod względem 
kosztów, a także środków ograniczających 
skutki zmiany klimatu i umożliwiających 
dostosowanie się do nich, a także lepszego 
zrozumienia reakcji społecznych na te 
wyzwania, łącznie ze wskazaniem blokad 
gospodarczych i społecznych. Ramy 
polityki unijnej i globalnej muszą 
zagwarantować, że ekosystemy i 
różnorodność biologiczna będą chronione, 
cenione i odpowiednio zarządzane, a także 
ostatecznie przywracane w celu 
zachowania ich zdolności do dostarczania 
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marnotrawstwa. zasobów i usług w przyszłości. Badania 
naukowe i innowacje mogą pomóc 
w zapewnieniu niezawodnego 
i zrównoważonego dostępu do surowców
na lądzie i dnie morskim oraz ich 
eksploatacji, a także zapewnić znaczne 
ograniczenie zużycia zasobów i ich
marnotrawstwa.

Or. en

Poprawka 1624
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osiągnięcie unijnych i międzynarodowych 
celów w zakresie ograniczenia emisji i 
stężenia gazów cieplarnianych oraz walka 
ze skutkami zmiany klimatu wymagają 
rozwoju i wdrożenia technologii 
racjonalnych pod względem kosztów, a 
także środków ograniczających skutki 
zmiany klimatu i umożliwiających 
dostosowanie się do nich. Ramy polityki 
unijnej i globalnej muszą zagwarantować, 
że ekosystemy i różnorodność biologiczna 
będą chronione, cenione i odpowiednio 
przywracane w celu zachowania ich 
zdolności do dostarczania zasobów i usług 
w przyszłości. Badania naukowe i 
innowacje mogą pomóc w zabezpieczeniu 
niezawodnego i zrównoważonego dostępu 
do surowców oraz zapewnić znaczne 
ograniczenie zużycia zasobów i 
marnotrawstwa.

Osiągnięcie unijnych i międzynarodowych 
celów w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz walka ze 
skutkami zmiany klimatu wymagają 
rozwoju i wdrożenia trwałych i 
skutecznych rozwiązań 
pozatechnologicznych i technologicznych, 
a także środków ograniczających skutki 
zmiany klimatu i umożliwiających 
dostosowanie się do nich. Ramy polityki 
unijnej i globalnej muszą zagwarantować, 
że ekosystemy i różnorodność biologiczna 
będą chronione, cenione i odpowiednio 
przywracane w celu zachowania ich 
zdolności do dostarczania zasobów i usług 
w przyszłości. Badania naukowe i 
innowacje mogą pomóc w zabezpieczeniu 
niezawodnego i zrównoważonego dostępu 
do surowców oraz zapewnić znaczne 
ograniczenie zużycia zasobów i 
marnotrawstwa.

Or. en
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Poprawka 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania Unii będą się zatem skupiać na 
wspieraniu osiągania kluczowych celów i 
kierunków polityki Unii, w tym: strategii 
„Europa 2020”, „Unii innowacji” 
inicjatywy „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” oraz odnośnego 
planu działania, Planu działania 
prowadzącego do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.30, białej księgi Adaptacja do 
zmian klimatu: europejskie ramy 
działania31 inicjatywy na rzecz surowców32

strategii UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju33 zintegrowanej polityki morskiej 
Unii34 dyrektywy ramowej w sprawie 
strategii morskiej35. planu działania na 
rzecz ekoinnowacji i Europejskiej Agendy 
Cyfrowej36 Te działania przyczynią się do 
wzmocnienia zdolności społeczeństwa do 
osiągnięcia większej odporności na zmiany 
środowiskowe i klimatyczne oraz zapewnią 
dostęp surowców.

Działania Unii będą się zatem skupiać na 
wspieraniu osiągania kluczowych celów i 
kierunków polityki Unii, w tym: strategii 
„Europa 2020”, „Unii innowacji”,
inicjatywy „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” oraz odnośnego 
planu działania, Planu działania 
prowadzącego do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.30, Zintegrowanej polityki 
przemysłowej w erze globalizacji, białej 
księgi Adaptacja do zmian klimatu:
europejskie ramy działania31, inicjatywy na 
rzecz surowców32, strategii UE na rzecz 
zrównoważonego rozwoju33, zintegrowanej 
polityki morskiej Unii34, dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej35, 
planu działania na rzecz ekoinnowacji,
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
w dziedzinie surowców oraz siódmego 
wspólnotowego programu działań w 
zakresie środowiska naturalnego. Te 
działania przyczynią się do wzmocnienia 
zdolności społeczeństwa do osiągnięcia 
większej odporności na zmiany 
środowiskowe i klimatyczne oraz zapewnią 
dostęp surowców.

Or. en

Poprawka 1626
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania Unii będą się zatem skupiać na 
wspieraniu osiągania kluczowych celów i 
kierunków polityki Unii, w tym: strategii 
„Europa 2020”, „Unii innowacji” 
inicjatywy „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” oraz odnośnego 
planu działania, Planu działania 
prowadzącego do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.30. białej księgi Adaptacja do 
zmian klimatu: europejskie ramy 
działania31 inicjatywy na rzecz surowców32

strategii UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju33 zintegrowanej polityki morskiej 
Unii34 dyrektywy ramowej w sprawie 
strategii morskiej35. planu działania na 
rzecz ekoinnowacji i Europejskiej Agendy 
Cyfrowej36 Te działania przyczynią się do 
wzmocnienia zdolności społeczeństwa do 
osiągnięcia większej odporności na zmiany 
środowiskowe i klimatyczne oraz zapewnią 
dostęp surowców.

Działania Unii będą się zatem skupiać na 
wspieraniu osiągania kluczowych celów i 
kierunków polityki Unii, w tym: strategii 
„Europa 2020”, „Unii innowacji”, 
inicjatywy „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” oraz odnośnego 
planu działania, Planu działania 
prowadzącego do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.30, białej księgi Adaptacja do 
zmian klimatu: europejskie ramy 
działania31, inicjatywy na rzecz 
surowców32, europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego w dziedzinie wody, 
strategii UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju33, zintegrowanej polityki morskiej 
Unii34, dyrektywy ramowej w sprawie 
strategii morskiej35, planu działania na 
rzecz ekoinnowacji i Europejskiej Agendy 
Cyfrowej36. Te działania przyczynią się do 
wzmocnienia zdolności społeczeństwa do 
osiągnięcia większej odporności na zmiany 
środowiskowe i klimatyczne oraz zapewnią 
dostęp surowców.

Or. en

Poprawka 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania Unii będą się zatem skupiać na 
wspieraniu osiągania kluczowych celów i 
kierunków polityki Unii, w tym: strategii 
„Europa 2020”, „Unii innowacji” 
inicjatywy „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” oraz odnośnego 

Działania Unii będą się zatem skupiać na 
wspieraniu osiągania kluczowych celów i 
kierunków polityki Unii, w tym: strategii 
„Europa 2020”, „Unii innowacji”, 
inicjatywy „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” oraz odnośnego 
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planu działania, Planu działania 
prowadzącego do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.30. białej księgi Adaptacja do 
zmian klimatu: europejskie ramy 
działania31 inicjatywy na rzecz surowców32

strategii UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju33 zintegrowanej polityki morskiej 
Unii34 dyrektywy ramowej w sprawie 
strategii morskiej35. planu działania na 
rzecz ekoinnowacji i Europejskiej Agendy 
Cyfrowej36 Te działania przyczynią się do 
wzmocnienia zdolności społeczeństwa do 
osiągnięcia większej odporności na zmiany 
środowiskowe i klimatyczne oraz zapewnią 
dostęp surowców.

planu działania, Planu działania 
prowadzącego do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.30, białej księgi Adaptacja do 
zmian klimatu: europejskie ramy 
działania31, inicjatywy na rzecz 
surowców32, europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego w dziedzinie wody, 
strategii UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju33, zintegrowanej polityki morskiej 
Unii34, dyrektywy ramowej w sprawie 
strategii morskiej35, planu działania na 
rzecz ekoinnowacji i Europejskiej Agendy 
Cyfrowej36. Te działania przyczynią się do 
wzmocnienia zdolności społeczeństwa do 
osiągnięcia większej odporności na zmiany 
środowiskowe i klimatyczne oraz zapewnią 
dostęp surowców.

Or. en

Poprawka 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania Unii będą się zatem skupiać na 
wspieraniu osiągania kluczowych celów i 
kierunków polityki Unii, w tym: strategii 
„Europa 2020”, „Unii innowacji” 
inicjatywy „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” oraz odnośnego 
planu działania, Planu działania 
prowadzącego do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.30. białej księgi Adaptacja do 
zmian klimatu: europejskie ramy 
działania31 inicjatywy na rzecz surowców32

strategii UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju33 zintegrowanej polityki morskiej 
Unii34 dyrektywy ramowej w sprawie 
strategii morskiej35. planu działania na 
rzecz ekoinnowacji i Europejskiej Agendy 

Działania Unii będą się zatem skupiać na 
wspieraniu osiągania kluczowych celów i 
kierunków polityki Unii, w tym: strategii 
„Europa 2020”, „Unii innowacji”, 
inicjatywy „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” oraz odnośnego 
planu działania, Planu działania 
prowadzącego do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.30, białej księgi Adaptacja do 
zmian klimatu: europejskie ramy 
działania31, inicjatywy na rzecz 
surowców32, strategii UE na rzecz 
zrównoważonego rozwoju33, zintegrowanej 
polityki morskiej Unii34, dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej35, 
planu działania na rzecz ekoinnowacji, 



AM\907850PL.doc 53/169 PE492.790v01-00

PL

Cyfrowej36 Te działania przyczynią się do 
wzmocnienia zdolności społeczeństwa do 
osiągnięcia większej odporności na zmiany 
środowiskowe i klimatyczne oraz zapewnią 
dostęp surowców.

Europejskiej Agendy Cyfrowej36 oraz 
ramowej dyrektywy wodnej i dyrektyw 
pochodnych37. Te działania przyczynią się 
do wzmocnienia zdolności społeczeństwa 
do osiągnięcia większej odporności na 
zmiany środowiskowe i klimatyczne oraz 
zapewnią dostęp surowców.
__________________
37 Dyrektywa 2000/20/WE

Or. en

Poprawka 1629
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania Unii będą się zatem skupiać na 
wspieraniu osiągania kluczowych celów i 
kierunków polityki Unii, w tym: strategii 
„Europa 2020”, „Unii innowacji” 
inicjatywy „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” oraz odnośnego 
planu działania, Planu działania 
prowadzącego do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.30, białej księgi Adaptacja do 
zmian klimatu: europejskie ramy 
działania31 inicjatywy na rzecz surowców32

strategii UE na rzecz zrównoważonego 
rozwoju33 zintegrowanej polityki morskiej 
Unii34 dyrektywy ramowej w sprawie 
strategii morskiej35, planu działania na 
rzecz ekoinnowacji i Europejskiej Agendy 
Cyfrowej36. Te działania przyczynią się do 
wzmocnienia zdolności społeczeństwa do 
osiągnięcia większej odporności na zmiany 
środowiskowe i klimatyczne oraz zapewnią 
dostęp surowców.

Działania Unii będą się zatem skupiać na 
wspieraniu osiągania kluczowych celów i 
kierunków polityki Unii, w tym: strategii 
„Europa 2020”, „Unii innowacji” 
inicjatywy „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” oraz odnośnego 
planu działania, białej księgi Adaptacja do 
zmian klimatu: europejskie ramy 
działania31, inicjatywy na rzecz 
surowców32, strategii UE na rzecz 
zrównoważonego rozwoju33, zintegrowanej 
polityki morskiej Unii34, dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej35, 
planu działania na rzecz ekoinnowacji i 
Europejskiej Agendy Cyfrowej36. Te 
działania przyczynią się do wzmocnienia 
zdolności społeczeństwa do osiągnięcia 
większej odporności na zmiany 
środowiskowe i klimatyczne oraz zapewnią 
dostęp surowców.

Or. it
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Poprawka 1630
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze względu na transnarodowy i globalny 
charakter klimatu i środowiska, ich skalę i 
złożoność, oraz międzynarodowy wymiar 
łańcucha dostaw surowców, działania 
muszą być prowadzone na poziomie Unii i 
poza nim. Wielodyscyplinarny charakter 
niezbędnych badań wymaga połączenia 
uzupełniającej się wzajemnie wiedzy i 
zasobów w celu skutecznego sprostania 
temu wyzwaniu. Ograniczenie zużycia 
zasobów i wpływu na środowisko przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności będzie wymagać 
definitywnego przejścia na płaszczyźnie 
społecznej i technologicznej do ekonomii 
opartej na zrównoważonym stosunku 
między przyrodą a ludzkim dobrostanem. 
Skoordynowane działania w zakresie 
badań i innowacji poprawią zrozumienie i 
przewidywanie zmian klimatycznych i 
środowiskowych w perspektywie 
systemowej i międzysektorowej, ograniczą 
niepewność, umożliwią identyfikację i 
ocenę przypadków szczególnego 
zagrożenia, ryzyka, kosztów i możliwości, 
a także poszerzenie zakresu i zwiększenie 
skuteczności reakcji i rozwiązań 
społecznych i politycznych. Działania będą 
zmierzać do umożliwienia podmiotom na 
wszystkich poziomach społeczeństwa 
aktywnego udziału w tym procesie.

Ze względu na transnarodowy i globalny 
charakter klimatu i środowiska, ich skalę i 
złożoność, oraz międzynarodowy wymiar 
łańcucha dostaw surowców, działania 
muszą być prowadzone na poziomie Unii i 
poza nim. Wielodyscyplinarny charakter 
niezbędnych badań wymaga połączenia 
uzupełniającej się wzajemnie wiedzy i 
zasobów w celu skutecznego sprostania 
temu wyzwaniu. Ograniczenie zużycia 
zasobów i wpływu na środowisko przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
konkurencyjności będzie wymagać 
definitywnego przejścia na płaszczyźnie 
społecznej i technologicznej do ekonomii 
opartej na zrównoważonym stosunku 
między przyrodą a ludzkim dobrostanem. 
Wyzwania dotyczące wody obejmują jej 
wykorzystanie w środowisku wiejskim, 
miejskim i przemysłowym oraz ochronę 
wodnych ekosystemów. Skoordynowane 
działania w zakresie badań i innowacji 
poprawią zrozumienie i przewidywanie 
zmian klimatycznych i środowiskowych w 
perspektywie systemowej i 
międzysektorowej, ograniczą niepewność, 
umożliwią identyfikację i ocenę 
przypadków szczególnego zagrożenia, 
ryzyka, kosztów i możliwości, a także 
poszerzenie zakresu i zwiększenie 
skuteczności reakcji i rozwiązań 
społecznych i politycznych. Działania będą 
zmierzać do umożliwienia podmiotom na 
wszystkich poziomach społeczeństwa 
aktywnego udziału w tym procesie.

Or. en



AM\907850PL.doc 55/169 PE492.790v01-00

PL

Uzasadnienie

Wyjaśnienie zakresu wyzwań związanych z wodą.

Poprawka 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwestia dostępności surowców wymaga 
koordynacji działań w zakresie badań i 
innowacji między dyscyplinami i 
sektorami, aby zapewnić opracowanie 
bezpiecznych, opłacalnych pod względem 
gospodarczym, przyjaznych środowisku i 
akceptowalnych przez społeczeństwo 
rozwiązań w całym łańcuchu wartości 
(eksploracja, wydobycie, przetwarzanie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie). Innowacje w tych 
dziedzinach zapewnią możliwości wzrostu 
i miejsc pracy, a także innowacyjne 
rozwiązania w zakresie nauki, technologii, 
gospodarki, polityki i zarządzania. W tym 
celu prowadzone są prace nad utworzeniem 
europejskiego partnerstwa innowacji w 
dziedzinie surowców.

Kwestia zrównoważonego wykorzystania i 
dostępności surowców wymaga 
koordynacji działań w zakresie badań i 
innowacji między dyscyplinami i 
sektorami, aby zapewnić opracowanie 
bezpiecznych, opłacalnych pod względem 
gospodarczym, przyjaznych środowisku i 
akceptowalnych przez społeczeństwo 
rozwiązań w całym łańcuchu wartości 
(eksploracja, wydobycie, przetwarzanie, 
efektywna gospodarka zasobami, ponowne 
wykorzystanie, recykling i zastępowanie). 
Innowacje w tych dziedzinach zapewnią 
możliwości wzrostu i miejsc pracy, a także 
innowacyjne rozwiązania w zakresie nauki, 
technologii, gospodarki, polityki i 
zarządzania. W tym celu prowadzone są 
prace nad utworzeniem europejskiego 
partnerstwa innowacji w dziedzinie 
surowców, a w przypadku krytycznych 
surowców zwanych metalami ziem 
rzadkich powstaje europejska sieć ds. 
kompetencji w zakresie metali ziem 
rzadkich. Wielkie znaczenie ma również i 
powinna być kontynuowana współpraca 
międzynarodowa w dziedzinie surowców, 
jak np. współpraca trójstronna UE-
Japonia-USA dotycząca badań i rozwoju 
w zakresie surowców o krytycznym 
znaczeniu.

Or. en
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Poprawka 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwestia dostępności surowców wymaga 
koordynacji działań w zakresie badań i 
innowacji między dyscyplinami i 
sektorami, aby zapewnić opracowanie 
bezpiecznych, opłacalnych pod względem
gospodarczym, przyjaznych środowisku i 
akceptowalnych przez społeczeństwo 
rozwiązań w całym łańcuchu wartości 
(eksploracja, wydobycie, przetwarzanie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie). Innowacje w tych 
dziedzinach zapewnią możliwości wzrostu 
i miejsc pracy, a także innowacyjne 
rozwiązania w zakresie nauki, technologii, 
gospodarki, polityki i zarządzania. W tym 
celu prowadzone są prace nad utworzeniem 
europejskiego partnerstwa innowacji w 
dziedzinie surowców.

Kwestia dostępności surowców wymaga 
koordynacji działań w zakresie badań i 
innowacji między dyscyplinami i 
sektorami, aby zapewnić opracowanie 
bezpiecznych, opłacalnych pod względem 
gospodarczym, przyjaznych środowisku i 
akceptowalnych przez społeczeństwo 
rozwiązań w całym łańcuchu wartości 
(eksploracja, wydobycie, przetwarzanie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie). Należy włączyć wezwanie 
do właściwego korzystania z wody na 
terenach wiejskich, miejskich i 
przemysłowych, a także apel odnoszący się 
do ochrony ekosystemu wodnego.
Innowacje w tych dziedzinach zapewnią 
możliwości wzrostu i miejsc pracy, a także 
innowacyjne rozwiązania w zakresie nauki, 
technologii, gospodarki, polityki i 
zarządzania. W tym celu prowadzone są 
prace nad utworzeniem europejskiego 
partnerstwa innowacji w dziedzinie 
surowców.

Or. en

Poprawka 1633
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwestia dostępności surowców wymaga 
koordynacji działań w zakresie badań i 

Kwestia dostępności surowców wymaga 
koordynacji działań w zakresie badań i 



AM\907850PL.doc 57/169 PE492.790v01-00

PL

innowacji między dyscyplinami i 
sektorami, aby zapewnić opracowanie 
bezpiecznych, opłacalnych pod względem 
gospodarczym, przyjaznych środowisku i 
akceptowalnych przez społeczeństwo 
rozwiązań w całym łańcuchu wartości 
(eksploracja, wydobycie, przetwarzanie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie). Innowacje w tych 
dziedzinach zapewnią możliwości wzrostu 
i miejsc pracy, a także innowacyjne 
rozwiązania w zakresie nauki, technologii, 
gospodarki, polityki i zarządzania. W tym 
celu prowadzone są prace nad utworzeniem 
europejskiego partnerstwa innowacji w 
dziedzinie surowców.

innowacji między dyscyplinami i 
sektorami, aby zapewnić opracowanie 
bezpiecznych, opłacalnych pod względem 
gospodarczym, przyjaznych środowisku i 
akceptowalnych przez społeczeństwo 
rozwiązań w całym łańcuchu wartości 
(eksploracja, wydobycie, przetwarzanie, 
ponowne wykorzystanie, recykling i 
zastępowanie). Innowacje w tych 
dziedzinach zapewnią możliwości wzrostu 
i miejsc pracy, a także innowacyjne 
rozwiązania w zakresie nauki, technologii, 
gospodarki, polityki i zarządzania. W tym 
celu prowadzone są prace nad utworzeniem 
europejskich partnerstw innowacyjnych w 
dziedzinie efektywnego korzystania z wody 
i surowców.

Or. en

Uzasadnienie

Woda nie jest częścią konkretnego wyzwania dotyczącego surowców (obejmującego 
wyłącznie nierolnicze surowce nieenergetyczne, a nie zasoby w ogólności) i dlatego w opisie 
poszczególnych wyzwań należy zająć się nią oddzielnie.

Poprawka 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ekoinnowacje dostarczą cennych nowych 
możliwości pod względem wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. 
Rozwiązania opracowane w drodze działań 
na poziomie Unii umożliwią 
przeciwdziałanie kluczowym zagrożeniom 
dla konkurencyjności przemysłowej oraz 
szybką absorpcję i odtworzenie innowacji 
na całym jednolitym rynku i poza nim. To 
ułatwi proces przejścia do ekologicznej 
gospodarki, wykorzystującej zasoby w 

Ekoinnowacje dostarczą cennych nowych 
możliwości pod względem wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. 
Rozwiązania opracowane w drodze działań 
na poziomie Unii umożliwią 
przeciwdziałanie kluczowym zagrożeniom 
dla konkurencyjności przemysłowej oraz 
szybką absorpcję i odtworzenie innowacji 
na całym jednolitym rynku i poza nim. To 
ułatwi proces przejścia do ekologicznej 
gospodarki, wykorzystującej zasoby w 
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zrównoważony sposób. Do partnerów na 
potrzeby tego podejścia będą należeć: 
międzynarodowi, europejscy i krajowi 
decydenci, programy w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone na 
płaszczyźnie międzynarodowej i w 
państwach członkowskich, europejski 
biznes i przemysł, Europejska Agencja 
Środowiska i krajowe agencje ochrony 
środowiska, a także inne zainteresowane 
strony. Oprócz współpracy dwustronnej i 
regionalnej, działania na poziomie Unii 
zapewnią również wsparcie na rzecz 
odnośnych międzynarodowych wysiłków i 
inicjatyw, w tym Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), 
międzyrządowej platformy ds. 
różnorodności biologicznej i usług 
ekosystemowych (IPBES) oraz Grupy ds. 
Obserwacji Ziemi (GEO).

zrównoważony sposób. Do partnerów na 
potrzeby tego podejścia będą należeć: 
międzynarodowi, europejscy i krajowi 
decydenci, programy w zakresie badań 
naukowych i innowacji prowadzone na 
płaszczyźnie międzynarodowej i w 
państwach członkowskich, europejski 
biznes i przemysł, w szczególności MŚP, 
europejskie uniwersytety i instytuty 
badawcze, pozarządowe organizacje i 
ośrodki analityczne, Europejska Agencja 
Środowiska i krajowe agencje ochrony 
środowiska, a także inne zainteresowane 
strony. Oprócz współpracy dwustronnej 
i regionalnej, działania na poziomie Unii 
zapewnią również wsparcie na rzecz 
odnośnych międzynarodowych wysiłków 
i inicjatyw, w tym Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), 
międzyrządowej platformy ds. 
różnorodności biologicznej i usług 
ekosystemowych (IPBES), 
międzynarodowego zespołu ds. zasobów
oraz Grupy ds. Obserwacji Ziemi (GEO).

Or. en

Poprawka 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (a) – ustęp 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest rozwój i ocena innowacyjnych, 
racjonalnych pod względem kosztów i 
zrównoważonych środków 
ograniczających skutki zmiany klimatu i 
umożliwiających dostosowanie się do nich, 
obejmujących emisje gazów cieplarnianych 
zawierające CO2 i niezawierające go, 
uwzględniających ekologiczne rozwiązania 
technologiczne i nietechnologiczne, 

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

ekologiczne rozwiązania technologiczne i 
nietechnologiczne, poprzez gromadzenie 
danych na potrzeby celowych, wczesnych i 
skutecznych działań oraz tworzenia sieci 
podmiotów dysponujących odpowiednimi 
kompetencjami. Działania będą się 
koncentrowały na: lepszym zrozumieniu 
zjawiska zmiany klimatu i przygotowaniu 
wiarygodnych prognoz w tym zakresie,
ocenie skutków i zagrożeń oraz 
opracowaniu innowacyjnych, racjonalnych 
pod względem kosztów środków 
umożliwiających dostosowanie się do 
skutków zmiany klimatu i środków 
zapobiegania ryzyku, a także wsparciu 
polityki ograniczania takich skutków.
Oprócz tego, że kwestię tę reguluje 
COM(2011)0811 część III podpunkty 
5.1.1. oraz 5.1.2., kwestia ta musi być 
także poruszona tutaj.

Or. en

Uzasadnienie

Dopilnowanie, aby społeczeństwa europejskie były przygotowane na konsekwencje zmiany 
klimatu poprzez wspieranie badań nad środkami ograniczającymi skutki zmiany klimatu 
i umożliwiającymi dostosowanie się do nich.

Poprawka 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest rozwój i ocena innowacyjnych, 
racjonalnych pod względem kosztów i 
zrównoważonych środków 
ograniczających skutki zmiany klimatu i 
umożliwiających dostosowanie się do nich, 
obejmujących emisje gazów cieplarnianych 
zawierające CO2 i niezawierające go, 
uwzględniających ekologiczne rozwiązania 
technologiczne i nietechnologiczne, 

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

poprzez gromadzenie danych na potrzeby 
celowych, wczesnych i skutecznych 
działań oraz tworzenia sieci podmiotów 
dysponujących odpowiednimi 
kompetencjami. Działania będą się 
koncentrowały na: lepszym zrozumieniu 
zjawiska zmiany klimatu i przygotowaniu 
wiarygodnych prognoz w tym zakresie,
ocenie skutków i zagrożeń oraz 
opracowaniu innowacyjnych, racjonalnych 
pod względem kosztów środków 
umożliwiających dostosowanie się do 
skutków zmiany klimatu, zapobieganie 
ryzyku oraz zarządzanie ryzykiem w 
kluczowych sektorach społeczno-
gospodarczych (jak rolnictwo, energetyka, 
transport, turystyka, środowisko 
zbudowane oraz dziedzictwo kulturowe), a 
także wsparciu polityki ograniczania takich 
skutków.

Or. en

Poprawka 1637
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest rozwój i ocena innowacyjnych, 
racjonalnych pod względem kosztów i 
zrównoważonych środków 
ograniczających skutki zmiany klimatu i 
umożliwiających dostosowanie się do nich, 
obejmujących emisje gazów cieplarnianych 
zawierające CO2 i niezawierające go, 
uwzględniających ekologiczne rozwiązania 
technologiczne i nietechnologiczne, 
poprzez gromadzenie danych na potrzeby 
celowych, wczesnych i skutecznych 
działań oraz tworzenia sieci podmiotów 
dysponujących odpowiednimi 
kompetencjami. Działania będą się 

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

koncentrowały na: lepszym zrozumieniu 
zjawiska zmiany klimatu i przygotowaniu 
wiarygodnych prognoz w tym zakresie,
ocenie skutków i zagrożeń oraz 
opracowaniu innowacyjnych, racjonalnych 
pod względem kosztów środków 
umożliwiających łagodzenie skutków 
zmiany klimatu i dostosowanie się do nich
oraz środków zapobiegania ryzyku, a także 
wsparciu polityki ograniczania takich 
skutków.

Or. en

Poprawka 1638
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Zrównoważone zarządzanie zasobami 
naturalnymi i ekosystemami

(b) Zrównoważone i bezpieczne 
zarządzanie zasobami naturalnymi i 
ekosystemami

Or. en

Poprawka 1639
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Zrównoważone zarządzanie zasobami 
naturalnymi i ekosystemami

(b) Zrównoważone zarządzanie zasobami 
obejmującymi zasoby naturalne i
dziedzictwo kulturowe oraz ekosystemami 

Or. en
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Poprawka 1640
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest dostarczenie wiedzy na 
potrzeby zarządzania zasobami 
naturalnymi zapewniającego równowagę 
między ograniczonymi zasobami a 
potrzebami społeczeństwa i gospodarki. 
Działania będą się koncentrowały na: 
pogłębieniu naszego zrozumienia 
funkcjonowania ekosystemów, ich 
interakcji z systemami społecznymi oraz 
roli w podtrzymywaniu gospodarki i 
ludzkiego dobrostanu, a także zapewnieniu 
wiedzy i narzędzi na potrzeby skutecznego 
procesu decyzyjnego i udziału
społeczeństwa.

Celem jest dostarczenie wiedzy na 
potrzeby zarządzania zasobami 
naturalnymi zapewniającego równowagę 
między ograniczonymi zasobami a 
potrzebami społeczeństwa i gospodarki. 
Działania będą się koncentrowały na: 
pogłębianiu naszego zrozumienia 
funkcjonowania ekosystemów – w tym 
regulacyjnej roli oceanów i lasów w 
zapobieganiu globalnemu ociepleniu – ich 
interakcji z systemami społecznymi oraz 
roli w podtrzymywaniu gospodarki i 
dobrostanu człowieka, a także zapewnieniu 
wiedzy i narzędzi w celu skutecznego 
podejmowania decyzji i zaangażowania
społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 1641
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest dostarczenie wiedzy na 
potrzeby zarządzania zasobami 
naturalnymi zapewniającego równowagę 
między ograniczonymi zasobami a 
potrzebami społeczeństwa i gospodarki. 
Działania będą się koncentrowały na: 
pogłębieniu naszego zrozumienia 
funkcjonowania ekosystemów, ich 
interakcji z systemami społecznymi oraz 
roli w podtrzymywaniu gospodarki i 

Celem jest dostarczenie wiedzy na 
potrzeby zarządzania zasobami 
naturalnymi zapewniającego równowagę 
między ograniczonymi zasobami a 
potrzebami społeczeństwa. Działania będą 
się koncentrowały na: pogłębieniu naszego 
zrozumienia funkcjonowania 
ekosystemów, ich interakcji z systemami 
społecznymi oraz roli w podtrzymywaniu 
gospodarki i ludzkiego dobrostanu, a także 
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ludzkiego dobrostanu, a także zapewnieniu 
wiedzy i narzędzi na potrzeby skutecznego 
procesu decyzyjnego i udziału 
społeczeństwa.

zapewnieniu wiedzy i narzędzi na potrzeby 
skutecznego procesu decyzyjnego i udziału 
społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 1642
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest dostarczenie wiedzy na 
potrzeby zarządzania zasobami 
naturalnymi zapewniającego równowagę 
między ograniczonymi zasobami a 
potrzebami społeczeństwa i gospodarki. 
Działania będą się koncentrowały na: 
pogłębieniu naszego zrozumienia 
funkcjonowania ekosystemów, ich 
interakcji z systemami społecznymi oraz 
roli w podtrzymywaniu gospodarki i 
ludzkiego dobrostanu, a także zapewnieniu 
wiedzy i narzędzi na potrzeby skutecznego 
procesu decyzyjnego i udziału 
społeczeństwa.

Celem jest dostarczenie wiedzy na 
potrzeby zarządzania zasobami 
obejmującymi zasoby naturalne i 
dziedzictwo kulturowe zapewniającego 
równowagę między ograniczonymi 
zasobami a potrzebami społeczeństwa i 
gospodarki. Działania będą się 
koncentrowały na: pogłębieniu naszego 
zrozumienia funkcjonowania 
ekosystemów, ich interakcji z systemami 
społecznymi oraz roli w podtrzymywaniu 
gospodarki i ludzkiego dobrostanu, a także 
zapewnieniu wiedzy i narzędzi na potrzeby 
skutecznego procesu decyzyjnego i udziału 
społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 1643
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5,3 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b a) Zrównoważone zarządzanie 
dziedzictwem kulturowym
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Celem jest zrównoważone zarządzanie i 
wykorzystywanie zasobów dziedzictwa 
kulturowego oraz minimalizowanie 
zagrożeń związanych ze zmianami 
globalnymi.  Działania koncentrują się na 
określeniu poziomów odporności i 
zarządzania dziedzictwem kulturowym 
poprzez obserwację, monitoring i 
modelowanie, w celu opracowania 
podstawy dla spójnych ram służących 
ocenie i zarządzaniu ryzykiem.  W celu 
pomiaru zmian w integralności wizualnej, 
materialnej i strukturalnej 
archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, nieruchomego lub 
ruchomego zostaną opracowane 
wskaźniki.

Or. it

Poprawka 1644
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Uwzględnienie wzorców konsumpcji 
zasobów oraz zmieniającego się stylu życia
Prowadzenie badań nad zrównoważonymi 
zmianami stylu życia i sprzyjanie 
wytworzeniu się zrównoważonych stylów 
życia. Wspieranie realizacji innowacji i 
rozwiązań w zakresie popytu w celu 
ograniczenia zużycia surowców oraz 
niezrównoważonego wykorzystania 
zasobów.

Or. en
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Poprawka 1645
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Zapewnienie działań na rzecz 
zrównoważonego przejścia w zakresie 
zasobów wodnych i usług wodnych oraz 
zarządzania nimi i wykorzystywania ich 
Celem jest usprawnienie innowacyjnej 
bazy wiedzy na temat (przejść w zakresie) 
dostaw wody, oczyszczania wody, 
zamknięcia obiegu wody i odzyskiwania 
energii/ surowców, a także poprawa 
zaangażowania/ zachowania 
użytkowników końcowych z myślą o 
zaspokojeniu przyszłych potrzeb.

Or. en

Poprawka 1646
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Zapewnienie zrównoważonych dostaw
surowców nieenergetycznych i 
nierolniczych

(c) Zapewnienie zrównoważonego 
wykorzystywania surowców 
nieenergetycznych i nierolniczych oraz 
zarządzania nimi i ich dostaw

Or. en

Poprawka 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest poprawa bazy wiedzy na temat 
surowców oraz rozwój innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie racjonalnych pod 
względem kosztów i przyjaznych dla 
środowiska poszukiwań, pozyskiwania, 
przetwarzania, recyklingu i odzysku 
surowców oraz ich zastępowania 
gospodarczo atrakcyjnymi alternatywami o 
mniejszym wpływie na środowisko. 
Działania będą się koncentrowały na: 
poprawie zrozumienia dostępności 
surowców, promowaniu zrównoważonych 
dostaw i wykorzystania surowców, 
znalezieniu alternatyw dla surowców 
krytycznych oraz poprawie świadomości 
społecznej i umiejętności związanych z 
surowcami.

Celem jest poprawa bazy wiedzy na temat 
surowców oraz rozwój innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie racjonalnego pod 
względem kosztów, efektywnego pod 
względem wykorzystania zasobów i 
przyjaznego dla środowiska 
wykorzystania, ponownego wykorzystania 
oraz recyklingu i odzysku surowców oraz 
ich zastępowania gospodarczo 
atrakcyjnymi alternatywami o mniejszym 
wpływie na środowisko. Działania będą się 
koncentrowały na: poprawie zrozumienia 
dostępności surowców, promowaniu 
zrównoważonych dostaw i wykorzystania 
surowców, promowaniu ekoprojektu oraz 
promowaniu zrównoważonego 
zaopatrzenia, efektywnego wykorzystania i 
ponownego wykorzystania surowców,
znalezieniu alternatyw dla surowców 
krytycznych, opracowaniu procesów i 
systemów działających na zasadzie obiegu 
zamkniętego, wspieraniu strategii i 
technologii recyklingu i ponownego 
wykorzystania, przyjęciu po stronie popytu 
środka umożliwiającego obywatelom i 
konsumentom zmniejszenie zużycia 
surowców i ich marnotrawstwa, a także 
poprawie świadomości społecznej i 
umiejętności związanych z surowcami.

Or. en

Poprawka 1648
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest poprawa bazy wiedzy na temat Celem jest poprawa bazy wiedzy na temat 
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surowców oraz rozwój innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie racjonalnych pod 
względem kosztów i przyjaznych dla 
środowiska poszukiwań, pozyskiwania, 
przetwarzania, recyklingu i odzysku 
surowców oraz ich zastępowania 
gospodarczo atrakcyjnymi alternatywami o 
mniejszym wpływie na środowisko. 
Działania będą się koncentrowały na: 
poprawie zrozumienia dostępności 
surowców, promowaniu zrównoważonych 
dostaw i wykorzystania surowców, 
znalezieniu alternatyw dla surowców 
krytycznych oraz poprawie świadomości 
społecznej i umiejętności związanych z 
surowcami.

surowców oraz rozwój innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie racjonalnych pod 
względem kosztów i przyjaznych dla 
środowiska poszukiwań, pozyskiwania, 
przetwarzania, recyklingu i odzysku 
surowców oraz ich zastępowania 
gospodarczo atrakcyjnymi alternatywami o 
mniejszym wpływie na środowisko. 
Działania będą się koncentrowały na: 
poprawie zrozumienia dostępności 
surowców, promowaniu zrównoważonych 
dostaw i wykorzystania surowców, 
znalezieniu alternatyw dla surowców 
krytycznych poprawie świadomości 
społecznej i umiejętności związanych z 
surowcami, a także tworzeniu i 
stymulowaniu regionalnych i krajowych 
klastrów surowcowych oraz 
rozwiązywaniu problemów logistycznych 
dotyczących łączenia poszczególnych 
gałęzi przemysłu ze źródłami surowców.

Or. en

Poprawka 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest poprawa bazy wiedzy na temat 
surowców oraz rozwój innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie racjonalnych pod 
względem kosztów i przyjaznych dla 
środowiska poszukiwań, pozyskiwania, 
przetwarzania, recyklingu i odzysku 
surowców oraz ich zastępowania 
gospodarczo atrakcyjnymi alternatywami o 
mniejszym wpływie na środowisko. 
Działania będą się koncentrowały na: 
poprawie zrozumienia dostępności 
surowców, promowaniu zrównoważonych 
dostaw i wykorzystania surowców, 
znalezieniu alternatyw dla surowców 

Celem jest poprawa bazy wiedzy na temat 
surowców oraz rozwój innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie racjonalnych pod 
względem kosztów i przyjaznych dla 
środowiska poszukiwań, pozyskiwania, 
przetwarzania, recyklingu i odzysku 
surowców oraz ich zastępowania 
gospodarczo atrakcyjnymi alternatywami o 
mniejszym wpływie na środowisko. 
Działania będą się koncentrowały na: 
poprawie zrozumienia dostępności 
surowców, promowaniu zrównoważonych 
dostaw i wykorzystania surowców, 
znalezieniu alternatyw dla surowców 
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krytycznych oraz poprawie świadomości 
społecznej i umiejętności związanych z 
surowcami.

krytycznych i niebezpiecznych, a także 
zachęcaniu do projektów 
uwzględniających zrównoważone 
wykorzystanie i ponowne wykorzystanie 
materiałów oraz poprawie świadomości 
społecznej i umiejętności związanych z 
surowcami.

Or. en

Uzasadnienie

Projektowanie z myślą o ponownym wykorzystaniu stanowi podstawę realizacji 
zrównoważonego przepływu materiałów.

Poprawka 1650
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie ekoinnowacji w 
każdej postaci umożliwiających przejście 
na gospodarkę ekologiczną.  Działania 
będą się koncentrowały na: wzmocnieniu 
ekoinnowacyjnych technologii, procesów, 
usług i produktów oraz zwiększeniu ich 
absorpcji przez rynek i powielania, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP, 
wsparciu innowacyjnych kierunków 
polityki i zmian społecznych, pomiarze i 
ocenie postępów na drodze do gospodarki 
ekologicznej, także wspomaganiu 
zasobooszczędności poprzez systemy 
cyfrowe.

Celem jest promowanie ekoinnowacji w 
każdej postaci umożliwiających przejście 
na gospodarkę ekologiczną.  Działania 
będą się koncentrowały na: wzmocnieniu 
ekoinnowacyjnych technologii, procesów, 
usług i produktów oraz zwiększeniu ich 
absorpcji przez rynek i powielania, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP, 
wsparciu innowacyjnych kierunków 
polityki i zmian społecznych, pomiarze i 
ocenie postępów na drodze do gospodarki 
ekologicznej, także wspomaganiu 
zasobooszczędności poprzez systemy 
cyfrowe. W szczególności program 
innowacji ekologicznych z powodzeniem 
wdrażany w ramach programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji w 
poprzednich wieloletnich ramach 
finansowych UE jest kontynuowany w 
ramach programu „Horyzont 2020” i 
przeznaczane są nań znaczne środki 
budżetowe.
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Or. en

Poprawka 1651
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie ekoinnowacji w 
każdej postaci umożliwiających przejście 
na gospodarkę ekologiczną.  Działania 
będą się koncentrowały na: wzmocnieniu 
ekoinnowacyjnych technologii, procesów, 
usług i produktów oraz zwiększeniu ich 
absorpcji przez rynek i powielania, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP, 
wsparciu innowacyjnych kierunków 
polityki i zmian społecznych, pomiarze i 
ocenie postępów na drodze do gospodarki 
ekologicznej, także wspomaganiu 
zasobooszczędności poprzez systemy 
cyfrowe.

Celem jest promowanie ekoinnowacji w 
każdej postaci umożliwiających przejście 
na gospodarkę ekologiczną.  Działania 
będą się koncentrowały na: wzmocnieniu 
ekoinnowacyjnych technologii, procesów, 
usług i produktów oraz zwiększeniu ich 
absorpcji przez rynek i powielania, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP, 
wsparciu innowacyjnych kierunków 
polityki i zmian społecznych, wspieraniu 
badań nad bezpiecznymi zamiennikami 
substancji określonych jako niebezpieczne 
zgodnie z rozporządzeniem Unii 
Europejskiej w sprawie chemikaliów i ich 
bezpiecznego stosowania (REACH), 
pomiarze i ocenie postępów na drodze do 
gospodarki ekologicznej, także 
wspomaganiu zasobooszczędności poprzez 
systemy cyfrowe.

Or. en

Poprawka 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie ekoinnowacji w 
każdej postaci umożliwiających przejście 
na gospodarkę ekologiczną.  Działania 
będą się koncentrowały na: wzmocnieniu 

Celem jest promowanie ekoinnowacji w 
każdej postaci umożliwiających przejście 
na gospodarkę ekologiczną.  Działania 
będą się koncentrowały na: wzmocnieniu 
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ekoinnowacyjnych technologii, procesów, 
usług i produktów oraz zwiększeniu ich 
absorpcji przez rynek i powielania, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP, 
wsparciu innowacyjnych kierunków 
polityki i zmian społecznych, pomiarze i 
ocenie postępów na drodze do gospodarki 
ekologicznej, także wspomaganiu 
zasobooszczędności poprzez systemy 
cyfrowe.

ekoinnowacyjnych technologii, procesów, 
usług i produktów oraz zwiększeniu ich 
absorpcji przez rynek i powielania, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP,
rozwoju ekoinnowacyjnych strategii, 
metodologii i narzędzi służących 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego w 
Europie, wsparciu innowacyjnych 
kierunków polityki i zmian społecznych, 
pomiarze i ocenie postępów na drodze do 
gospodarki ekologicznej, także 
wspomaganiu zasobooszczędności poprzez 
systemy cyfrowe.

Or. en

Poprawka 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie ekoinnowacji w 
każdej postaci umożliwiających przejście 
na gospodarkę ekologiczną.  Działania 
będą się koncentrowały na: wzmocnieniu 
ekoinnowacyjnych technologii, procesów, 
usług i produktów oraz zwiększeniu ich 
absorpcji przez rynek i powielania, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP, 
wsparciu innowacyjnych kierunków 
polityki i zmian społecznych, pomiarze i 
ocenie postępów na drodze do gospodarki 
ekologicznej, także wspomaganiu 
zasobooszczędności poprzez systemy 
cyfrowe.

Celem jest promowanie ekoinnowacji w 
każdej postaci umożliwiających przejście 
na gospodarkę ekologiczną.  Działania
będą się koncentrowały na: wzmocnieniu 
ekoinnowacyjnych technologii, procesów, 
usług i produktów oraz zwiększeniu ich 
absorpcji przez rynek i powielania, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP, 
wsparciu innowacyjnych kierunków 
polityki, zrównoważonych modeli 
gospodarki i zmian społecznych, pomiarze 
i ocenie postępów na drodze do gospodarki 
ekologicznej, także wspomaganiu 
zasobooszczędności poprzez systemy 
cyfrowe.

Or. en

Poprawka 1654
Oreste Rossi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest promowanie ekoinnowacji w 
każdej postaci umożliwiających przejście 
na gospodarkę ekologiczną. Działania będą 
się koncentrowały na: wzmocnieniu 
ekoinnowacyjnych technologii, procesów, 
usług i produktów oraz zwiększeniu ich 
absorpcji przez rynek i powielania, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP, 
wsparciu innowacyjnych kierunków 
polityki i zmian społecznych, pomiarze i 
ocenie postępów na drodze do gospodarki 
ekologicznej, także wspomaganiu 
zasobooszczędności poprzez systemy 
cyfrowe.

Celem jest promowanie ekoinnowacji w 
każdej postaci umożliwiających przejście 
na gospodarkę ekologiczną. Działania będą 
się koncentrowały na: wzmocnieniu 
ekoinnowacyjnych technologii, procesów, 
usług i produktów oraz zwiększeniu ich 
absorpcji przez rynek po konkurencyjnych 
cenach i powielania, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, wsparciu 
innowacyjnych kierunków polityki i zmian 
społecznych, pomiarze i ocenie postępów 
na drodze do gospodarki ekologicznej, 
także wspomaganiu zasobooszczędności 
poprzez systemy cyfrowe.

Or. it

Poprawka 1655
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d a) Sposób traktowania dóbr kultury, 
naprawa, utrzymanie, digitalizacja i 
ponowne wykorzystanie w XXI wieku
Celem jest ochrona dziedzictwa 
kulturowego XX wieku, w tym dziedzictwa 
cyfrowego. Działalność koncentruje się na 
rozwoju i stosowaniu nowych technologii, 
w tym nanotechnologii, w połączeniu z 
tradycyjnymi technologiami oraz z oceną 
dopuszczalności nowych środków z 
punktu widzenia kultury, w tym nośników 
cyfrowych, w celu poprawy odporności 
delikatnego i podatnego na zniszczenie 
dorobku kulturowego, również poprzez 
ponowne wykorzystanie budynków i dzieł 
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sztuki współczesnej, z poszanowaniem 
różnic regionalnych i różnych postaw 
kulturowych.

Or. it

Poprawka 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e a) Dziedzictwo kulturowe
Celem są badania dotyczące strategii, 
metod i niezbędnych narzędzi służących 
zapewnieniu dynamicznego 
i zrównoważonego dziedzictwa 
kulturowego w Europie w odpowiedzi na 
zmianę klimatu. Dziedzictwo kulturowe 
w różnorodnych postaciach fizycznych 
zapewnia warunki życia odpornym 
społecznościom, którei są w stanie 
odpowiednio reagować na wielorakie 
zmiany. Badania w dziedzinie dziedzictwa 
kulturowego wymagają podejścia 
multidyscyplinarnego w celu lepszego 
zrozumienia materiałów historycznych. 
Działania skupiają się na określeniu 
poziomów odporności poprzez obserwacje, 
na monitorowaniu i modelowaniu i mają 
na celu umożliwienie lepszego 
zrozumienia sposobu, w jaki społeczności 
postrzegają zmianę klimatu i reagują na 
nią, oraz sposobu, w jaki reagują na 
zagrożenia sejsmiczno-wulkaniczne.

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest powiązanie wyzwań społecznych, szczególnie związanych ze zmianą klimatu, 
oraz stosowania nowych technologii z wpływem, jaki one wywierają na dziedzictwo 
kulturowe, poprzez rozważenie zarówno zagrożeń, z jakimi się wiążą, jak i możliwości, jakie 
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oferują.

Poprawka 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) Dziedzictwo kulturowe: reagowanie 
społeczności na zmianę klimatu
Odrębną ważną kwestią jest dziedzictwo 
europejskie, ponieważ stanowi ono 
wyjątkowy zasób będący istotnym 
zmieniającym się elementem tożsamości 
indywidualnej i zbiorowej, i dlatego 
potrzebne są badania nad strategiami, 
metodologiami i narzędziami 
umożliwiającymi dalszy dynamiczny 
rozwój dziedzictwa kulturowego w 
Europie. Na przykład zachodzące w 
środowisku zmiany oraz częstsze 
występowanie zjawisk ekstremalnych, 
takich jak powodzie czy zagrożenia 
naturalne o charakterze wulkanicznym i 
sejsmicznym, rodzą kwestie dotyczące 
sposobu pojmowania przez poszczególne 
społeczności tych zjawisk i reagowania na 
związane z nimi wyzwania.

Or. en

Poprawka 1658
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e a) Dziedzictwo kulturowe
Celem są prace badawcze nad strategiami, 
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metodami i instrumentami niezbędnymi, 
aby sprawić, by w odpowiedzi na zmianę 
klimatu Europa dysponowała 
dynamicznym i trwałym dziedzictwem 
kulturowym. Badania nad dziedzictwem 
kulturowym wymagają 
multidyscyplinarnego podejścia, które 
umożliwi lepsze zrozumienie materiałów 
historycznych.

Or. de

Poprawka 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 5 – podpunkt 5.3 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) Osiągnięcie dobrego stanu 
środowiska w europejskich morzach i 
oceanach
Poszerzenie zasobu wiedzy na temat 
zanieczyszczeń morskich i ich wpływu na 
osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu 
środowiska europejskich mórz i oceanów 
zgodnie z wymogami dyrektywy ramowej 
w sprawie strategii morskiej.

Or. en

Poprawka 1660
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. INTEGRACYJNE, INNOWACYJNE I
BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA

6. EUROPA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ 
ŚWIECIE – INTEGRACYJNE I
REFLEKSYJNE SPOŁECZEŃSTWA
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Or. en

Poprawka 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. INTEGRACYJNE, INNOWACYJNE I 
BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA

6. EUROPA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ 
ŚWIECIE – INTEGRACYJNE, 
INNOWACYJNE I REFLEKSYJNE 
SPOŁECZEŃSTWA

Or. en

Poprawka 1662
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. INTEGRACYJNE, INNOWACYJNE I 
BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA

6. ZROZUMIENIE EUROPEJSKICH 
SPOŁECZEŃSTW ORAZ ZMIAN 
KULTUROWYCH I SPOŁECZNYCH

Or. en

Poprawka 1663
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest wspieranie 
integracyjnych, innowacyjnych i 
bezpiecznych społeczeństw europejskich w 

Celami szczegółowymi są lepsze 
zrozumienie Europy i wspieranie jej 
wzrostu gospodarczego poprzez kulturę i 
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kontekście bezprecedensowych 
przeobrażeń i nasilających się globalnych 
współzależności.

kreatywność jako podstawowe wartości w 
celu budowania bardziej integracyjnych i 
innowacyjnych społeczeństw. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy położyć nacisk nie tylko na zrozumienie społeczeństwa jako takiego, ale także na 
dokonaniu jego zmiany w pozytywny sposób, przy wspieraniu wzrostu gospodarczego, w czym 
zasadniczą rolę mogą odgrywać kultura i kreatywność. Oczywiste jest również, że sektory 
twórczości i kultury mogą stanowić podstawę przyszłego europejskiego wzrostu 
gospodarczego: obrona i ochrona naszej kultury oznacza także nadanie jej odpowiedniej 
rangi w celu zwiększenia kreatywności i innowacyjności.

Poprawka 1664
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest wspieranie 
integracyjnych, innowacyjnych i 
bezpiecznych społeczeństw europejskich w 
kontekście bezprecedensowych 
przeobrażeń i nasilających się globalnych 
współzależności.

Celem szczegółowym jest wspieranie 
integracyjnych i refleksyjnych
społeczeństw europejskich w kontekście 
bezprecedensowych przeobrażeń i 
nasilających się globalnych 
współzależności.

Or. en

Poprawka 1665
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest wspieranie 
integracyjnych, innowacyjnych i 
bezpiecznych społeczeństw europejskich w 
kontekście bezprecedensowych 

Celem szczegółowym jest wspieranie 
integracyjnych, spójnych, innowacyjnych i 
bezpiecznych społeczeństw europejskich w 
kontekście bezprecedensowych 
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przeobrażeń i nasilających się globalnych 
współzależności.

przeobrażeń i nasilających się globalnych 
współzależności.

Or. en

Poprawka 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa stoi w obliczu poważnych zmian 
społeczno-gospodarczych, mających 
istotny wpływ na jej przyszłość, takich jak 
nasilające się gospodarcze i kulturalne 
współzależności, starzenie się populacji, 
wykluczenie społeczne i ubóstwo, 
nierówności i przepływy migracyjne, 
zapobieganie różnicom w dostępie do 
technologii cyfrowych, propagowanie 
kultury innowacji i kreatywności w 
społeczeństwie i przedsiębiorstwach, a 
także zapewnienie bezpieczeństwa i 
wolności, zaufania do instytucji 
demokratycznych oraz między 
obywatelami w granicach państw i ponad 
granicami. Wyzwania są ogromne i 
wymagają wspólnego europejskiego 
podejścia.

Europa stoi w obliczu poważnych zmian 
społeczno-gospodarczych, mających 
istotny wpływ na jej przyszłość, takich jak 
nasilające się gospodarcze i kulturalne 
współzależności, starzenie się populacji i 
zmiany demograficzne, wykluczenie 
społeczne i ubóstwo, nierówności i 
przepływy migracyjne, zapobieganie 
różnicom w dostępie do technologii 
cyfrowych, propagowanie kultury nauki, 
innowacji i kreatywności w społeczeństwie 
i przedsiębiorstwach, a także zapewnienie 
bezpieczeństwa i wolności, zaufania do 
instytucji demokratycznych oraz między 
obywatelami w granicach państw i ponad 
granicami, wspieranie integracji 
politycznej i obywatelskiej, lepsze 
zrozumienie europejskiej sfery publicznej 
oraz wspieranie porozumienia i 
wzajemnych stosunków społeczeństw 
europejskich ponad barierami 
narodowymi, rasowymi, językowymi, 
religijnymi, technologicznymi i 
społecznymi. Wyzwania te są ogromne i 
wymagają wspólnego europejskiego 
podejścia.

Or. en

Poprawka 1667
Patrizia Toia



PE492.790v01-00 78/169 AM\907850PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europa stoi w obliczu poważnych zmian 
społeczno-gospodarczych, mających 
istotny wpływ na jej przyszłość, takich jak 
nasilające się gospodarcze i kulturalne 
współzależności, starzenie się populacji, 
wykluczenie społeczne i ubóstwo, 
nierówności i przepływy migracyjne, 
zapobieganie różnicom w dostępie do 
technologii cyfrowych, propagowanie 
kultury innowacji i kreatywności w 
społeczeństwie i przedsiębiorstwach, a 
także zapewnienie bezpieczeństwa i 
wolności, zaufania do instytucji 
demokratycznych oraz między 
obywatelami w granicach państw i ponad 
granicami. Wyzwania są ogromne i 
wymagają wspólnego europejskiego 
podejścia.

Europa stoi w obliczu poważnych zmian 
społeczno-gospodarczych, mających 
istotny wpływ na jej przyszłość, takich jak 
nasilające się gospodarcze i kulturalne 
współzależności, starzenie się populacji, 
wykluczenie społeczne i ubóstwo, 
nierówności i przepływy migracyjne, 
zapobieganie różnicom w dostępie do 
technologii cyfrowych, propagowanie 
kultury innowacji i kreatywności w 
społeczeństwie i przedsiębiorstwach, a 
także zapewnienie bezpieczeństwa i 
wolności, zaufania do instytucji 
demokratycznych oraz między 
obywatelami w granicach państw i ponad 
granicami. Wyzwania te są ogromne i 
wymagają coraz bardziej złożonego 
połączenia odrębnych oraz wspólnych 
europejskich podejść opartych na 
wspólnej wiedzy naukowej, jakiej mogą 
dostarczyć jedynie nauki społeczne i 
humanistyczne oraz sektory kultury i 
twórczości.

Or. en

Uzasadnienie

Z wyzwaniami społecznymi można się zmierzyć za pomocą kultury i nauk humanistycznych.

Poprawka 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po pierwsze, w Unii utrzymują się znaczne 
nierówności, zarówno między krajami, jak 

Po pierwsze, w Unii utrzymują się znaczne 
nierówności, zarówno między krajami, jak 
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i w ich obrębie. W 2010 r. wskaźnik 
rozwoju społecznego, stanowiący 
zagregowaną miarę postępów w zakresie 
zdrowia, edukacji i dochodów, wynosił w 
państwach Unii od 0,743 do 0,895, 
odzwierciedlając w ten sposób znaczne 
rozbieżności, przy czym sytuację 
dodatkowo pogarszają nierówności 
społeczne między państwami. Utrzymują 
się również znaczne nierówności związane 
z płcią: przykładowo wskaźnik
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć w Unii wynosi 17,8 % na korzyść 
mężczyzn37. Na każdych sześciu obywateli 
Unii jeden (ok. 80 mln ludzi) jest dziś 
narażony na ubóstwo. W ciągu ostatnich 
dwóch dziesięcioleci powszechniejsze stało 
się ubóstwo wśród młodych osób 
dorosłych i rodzin z dziećmi. Bezrobocie 
wśród młodych ludzi utrzymuje się na 
poziomie powyżej 20 %. 150 mln 
Europejczyków (ok. 25 %) nigdy nie 
korzystało z Internetu i może nigdy nie 
nabyć wystarczających umiejętności 
informatycznych. Zwiększyła się również 
polityczna apatia i polaryzacja podczas 
wyborów, co stanowi odzwierciedlenie 
słabnącego zaufania obywateli do 
dzisiejszych systemów politycznych. Z 
tych informacji wynika, że niektóre grupy 
społeczne i społeczności cały czas 
pozostają poza nawiasem rozwoju 
społecznego i gospodarczego lub 
demokratycznej polityki.

i w ich obrębie. W 2010 r. wskaźnik 
rozwoju społecznego, stanowiący 
zagregowaną miarę postępów w zakresie 
zdrowia, edukacji i dochodów, wynosił w 
państwach Unii od 0,743 do 0,895, 
odzwierciedlając w ten sposób znaczne 
rozbieżności, przy czym sytuację 
dodatkowo pogarszają nierówności 
społeczne między państwami. Utrzymują 
się nierówności szans kobiet i mężczyzn. 
Wskaźnik zróżnicowania wynagrodzenia 
ze względu na płeć w Unii wynosi 17,8 % 
na korzyść mężczyzn37. Na każdych 
sześciu obywateli Unii jeden (ok. 80 mln 
ludzi) jest dziś narażony na ubóstwo. W 
ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci 
powszechniejsze stało się ubóstwo wśród 
młodych osób dorosłych i rodzin z 
dziećmi. Bezrobocie wśród młodych ludzi 
utrzymuje się na poziomie powyżej 20%. 
150 mln Europejczyków (ok. 25 %) nigdy 
nie korzystało z Internetu i może nigdy nie 
nabyć wystarczających umiejętności 
informatycznych. Zwiększyła się również 
polityczna apatia i polaryzacja podczas 
wyborów, co stanowi odzwierciedlenie 
słabnącego zaufania obywateli do 
dzisiejszych systemów politycznych. Z 
tych informacji wynika, że niektóre grupy 
społeczne i społeczności cały czas 
pozostają poza nawiasem rozwoju 
społecznego i gospodarczego lub 
demokratycznej polityki.

Or. en

Poprawka 1669
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po trzecie, obywatele coraz częściej mają 
do czynienia z różnymi zagrożeniami, 
związanymi z przestępczością, przemocą, 
terroryzmem, atakami cybernetycznymi, 
naruszeniami prywatności oraz innymi 
formami zaburzeń społecznych i 
gospodarczych. Według oszacowań, 
każdego roku w Europie ofiarą 
przestępstw pada bezpośrednio nawet 75 
mln osób39. W 2010 r. bezpośredni koszt 
przestępczości, terroryzmu, czynów 
bezprawnych, przemocy i katastrof w 
Europie oszacowano na co najmniej 650 
mld EUR (ok. 5 % PKB Unii). Jaskrawym 
przykładem gospodarczych skutków 
terroryzmu jest atak na World Trade 
Center dnia 9 września 2001 r. Szacuje 
się, że to wydarzenie doprowadziło w 
następnym kwartale do spadku 
wydajności w USA o 35 mld USD, 
całkowitej produkcji o 47 mld USD oraz 
wzrostu bezrobocia o prawie 1%. 
Obywatele, przedsiębiorstwa i instytucje są 
w coraz większym stopniu zaangażowane 
w cyfrowe interakcje i transakcje w 
społecznych, finansowych i handlowych 
obszarach życia, lecz rozwój Internetu 
doprowadził także do pojawienia się 
cyberprzestępczości, przynoszącej co roku 
miliardy euro strat, a także do naruszeń 
prywatności, dotykających osoby fizyczne i 
stowarzyszenia na całym kontynencie. 
Narastająca niepewność w życiu 
codziennym i w nieoczekiwanych 
sytuacjach prawdopodobnie wpłynie na 
zaufanie obywateli nie tylko do instytucji, 
lecz także do siebie nawzajem.

skreślony

Or. en

Poprawka 1670
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po trzecie, obywatele coraz częściej mają 
do czynienia z różnymi zagrożeniami, 
związanymi z przestępczością, przemocą, 
terroryzmem, atakami cybernetycznymi, 
naruszeniami prywatności oraz innymi 
formami zaburzeń społecznych i 
gospodarczych. Według oszacowań, 
każdego roku w Europie ofiarą 
przestępstw pada bezpośrednio nawet 75 
mln osób39. W 2010 r. bezpośredni koszt 
przestępczości, terroryzmu, czynów 
bezprawnych, przemocy i katastrof w 
Europie oszacowano na co najmniej 650 
mld EUR (ok. 5 % PKB Unii). Jaskrawym 
przykładem gospodarczych skutków 
terroryzmu jest atak na World Trade 
Center dnia 9 września 2001 r. Szacuje 
się, że to wydarzenie doprowadziło w 
następnym kwartale do spadku 
wydajności w USA o 35 mld USD, 
całkowitej produkcji o 47 mld USD oraz 
wzrostu bezrobocia o prawie 1%. 
Obywatele, przedsiębiorstwa i instytucje są 
w coraz większym stopniu zaangażowane 
w cyfrowe interakcje i transakcje w 
społecznych, finansowych i handlowych 
obszarach życia, lecz rozwój Internetu 
doprowadził także do pojawienia się 
cyberprzestępczości, przynoszącej co roku 
miliardy euro strat, a także do naruszeń 
prywatności, dotykających osoby fizyczne i 
stowarzyszenia na całym kontynencie. 
Narastająca niepewność w życiu 
codziennym i w nieoczekiwanych 
sytuacjach prawdopodobnie wpłynie na 
zaufanie obywateli nie tylko do instytucji, 
lecz także do siebie nawzajem.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1671
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po trzecie, obywatele coraz częściej mają 
do czynienia z różnymi zagrożeniami, 
związanymi z przestępczością, przemocą, 
terroryzmem, atakami cybernetycznymi, 
naruszeniami prywatności oraz innymi 
formami zaburzeń społecznych i 
gospodarczych. Według oszacowań, 
każdego roku w Europie ofiarą przestępstw 
pada bezpośrednio nawet 75 mln osób39. W 
2010 r. bezpośredni koszt przestępczości, 
terroryzmu, czynów bezprawnych, 
przemocy i katastrof w Europie 
oszacowano na co najmniej 650 mld EUR 
(ok. 5 % PKB Unii). Jaskrawym 
przykładem gospodarczych skutków 
terroryzmu jest atak na World Trade 
Center dnia 9 września 2001 r. Szacuje 
się, że to wydarzenie doprowadziło w 
następnym kwartale do spadku 
wydajności w USA o 35 mld USD, 
całkowitej produkcji o 47 mld USD oraz 
wzrostu bezrobocia o prawie 1%. 
Obywatele, przedsiębiorstwa i instytucje są 
w coraz większym stopniu zaangażowane 
w cyfrowe interakcje i transakcje w 
społecznych, finansowych i handlowych 
obszarach życia, lecz rozwój Internetu 
doprowadził także do pojawienia się 
cyberprzestępczości, przynoszącej co roku 
miliardy euro strat, a także do naruszeń 
prywatności, dotykających osoby fizyczne i 
stowarzyszenia na całym kontynencie. 
Narastająca niepewność w życiu 
codziennym i w nieoczekiwanych 
sytuacjach prawdopodobnie wpłynie na 
zaufanie obywateli nie tylko do instytucji, 
lecz także do siebie nawzajem.

Po trzecie, obywatele coraz częściej mają 
do czynienia z różnymi zagrożeniami, 
związanymi z przestępczością, przemocą, 
terroryzmem, atakami cybernetycznymi, 
naruszeniami prywatności oraz innymi 
formami zaburzeń społecznych i 
gospodarczych. Według oszacowań, 
każdego roku w Europie ofiarą przestępstw 
pada bezpośrednio nawet 75 mln osób39. W 
2010 r. bezpośredni koszt przestępczości, 
terroryzmu, czynów bezprawnych, 
przemocy i katastrof w Europie 
oszacowano na co najmniej 650 mld EUR 
(ok. 5% PKB Unii).

Or. en
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Poprawka 1672
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po trzecie, obywatele coraz częściej mają 
do czynienia z różnymi zagrożeniami, 
związanymi z przestępczością, przemocą, 
terroryzmem, atakami cybernetycznymi, 
naruszeniami prywatności oraz innymi 
formami zaburzeń społecznych i 
gospodarczych. Według oszacowań, 
każdego roku w Europie ofiarą przestępstw 
pada bezpośrednio nawet 75 mln osób39. W 
2010 r. bezpośredni koszt przestępczości, 
terroryzmu, czynów bezprawnych, 
przemocy i katastrof w Europie 
oszacowano na co najmniej 650 mld EUR 
(ok. 5 % PKB Unii). Jaskrawym 
przykładem gospodarczych skutków 
terroryzmu jest atak na World Trade 
Center dnia 9 września 2001 r. Szacuje się, 
że to wydarzenie doprowadziło w 
następnym kwartale do spadku wydajności 
w USA o 35 mld USD, całkowitej 
produkcji o 47 mld USD oraz wzrostu 
bezrobocia o prawie 1%. Obywatele,
przedsiębiorstwa i instytucje są w coraz 
większym stopniu zaangażowane w 
cyfrowe interakcje i transakcje w 
społecznych, finansowych i handlowych 
obszarach życia, lecz rozwój Internetu 
doprowadził także do pojawienia się 
cyberprzestępczości, przynoszącej co roku 
miliardy euro strat, a także do naruszeń 
prywatności, dotykających osoby fizyczne 
i stowarzyszenia na całym kontynencie. 
Narastająca niepewność w życiu 
codziennym i w nieoczekiwanych 
sytuacjach prawdopodobnie wpłynie na 
zaufanie obywateli nie tylko do instytucji, 
lecz także do siebie nawzajem.

Po trzecie, obywatele coraz częściej mają 
do czynienia z różnymi zagrożeniami, 
związanymi z przestępczością, przemocą, 
terroryzmem, atakami cybernetycznymi, 
naruszeniami prywatności oraz innymi 
formami zaburzeń społecznych i 
gospodarczych. Według oszacowań, 
każdego roku w Europie ofiarą przestępstw 
pada bezpośrednio nawet 75 mln osób39. W 
2010 r. bezpośredni koszt przestępczości, 
terroryzmu, czynów bezprawnych, 
przemocy i katastrof w Europie 
oszacowano na co najmniej 650 mld EUR 
(ok. 5% PKB Unii). Jaskrawym 
przykładem gospodarczych skutków 
terroryzmu jest atak na World Trade 
Center dnia 9 września 2001 r. Szacuje się, 
że to wydarzenie doprowadziło w 
następnym kwartale do spadku wydajności 
w USA o 35 mld USD, całkowitej 
produkcji o 47 mld USD oraz wzrostu 
bezrobocia o prawie 1%. Obywatele, 
przedsiębiorstwa i instytucje są w coraz 
większym stopniu zaangażowane w 
cyfrowe interakcje i transakcje w 
społecznych, finansowych i handlowych 
obszarach życia, lecz rozwój Internetu 
doprowadził także do pojawienia się 
cyberprzestępczości, przynoszącej co roku 
miliardy euro strat, a także do naruszeń 
prywatności, dotykających osoby fizyczne 
i stowarzyszenia na całym kontynencie. 
Narastająca niepewność w życiu 
codziennym i w nieoczekiwanych 
sytuacjach prawdopodobnie wpłynie na 
zaufanie obywateli nie tylko do instytucji, 
lecz także do siebie nawzajem. Kluczowym 
elementem wspierania wzrostu i rozwoju 
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gospodarczego jest właściwe podejście do 
stymulowania swobodnego przepływu 
informacji, któremu towarzyszy 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
informacji oraz ochrony prywatności i 
danych osobowych.

Or. en

Poprawka 1673
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po trzecie, obywatele coraz częściej mają 
do czynienia z różnymi zagrożeniami, 
związanymi z przestępczością, przemocą, 
terroryzmem, atakami cybernetycznymi, 
naruszeniami prywatności oraz innymi 
formami zaburzeń społecznych i 
gospodarczych. Według oszacowań, 
każdego roku w Europie ofiarą przestępstw 
pada bezpośrednio nawet 75 mln osób39. W 
2010 r. bezpośredni koszt przestępczości, 
terroryzmu, czynów bezprawnych, 
przemocy i katastrof w Europie 
oszacowano na co najmniej 650 mld EUR 
(ok. 5 % PKB Unii). Jaskrawym 
przykładem gospodarczych skutków 
terroryzmu jest atak na World Trade 
Center dnia 9 września 2001 r. Szacuje się, 
że to wydarzenie doprowadziło w 
następnym kwartale do spadku wydajności 
w USA o 35 mld USD, całkowitej 
produkcji o 47 mld USD oraz wzrostu 
bezrobocia o prawie 1%. Obywatele, 
przedsiębiorstwa i instytucje są w coraz 
większym stopniu zaangażowane w 
cyfrowe interakcje i transakcje w 
społecznych, finansowych i handlowych 
obszarach życia, lecz rozwój Internetu 
doprowadził także do pojawienia się 
cyberprzestępczości, przynoszącej co roku 

Po trzecie, obywatele coraz częściej mają 
do czynienia z różnymi zagrożeniami, 
związanymi z przestępczością, przemocą, 
w tym z przemocą ze względu na płeć, 
terroryzmem, atakami cybernetycznymi, 
naruszeniami prywatności oraz innymi 
formami zaburzeń społecznych i 
gospodarczych. Według szacunków
każdego roku w Europie ofiarą przestępstw 
pada bezpośrednio nawet 75 mln osób39. W 
2010 r. bezpośredni koszt przestępczości, 
terroryzmu, czynów bezprawnych, 
przemocy i katastrof w Europie 
oszacowano na co najmniej 650 mld EUR 
(ok. 5 % PKB Unii). Jaskrawym 
przykładem gospodarczych skutków 
terroryzmu jest atak na World Trade 
Center dnia 9 września 2001 r. Szacuje się, 
że to wydarzenie doprowadziło w 
następnym kwartale do spadku wydajności 
w USA o 35 mld USD, całkowitej 
produkcji – o 47 mld USD, a tak¿e do
wzrostu bezrobocia o prawie 1%. 
Obywatele, przedsiębiorstwa i instytucje są 
w coraz większym stopniu zaangażowane 
w cyfrowe interakcje i transakcje w 
społecznych, finansowych i handlowych 
obszarach życia, lecz rozwój Internetu 
doprowadził także do pojawienia się 
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miliardy euro strat, a także do naruszeń 
prywatności, dotykających osoby fizyczne 
i stowarzyszenia na całym kontynencie. 
Narastająca niepewność w życiu 
codziennym i w nieoczekiwanych 
sytuacjach prawdopodobnie wpłynie na 
zaufanie obywateli nie tylko do instytucji, 
lecz także do siebie nawzajem.

cyberprzestępczości, przynoszącej co roku 
miliardy euro strat, a także do naruszeń 
prywatności, dotykających osoby fizyczne 
i stowarzyszenia na całym kontynencie. 
Narastająca niepewność w życiu 
codziennym i w nieoczekiwanych 
sytuacjach prawdopodobnie wpłynie na 
zaufanie obywateli nie tylko do instytucji, 
lecz także do siebie nawzajem.

Or. es

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma zawarcie w rozporządzeniu wyraźnego odniesienia do konieczności 
walki z przemocą ze względu na płeć.

Poprawka 1674
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwa tym wyzwaniom złożoność oraz 
ewolucja potrzeb sprawiają zatem, że 
konieczne jest rozwijanie innowacyjnych 
badań naukowych i nowych inteligentnych 
technologii, procesów i metod, 
mechanizmów innowacji społecznych, 
skoordynowanych działań i polityki 
przewidującej poważne zmiany w Europie 
lub wpływającej na nie. Wymagają 
zrozumienia bazowych tendencji i 
oddziaływań związanych z tymi 
wyzwaniami, a także odkrycia i 
wynalezienia na nowo skutecznych form 
solidarności, koordynacji i kreatywności, 
dzięki którym Europa, w porównaniu z 
innymi regionami świata, stanowi 
wyrazisty wzorzec integracyjnego, 
innowacyjnego i bezpiecznego 
społeczeństwa. Konieczne jest też bardziej 
strategiczne podejście do współpracy z 
państwami trzecimi. Ponadto, ponieważ 

Właściwa tym wyzwaniom złożoność oraz 
ewolucja potrzeb sprawiają zatem, że 
konieczne jest rozwijanie innowacyjnych 
badań naukowych i nowych inteligentnych 
technologii, procesów i metod, 
mechanizmów innowacji społecznych, 
skoordynowanych działań i polityki 
przewidującej poważne zmiany w Europie 
lub wpływającej na nie. Wymagają 
zrozumienia bazowych tendencji i 
oddziaływań związanych z tymi 
wyzwaniami, a także odkrycia i 
wynalezienia na nowo skutecznych form 
solidarności, koordynacji i kreatywności, 
dzięki którym Europa, w porównaniu z 
innymi regionami świata, stanowi 
wyrazisty wzorzec integracyjnego, 
innowacyjnego i bezpiecznego 
społeczeństwa. Konieczne jest też bardziej 
strategiczne podejście do współpracy z 
państwami trzecimi.
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polityka bezpieczeństwa powinna 
współgrać z różnymi obszarami polityki 
społecznej, ważnym aspektem działań 
podejmowanych w związku z tym 
wyzwaniem będzie wzmocnienie 
społecznego wymiaru badań naukowych 
w zakresie bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 1675
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwa tym wyzwaniom złożoność oraz 
ewolucja potrzeb sprawiają zatem, że 
konieczne jest rozwijanie innowacyjnych 
badań naukowych i nowych inteligentnych 
technologii, procesów i metod, 
mechanizmów innowacji społecznych, 
skoordynowanych działań i polityki 
przewidującej poważne zmiany w Europie 
lub wpływającej na nie. Wymagają 
zrozumienia bazowych tendencji i 
oddziaływań związanych z tymi 
wyzwaniami, a także odkrycia i 
wynalezienia na nowo skutecznych form 
solidarności, koordynacji i kreatywności, 
dzięki którym Europa, w porównaniu z 
innymi regionami świata, stanowi 
wyrazisty wzorzec integracyjnego, 
innowacyjnego i bezpiecznego 
społeczeństwa. Konieczne jest też bardziej 
strategiczne podejście do współpracy z 
państwami trzecimi. Ponadto, ponieważ 
polityka bezpieczeństwa powinna 
współgrać z różnymi obszarami polityki 
społecznej, ważnym aspektem działań 
podejmowanych w związku z tym 
wyzwaniem będzie wzmocnienie 
społecznego wymiaru badań naukowych w 

Właściwa tym wyzwaniom złożoność oraz 
ewolucja potrzeb sprawiają zatem, że 
konieczne jest rozwijanie innowacyjnych 
badań naukowych i nowych inteligentnych 
technologii, procesów i metod, 
mechanizmów innowacji społecznych, 
skoordynowanych działań i polityki 
przewidującej poważne zmiany w Europie 
lub wpływającej na nie. Wymagają 
zrozumienia bazowych tendencji i 
oddziaływań związanych z tymi 
wyzwaniami, a także odkrycia i 
wynalezienia na nowo skutecznych form 
solidarności, koordynacji i kreatywności, 
dzięki którym Europa, w porównaniu z 
innymi regionami świata, stanowi 
wyrazisty wzorzec integracyjnego, 
innowacyjnego i bezpiecznego 
społeczeństwa. Konieczne jest też bardziej 
strategiczne podejście do współpracy z 
państwami trzecimi. Należy ponadto 
wykorzystywać europejskie dziedzictwo 
kulturalne jako podstawowy element 
wymiany między obywatelami Europy 
oraz jako instrument spójności 
społeczeństwa europejskiego. Ponadto, 
ponieważ polityka bezpieczeństwa 
powinna współgrać z różnymi obszarami 
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zakresie bezpieczeństwa. polityki społecznej, ważnym aspektem 
działań podejmowanych w związku z tym 
wyzwaniem będzie wzmocnienie 
społecznego wymiaru badań naukowych w 
zakresie bezpieczeństwa.

Or. it

Poprawka 1676
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choć technologia może mieć do odegrania 
pewną rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa 
w Europie, już stosunkowo bezpieczna 
Europa musi podejmować działania w 
celu zajęcia się podstawowymi 
przyczynami braku bezpieczeństwa (w 
kraju i za granicą) oraz równoważyć 
przeważające w ostatnim dziesięcioleciu 
koncentrowanie się na zwiększaniu 
bezpieczeństwa przy pomocy środków na 
rzecz przywrócenia swobód obywatelskich, 
utrzymania praw podstawowych i 
zwiększenia odpowiedzialności. Wszystkie 
te inicjatywy będą uwzględniane w 
ramach szerszego programu badawczego 
dotyczącego bezpieczeństwa ludzkiego.

Or. en

Poprawka 1677
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.1 – ustęp 7 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program ten zajmie się w szczególności 
relacjami między badaniami w dziedzinie 
nauk przyrodniczych i technologii a 
innymi obszarami nauki, zwłaszcza 
naukami politycznymi, społecznymi i 
humanistycznymi w dziedzinie 
bezpieczeństwa, które skupiają się na 
charakterze konfliktów i współpracy, 
transformacji konfliktów i współpracy w 
dziedzinie bezpieczeństwa, na roli 
podmiotów państwowych, organizacji 
międzynarodowych, podmiotów 
niepaństwowych i podmiotów 
społeczeństwa obywatelskiego, ale także 
na zapobieganiu konfliktom, budowaniu 
pokoju oraz na reformie sektorów 
bezpieczeństwa cywilnego.

Or. en

Poprawka 1678
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zbudować integracyjne, innowacyjne i 
bezpieczne społeczeństwa, Europa musi 
reagować rozwijaniem nowej wiedzy, 
technologii i zdolności, a także 
określeniem wariantów strategicznych. 
Takie podejście pomoże Europie sprostać 
nie tylko wyzwaniom wewnętrznym, ale 
też zewnętrznym, przed którymi stoi jako 
podmiot aktywny na płaszczyźnie 
międzynarodowej. To z kolei pozwoli 
państwom członkowskim na korzystanie z 
doświadczeń z innych regionów oraz na 
lepsze zdefiniowanie własnych 
szczególnych działań, odpowiadających 
ich odnośnym kontekstom.

Aby zbudować integracyjne, innowacyjne i 
bezpieczne społeczeństwa, Europa musi 
reagować rozwijaniem nowej wiedzy, 
technologii i zdolności, a także 
określeniem wariantów strategicznych; 
pożądane byłoby opracowanie 
szczegółowego katalogu istotnych tematów 
leżących w interesie ogólnym i mających 
znaczne oddziaływanie, mogących 
dostarczać rozwiązań problemów 
społecznych, prawnych i politycznych 
Unii, poprzez określenie dziedzin, które 
powinny być punktem wyjścia 
poszczególnych badań. Takie podejście 
pomoże Europie sprostać nie tylko 
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wyzwaniom wewnętrznym, ale też 
zewnętrznym, przed którymi stoi jako 
podmiot aktywny na płaszczyźnie 
międzynarodowej. To z kolei pozwoli 
państwom członkowskim na korzystanie z 
doświadczeń z innych regionów oraz na 
lepsze zdefiniowanie własnych 
szczególnych działań, odpowiadających 
ich specyfice.

Or. es

Uzasadnienie

Należy odejść od koncepcji polityki jako zbioru przypadkowych działań, i określić wytyczne 
w formie katalogu tematycznego; posłuży on do określenia dziedzin będących punktem 
wyjścia do rozwiązywania poszczególnych problemów.

Poprawka 1679
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zbudować integracyjne, innowacyjne i 
bezpieczne społeczeństwa, Europa musi 
reagować rozwijaniem nowej wiedzy, 
technologii i zdolności, a także 
określeniem wariantów strategicznych. 
Takie podejście pomoże Europie sprostać 
nie tylko wyzwaniom wewnętrznym, ale 
też zewnętrznym, przed którymi stoi jako 
podmiot aktywny na płaszczyźnie 
międzynarodowej. To z kolei pozwoli 
państwom członkowskim na korzystanie z 
doświadczeń z innych regionów oraz na 
lepsze zdefiniowanie własnych 
szczególnych działań, odpowiadających 
ich odnośnym kontekstom.

Aby zbudować integracyjne, innowacyjne i 
refleksyjne społeczeństwa, Europa musi 
reagować rozwijaniem nowej wiedzy, 
technologii i zdolności, a także 
określeniem wariantów strategicznych. 
Takie podejście pomoże Europie sprostać 
nie tylko wyzwaniom wewnętrznym, ale 
też zewnętrznym, przed którymi stoi jako 
podmiot aktywny na płaszczyźnie 
międzynarodowej. To z kolei pozwoli 
państwom członkowskim na korzystanie z 
doświadczeń z innych regionów oraz na 
lepsze zdefiniowanie własnych 
szczególnych działań, odpowiadających 
ich odnośnym kontekstom.

Or. en
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Poprawka 1680
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zwiększyć obieg wiedzy w obrębie 
społeczności naukowej i wśród ogółu 
społeczeństwa, kontynuuje się prace nad 
udostępnianiem i wykorzystywaniem 
wyników badań finansowanych ze 
środków publicznych, np. poprzez filmy 
popularnonaukowe.

Or. en

Uzasadnienie

UE wspiera badania naukowe i badania te powinny być widoczne – nie tylko dla innych 
naukowców, ale także dla społeczeństwa. Istnieje olbrzymia potrzeba zwiększenia 
widoczności europejskich badań naukowych dla społeczeństwa oraz dla opinii publicznej 
w sposób żywy, ciekawy i zrozumiały. Można tego dokonać dzięki filmom 
popularnonaukowym. Takie flmy mogą być pomostem pomiędzy nauką a społeczeństwem, 
a pomost ten stworzy podstawę dla uprawiania nauki poprzez dialog.

Poprawka 1681
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie nowych sposobów 
współpracy między państwami w Unii i w 
skali światowej, a także w odnośnych 
społecznościach badawczo-innowacyjnych, 
będzie zatem podstawowym zadaniem 
związanym z tym wyzwaniem. 
Angażowanie obywateli i przemysłu, 
wspieranie procesów innowacji 
społecznych i technologicznych, 
promowanie inteligentnej i partycypacyjnej 

Promowanie nowych sposobów 
współpracy między państwami w Unii i w 
skali światowej, a także w odnośnych 
społecznościach badawczo-innowacyjnych, 
będzie zatem podstawowym zadaniem 
związanym z tym wyzwaniem. 
Angażowanie obywateli i przemysłu, 
wspieranie procesów innowacji 
społecznych i technologicznych, 
promowanie inteligentnej i partycypacyjnej 
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administracji publicznej, a także 
kształtowania polityki opartego na 
podstawie faktograficznej, to kierunki 
działań, które będą systematycznie 
realizowane w celu zwiększenia znaczenia 
ich wszystkich dla decydentów, 
podmiotów społecznych i gospodarczych 
oraz obywateli. W tym względzie badania 
naukowe i innowacje będą wstępnym 
warunkiem konkurencyjności 
europejskiego przemysłu i usług, w 
szczególności w obszarach 
bezpieczeństwa, rozwoju cyfrowego i 
ochrony prywatności.

administracji publicznej, a także 
kształtowania polityki opartego na 
podstawie faktograficznej, to kierunki 
działań, które będą systematycznie 
realizowane w celu zwiększenia znaczenia 
ich wszystkich dla decydentów, 
podmiotów społecznych i gospodarczych 
oraz obywateli. W tym względzie badania 
naukowe i innowacje będą wstępnym 
warunkiem konkurencyjności 
europejskiego przemysłu i usług, wkładu 
Europy w dziedzinie pokojowego 
rozwiązywania konfliktów, w 
szczególności w obszarach 
bezpieczeństwa, rozwoju cyfrowego i 
ochrony prywatności.

Or. en

Poprawka 1682
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie nowych sposobów 
współpracy między państwami w Unii i w 
skali światowej, a także w odnośnych 
społecznościach badawczo-innowacyjnych, 
będzie zatem podstawowym zadaniem 
związanym z tym wyzwaniem. 
Angażowanie obywateli i przemysłu, 
wspieranie procesów innowacji 
społecznych i technologicznych, 
promowanie inteligentnej i partycypacyjnej 
administracji publicznej, a także 
kształtowania polityki opartego na 
podstawie faktograficznej, to kierunki 
działań, które będą systematycznie 
realizowane w celu zwiększenia znaczenia 
ich wszystkich dla decydentów, 
podmiotów społecznych i gospodarczych 
oraz obywateli. W tym względzie badania 
naukowe i innowacje będą wstępnym 

Promowanie nowych sposobów 
współpracy między państwami w Unii i w 
skali światowej, a także w odnośnych 
społecznościach badawczo-innowacyjnych, 
będzie zatem podstawowym zadaniem 
związanym z tym wyzwaniem. 
Angażowanie obywateli i przemysłu, 
wspieranie procesów innowacji 
społecznych i technologicznych, 
promowanie inteligentnej i partycypacyjnej 
administracji publicznej, a także 
kształtowania polityki opartego na 
podstawie faktograficznej, to kierunki 
działań, które będą systematycznie 
realizowane w celu zwiększenia znaczenia 
ich wszystkich dla decydentów, 
podmiotów społecznych i gospodarczych 
oraz obywateli. W tym względzie badania 
naukowe i innowacje będą wstępnym 
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warunkiem konkurencyjności 
europejskiego przemysłu i usług, w 
szczególności w obszarach 
bezpieczeństwa, rozwoju cyfrowego i 
ochrony prywatności.

warunkiem konkurencyjności 
europejskiego przemysłu i usług, w 
szczególności w obszarach 
bezpieczeństwa, rozwoju cyfrowego i 
ochrony prywatności. Powodzenie 
wdrożenia niezbędnych zmian naprawdę 
zależy od publicznego zaangażowania w 
naukę i innowacje oraz płynących stąd 
korzyści. Aby to osiągnąć, należy skupić 
się na społecznych aspektach problemów 
społecznych z udziałem nie tylko 
podmiotów przemysłowych, ale także 
naukowców i uczelni, jak i społeczeństwa 
obywatelskiego oraz jego organizacji i 
instytucji.

Or. en

Poprawka 1683
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie unijne zapewniane w 
związku z tym wyzwaniem będzie zatem 
wspierać rozwój, realizację i dostosowanie 
kluczowych kierunków polityki Unii, 
zwłaszcza priorytetów strategii „Europa 
2020” dotyczących inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego 
Unii, w tym polityki w zakresie 
zapobiegania klęskom żywiołowym i 
reagowania na nie. Będzie się to odbywać 
w koordynacji z działaniami 
bezpośrednimi Wspólnego Centrum 
Badawczego.

Finansowanie unijne zapewniane w 
związku z tym wyzwaniem będzie zatem 
wspierać rozwój, realizację i dostosowanie 
kluczowych kierunków polityki Unii, 
zwłaszcza priorytetów strategii „Europa 
2020” dotyczących inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. Będzie się to 
odbywać w koordynacji z działaniami 
bezpośrednimi Wspólnego Centrum 
Badawczego.

Or. en
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Poprawka 1684
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie unijne zapewniane w 
związku z tym wyzwaniem będzie zatem 
wspierać rozwój, realizację i dostosowanie 
kluczowych kierunków polityki Unii, 
zwłaszcza priorytetów strategii „Europa 
2020” dotyczących inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego 
Unii, w tym polityki w zakresie 
zapobiegania klęskom żywiołowym i 
reagowania na nie. Będzie się to odbywać 
w koordynacji z działaniami 
bezpośrednimi Wspólnego Centrum 
Badawczego.

Finansowanie unijne zapewniane w 
związku z tym wyzwaniem będzie zatem
wspierać rozwój, realizację i dostosowanie 
kluczowych kierunków polityki Unii, 
zwłaszcza priorytetów strategii „Europa 
2020” dotyczących inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, misje cywilne w 
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
obrony (WPBiO) z naciskiem na 
praworządność, sprawiedliwość i reformę 
sektora bezpieczeństwa, w tym polityki w 
zakresie zapobiegania klęskom 
żywiołowym i reagowania na nie. Będzie 
się to odbywać w koordynacji z 
działaniami bezpośrednimi Wspólnego 
Centrum Badawczego.

Or. en

Poprawka 1685
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszanowanie podstawowych wartości jest 
elementem wszystkich skutecznych badań 
i polityki w zakresie bezpieczeństwa. 
Badania naukowe i technologie w 
zakresie bezpieczeństwa mogą przyczynić 
się do zmniejszenia ryzyka, ale 
technologie te nie powinny potęgować 
poczucia strachu ani być narzędziem 
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segregacji i wykluczenia, natomiast już w 
fazie projektowania powinny respektować 
prawa człowieka i odnośne przepisy.

Or. en

Poprawka 1686
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 6 – podpunkt 6.2 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby to zapewnić, wszelkie badania w 
zakresie bezpieczeństwa będą obejmować 
konsultacje z Europejskim Inspektorem 
Ochrony Danych, Agencją Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, 
Europejską Grupą do spraw Etyki w 
Nauce i Nowych Technologiach, 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz środowiskiem 
akademickim. W szczególności wszystkie 
projekty muszą być zgodne z 
obowiązującymi przepisami i prawami 
podstawowymi, jeżeli ich planowane 
wyniki miałyby być stosowane obecnie.

Or. en

Poprawka 1687
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
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stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej 
ubóstwo i zapobiegającej rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak uprawnienia
płci lub nierówny dostęp do technologii 
cyfrowych lub innowacyjnych, a także w 
stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczynią się do wdrożenia 
i dostosowania strategii „Europa 2020” 
oraz szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Badania w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych są podstawowym 
narzędziem realizacji szczególnych 
priorytetów i celów wyznaczonych w 
programie „Horyzont 2020” i 
niewątpliwie odgrywają zasadniczą rolę w 
tworzeniu społeczeństw integracyjnych. 
Badania naukowe zapewnią decydentom 
wsparcie w kształtowaniu polityki 
zwalczającej ubóstwo i zapobiegającej 
rozwojowi różnych form podziałów, 
dyskryminacji i nierówności w 
społeczeństwach europejskich, takich jak 
brak równouprawnienia płci, 
dyskryminacja ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek czy orientację seksualną lub 
nierówny dostęp do technologii cyfrowych 
lub innowacyjnych, a także w stosunku do 
innych regionów świata. W szczególności 
przyczynią się do wdrożenia i 
dostosowania strategii „Europa 2020” oraz 
szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta zwiększa rolę i znaczenie nauk społecznych i humanistycznych w programie 
„Horyzont 2020”, kładąc nacisk na cel, jakim jest tworzenie społeczeństw integracyjnych. 
Ponadto ponownie podkreśla się w niej zasadę niedyskryminacji, którą należy kierować się 
we wszelkich badaniach.

Poprawka 1688
Patrizia Toia
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej
ubóstwo i zapobiegającej rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak uprawnienia
płci lub nierówny dostęp do technologii 
cyfrowych lub innowacyjnych, a także w 
stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczynią się do wdrożenia 
i dostosowania strategii „Europa 2020” 
oraz szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewniają decydentom politycznym
wsparcie w kształtowaniu strategii 
zwalczających ubóstwo i zapobiegających
rozwojowi różnych form podziałów, 
dyskryminacji i nierówności w 
społeczeństwach europejskich, takich jak 
brak równouprawnienia płci lub nierówny 
dostęp do technologii cyfrowych lub 
innowacyjnych, a także w stosunku do 
innych regionów świata. W szczególności 
przyczyniają się do wdrożenia i 
dostosowania strategii „Europa 2020” oraz 
szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostają przyjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych oraz kultury i 
kreatywności, a także dziedzictwa 
kulturowego. Badania zapewniają 
decydentom politycznym wsparcie w 
kształtowaniu strategii zwalczających 
ubóstwo i zapobiegających rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak 
równouprawnienia płci czy nierówny 
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dostęp do technologii cyfrowych lub 
innowacji, także w stosunku do innych 
regionów świata, a jednocześnie promują 
kreatywność, włączenie, innowacyjność 
oraz dostęp do dziedzictwa kulturowego i 
jego zachowanie. W szczególności 
badania przyczyniają się do wdrożenia i 
dostosowania strategii „Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej
ubóstwo i zapobiegającej rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak uprawnienia 
płci lub nierówny dostęp do technologii 
cyfrowych lub innowacyjnych, a także w 
stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczynią się do wdrożenia 
i dostosowania strategii „Europa 2020” 
oraz szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewniają decydentom politycznym
wsparcie w kształtowaniu strategii 
zwalczających ubóstwo i wykluczenie 
społeczne w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak równych 
szans kobiet i mężczyzn, nierówny dostęp 
do technologii cyfrowych lub 
innowacyjnych, a także w stosunku do 
innych regionów świata. W szczególności 
badania przyczyniają się do wdrożenia i 
dostosowania strategii „Europa 2020” oraz 
szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostają przyjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
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poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 1690
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej
ubóstwo i zapobiegającej rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak uprawnienia
płci lub nierówny dostęp do technologii 
cyfrowych lub innowacyjnych, a także w 
stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczynią się do wdrożenia 
i dostosowania strategii „Europa 2020” 
oraz szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewniają decydentom politycznym
wsparcie w kształtowaniu strategii 
zwalczających ubóstwo i zapobiegających
rozwojowi różnych form podziałów, 
dyskryminacji, wykluczeń i nierówności w 
społeczeństwach europejskich, takich jak 
brak równouprawnienia płci, wykluczenie 
polityczne i społeczne, dyskryminacja ze 
względu na płeć, pochodzenie rasowe lub 
etniczne, język, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność lub wiek, albo 
nierówny dostęp do technologii cyfrowych 
informacji, edukacji lub innowacji, a także 
w stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczyniają się do 
wdrożenia i dostosowania strategii „Europa 
2020” oraz szerokich działań zewnętrznych 
Unii. Szczególne środki zostają przyjęte w 
celu uwolnienia potencjału najwyższej 
jakości w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
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„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 1691
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej
ubóstwo i zapobiegającej rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak uprawnienia
płci lub nierówny dostęp do technologii 
cyfrowych lub innowacyjnych, a także w 
stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczynią się do wdrożenia 
i dostosowania strategii „Europa 2020” 
oraz szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewniają decydentom politycznym
wsparcie w kształtowaniu strategii 
zwalczających ubóstwo i zapobiegających
rozwojowi różnych form podziałów, 
dyskryminacji i nierówności w 
społeczeństwach europejskich, takich jak 
brak równouprawnienia płci lub nierówny 
dostęp do technologii cyfrowych lub 
innowacyjnych, a także w stosunku do 
innych regionów świata. W szczególności 
przyczyniają się do wdrożenia i 
dostosowania strategii „Europa 2020” oraz 
szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostają przyjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”. Należy podjąć 
szczególne działania w zakresie badań nad 
skutkami ubóstwa dzieci i wykluczania 
młodzieży z rynku pracy.
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Poprawka 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej
ubóstwo i zapobiegającej rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak uprawnienia
płci lub nierówny dostęp do technologii 
cyfrowych lub innowacyjnych, a także w 
stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczynią się do wdrożenia 
i dostosowania strategii „Europa 2020” 
oraz szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewniają decydentom politycznym
wsparcie w kształtowaniu strategii 
zwalczających ubóstwo i zapobiegających
rozwojowi różnych form podziałów, 
dyskryminacji i nierówności w 
społeczeństwach europejskich, takich jak 
brak równouprawnienia płci lub nierówny 
dostęp do technologii cyfrowych lub 
innowacyjnych, a także w stosunku do 
innych regionów świata. W szczególności 
przyczyniają się do wdrożenia i 
dostosowania strategii „Europa 2020” oraz 
szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostają przyjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”. Działania EIT i jego 
wspólnot wiedzy i innowacji powinny 
przyczyniać się także do upowszechniania 
doskonałości i poszerzania udziału.

Or. en
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Poprawka 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej
ubóstwo i zapobiegającej rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak uprawnienia
płci lub nierówny dostęp do technologii 
cyfrowych lub innowacyjnych, a także w 
stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczynią się do wdrożenia 
i dostosowania strategii „Europa 2020” 
oraz szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Wiodącą rolę w tym zakresie odgrywają 
badania w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewniają decydentom politycznym
wsparcie w kształtowaniu strategii 
zwalczających ubóstwo i zapobiegających
rozwojowi różnych form podziałów, 
dyskryminacji i nierówności w 
społeczeństwach europejskich, takich jak 
brak równouprawnienia płci lub nierówny 
dostęp do technologii cyfrowych lub 
innowacyjnych, a także w stosunku do 
innych regionów świata. W szczególności 
przyczyniają się do wdrożenia i 
dostosowania strategii „Europa 2020” oraz 
szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostają przyjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 1694
Philippe Lamberts
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej
ubóstwo i zapobiegającej rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak uprawnienia
płci lub nierówny dostęp do technologii 
cyfrowych lub innowacyjnych, a także w 
stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczynią się do wdrożenia 
i dostosowania strategii „Europa 2020” 
oraz szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

Celem jest wzmocnienie solidarności, 
a także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i 
w stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe 
i interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne 
oraz społeczne. Ważną rolę w tym zakresie 
odgrywają badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych, w tym nauki społeczne i 
polityczne. Badania naukowe zapewniają
decydentom politycznym wsparcie w 
kształtowaniu strategii zwalczających 
ubóstwo, konflikty i wojny oraz 
zapobiegających rozwojowi różnych form 
podziałów, dyskryminacji i nierówności w 
społeczeństwach europejskich, takich jak 
brak równouprawnienia płci lub nierówny 
dostęp do technologii cyfrowych lub 
innowacyjnych, a także w stosunku do 
innych regionów świata. W szczególności 
przyczyniają się do wdrożenia i 
dostosowania strategii „Europa 2020” oraz 
szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostają przyjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 1695
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej
ubóstwo i zapobiegającej rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak uprawnienia
płci lub nierówny dostęp do technologii 
cyfrowych lub innowacyjnych, a także w 
stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczynią się do wdrożenia 
i dostosowania strategii „Europa 2020” 
oraz szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

Celem jest wzmocnienie solidarności, a 
także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewniają decydentom politycznym
wsparcie w kształtowaniu strategii 
zwalczających ubóstwo i zapobiegających
rozwojowi różnych form podziałów, 
dyskryminacji i nierówności w 
społeczeństwach europejskich, takich jak 
brak równouprawnienia płci, 
dyskryminacja osób niepełnosprawnych
lub nierówny dostęp do technologii 
cyfrowych lub innowacyjnych, a także w 
stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczyniają się do 
wdrożenia i dostosowania strategii „Europa 
2020” oraz szerokich działań zewnętrznych 
Unii. Szczególne środki zostają przyjęte w 
celu uwolnienia potencjału najwyższej 
jakości w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 1696
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wzmocnienie solidarności, a Celem jest wzmocnienie solidarności, 
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także włączenia społecznego, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i w 
stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe i 
interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewnią decydentom wsparcie w 
kształtowaniu polityki zwalczającej
ubóstwo i zapobiegającej rozwojowi 
różnych form podziałów, dyskryminacji i 
nierówności w społeczeństwach 
europejskich, takich jak brak uprawnienia
płci lub nierówny dostęp do technologii 
cyfrowych lub innowacyjnych, a także w 
stosunku do innych regionów świata. W 
szczególności przyczynią się do wdrożenia 
i dostosowania strategii „Europa 2020” 
oraz szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostaną podjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

a także spójności społecznej, integracji 
gospodarczej i politycznej oraz pozytywnej 
dynamiki międzykulturowej w Europie i 
w stosunkach z partnerami 
międzynarodowymi, poprzez najwyższej 
klasy działania naukowe 
i interdyscyplinarność, postępy 
technologiczne i innowacje organizacyjne. 
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
badania w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Badania naukowe 
zapewniają decydentom politycznym
wsparcie w kształtowaniu strategii 
zwalczających ubóstwo i zapobiegających 
rozwojowi różnych form podziałów, 
dyskryminacji i nierówności w 
społeczeństwach europejskich, takich jak 
brak równouprawnienia płci lub nierówny 
dostęp do technologii cyfrowych lub 
innowacyjnych, a także w stosunku do 
innych regionów świata. W szczególności 
przyczyniają się do wdrożenia i 
dostosowania strategii „Europa 2020” oraz 
szerokich działań zewnętrznych Unii. 
Szczególne środki zostają przyjęte w celu 
uwolnienia potencjału najwyższej jakości 
w mniej rozwiniętych regionach, co 
poszerzy uczestnictwo w programie 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z wyzwaniem „Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa” pragniemy 
zwrócić uwagę na potrzebę badań nad dynamiką włączenia, wykluczenia i solidarności jako 
dobrych przykładów dużego znaczenia nauk humanistycznych. Ważnym elementem byłoby tu 
włączenie rozwiązań ICT w celu zwiększenia demokratycznego uczestnictwa. W tym celu 
istotnym obszarem badań jest sposób zintegrowania technologii ICT na wszystkich poziomach 
systemów edukacyjnych w Europie. Do tego wyzwania należy zatem włączyć uczenie się 
wspomagane technologią.

Poprawka 1697
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby przyczynić się do eliminacji różnic w 
dostępie do badań naukowych i innowacji 
w państwach członkowskich i w Europie, 
rozwijana będzie komplementarność i 
ścisła synergia z funduszami 
strukturalnymi, zarówno w ujęciu 
oddolnym (budowanie potencjału w 
państwach członkowskich, aby lepiej 
przygotować je do udziału w programie 
„Horyzont 2020”), jak i odgórnym 
(wykorzystanie i upowszechnianie 
wyników badań i innowacji osiągniętych 
w ramach programu „Horyzont 2020”). O 
ile to możliwe, promowana będzie 
interoperacyjność między tymi dwoma 
instrumentami. Wspierane będzie 
finansowanie kumulatywne lub łączone.
W tym kontekście przyjmowane środki 
będą służyć pełnemu wykorzystaniu 
potencjału zbioru talentów w Europie, tym 
samym optymalizując gospodarcze i 
społeczne wynki badań i innowacji, i będą 
mieć one odrębny, acz komplementarny 
charakter wobec strategii politycznych i 
działań funduszy polityki spójności. 
Środki te obejmują:
(a) powiązanie na zasadzie 
współzawodnictwa powstających 
instytucji, centrów doskonałości i 
innowacyjnych regionów ze słabiej 
rozwiniętych obszarów oraz regionów lub 
państw członkowskich z ich wiodącymi 
międzynarodowymi odpowiednikami w 
innych regionach Europy. Polegać to 
będzie na połączeniu w zespoły instytutów 
lub wydziałów badawczych o doskonałej 
jakości badań z ich odpowiednikami ze 
słabiej rozwiniętych obszarów lub 
regionów, na twinningu wymiany 
pracowników, doradztwie i pomocy 
ekspertów oraz na opracowaniu 
wspólnych strategii tworzenia centrów 
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doskonałości. Mogą one uzyskać wsparcie 
ze środków finansowych polityki spójności 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych. Rozważona zostanie kwestia 
tworzenia powiązań z innowacyjnymi 
klastrami i uznawania wysokiej jakości w 
słabiej rozwiniętych regionach, w tym 
poprzez wzajemne oceny i przyznawanie 
znaku doskonałości instytucjom 
spełniającym wymagania norm 
międzynarodowych;
(b) ustanowienie nawet 40 
„odpowiedzialnych stanowisk EPB” w 
celu pozyskania wybitnych przedstawicieli 
środowisk akademickich dla instytucji lub 
wydziałów dysponujących doskonałym 
potencjałem badawczym, aby pomogli im 
uwolnić ten potencjał i tym samym 
stworzyć równe warunki działania w 
zakresie badań i innowacji w europejskiej 
przestrzeni badawczej. Obejmie to 
instytucjonalne wspieranie procesu 
powstawania konkurencyjnego 
środowiska badawczego i tworzenie 
warunków ramowych koniecznych dla 
pozyskania dla tych instytucji najbardziej 
utalentowanych naukowców, utrzymania 
ich tam i zapewnienia im rozwoju;
(c) przyznawanie „pieczęci doskonałości” 
pozytywnie ocenionym wnioskom 
składanym w ramach ERBN, projektów 
Marii Skłodowskiej-Curie lub projektów 
wspólnych, którym z uwagi na 
ograniczenia budżetowe nie udało się 
uzyskać finansowania. Fundusze krajowe 
i regionalne można zatem zachęcać do 
finansowego wspierania projektów, które 
spełniają kryteria doskonałości, ale nie 
mogą być finansowane z uwagi na brak 
funduszy europejskich;
(d) przyznawanie „pieczęci doskonałości” 
ukończonym projektom, aby ułatwić 
finansowanie ich kontynuacji (np. 
projekty na skalę pilażotową, projekty 
demonstracyjne lub wartościowanie 
wyników badań) ze źródeł krajowych lub 
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regionalnych;
(e) przyznawanie „dotacji powrotnych” 
ERBN naukowcom pracującym obecnie 
poza Europą, którzy pragną pracować w 
Europie;
(f) wspieranie komplementarnych 
porozumień zawartych między 
organizacjami będącymi beneficjentami 
wspólnych projektów badawczych a 
innymi jednostkami i organizacjami, 
ustanowionymi przede wszystkim w 
krajach innych niż te, które są 
bezpośrednio zaangażowane w dany 
projekt, w konkretnym celu zwiększenia 
możliwości szkoleniowych (czyli stanowisk 
doktoranckich i podoktorskich);
(g) wzmocnienie skutecznych sieci 
służących ustanowieniu instytucjonalnych 
połączeń sieciowych o wysokiej jakości w 
dziedzinie badań i innowacji. Szczególną 
uwagę zwróci się na europejską 
współpracę naukowo-techniczną w celu 
wspierania działań służących identyfikacji 
i łączeniu „wysepek doskonałości” 
(społeczności naukowych o wysokiej 
jakości i badaczy na początkowym etapie 
kariery) w całej Europie;
(h) rozwijanie szczególnych mechanizmów 
szkoleniowych dotyczących udziału w 
programie „Horyzont 2020”, przy pełnym 
wykorzystaniu istniejących sieci, na 
przykład krajowych punktów 
kontaktowych;
(i) udostępnianie stypendiów 
doktoranckich i podoktorskich, a także 
zaawansowanych stypendiów 
szkoleniowych dla inżynierów w celu 
zapewnienia dostępu do całej 
międzynarodowej infrastruktury 
badawczej w Europie, w tym zarządzanej 
przez międzynarodowe organizacje 
naukowe;
(j) pomoc w opracowaniu strategii 
inteligentnej specjalizacji i ich 
monitorowaniu. Opracowane zostanie 
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narzędzie wspierające politykę i ułatwiana 
będzie edukacja w dziedzinie polityki na 
poziomie regionalnym poprzez 
międzynarodowe procedury oceny 
wzajemnej i wymianę najlepszych 
praktyk;
(k) stworzenie rynku online, na którym 
możliwe będzie reklamowanie własności 
intelektualnej w celu zbliżenia właścicieli i 
użytkowników praw własności 
intelektualnej.

Or. en

Uzasadnienie

Zapożyczone ze sprawozdania Marii Carvalho, jednak z podaniem konkretnej liczby 
„odpowiedzialnych stanowisk EPB”, które muszą być wysokiej jakości.

Poprawka 1698
Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) promowaniu inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

(a) mechanizmach promowania
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu przy 
uwzględnianiu różnorodności kulturowej 
Europy;

Or. en

Poprawka 1699
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) promowaniu inteligentnego i (a) promowaniu inteligentnego i 
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zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez analizę 
słabych stron obecnego modelu 
gospodarczego;

Or. es

Uzasadnienie

Doprecyzowuje się tego typu działalność, wzywając także do zbadania obecnego modelu 
gospodarczego.

Poprawka 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) zmniejszaniu dysproporcji między 
regionami w Europie, a także w stosunku 
do innych regionów świata;

Or. en

Poprawka 1701
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) budowie w Europie odpornych i 
integracyjnych społeczeństw;

(b) budowie w Europie odpornych i 
integracyjnych społeczeństw sprzyjających 
tworzeniu wspólnej świadomości 
europejskiej;

Or. es
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Uzasadnienie

Należy wspierać tę wspólną świadomość z myślą o budowania odpornych i integracyjnych 
społeczeństw.

Poprawka 1702
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (b) – punkt i) 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) sugeruje się także objęcie tą 
działalnością badań w dziedzinie turystyki, 
gospodarki doświadczeń i dziedzictwa 
kulturowego; na przykład turystyka i 
nasze dziedzictwo kulturowe odgrywają 
ważną rolę w budowaniu europejskiej 
tożsamości, a zatem należy zbadać, jak np. 
turystyka oddziałuje na to, jak się sami 
postrzegamy;

Or. en

Uzasadnienie

Stwierdza się ponadto, że badania w dziedzinie turystyki, gospodarki doświadczeń i 
kulturoznawstwa odgrywają rolę w dążeniu do Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu. 
Wszystkie obszary odgrywają kluczową rolę w tworzeniu tożsamości europejskiej, a zatem 
należy nakreślić, jak na przykład turystyka wpływa na sposób, w jaki sposób Europejczycy 
doświadczają siebie i innych.

Poprawka 1703
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (b) – punkt ii) 
(nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) należy również kłaść nacisk na 
ukierunkowany na użytkowników postęp 
technologiczny, który umożliwi radykalną 
poprawę przyjaznych użytkownikowi 
rozwiązań ICT;

Or. en

Poprawka 1704
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (b) – punkt iii) 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) będzie to też wymagać lepszego 
zrozumienia sposobu, w jaki ICT mogą 
usprawnić procesy uczenia się na 
wszystkich szczeblach systemu edukacji w 
Europie;

Or. en

Poprawka 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) tworzeniu pamięci i tożsamości oraz 
promowaniu wymiany kulturowej;

Or. en
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Poprawka 1706
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wzmocnieniu roli Europy jako 
podmiotu globalnego;

(c) wzmocnieniu roli Europy jako 
podmiotu globalnego; geopolityczne, 
środowiskowe i kulturowe znaczenie 
rejonów arktycznych będzie 
najprawdopodobniej w najbliższych latach 
nadal rosło, uwypuklając potrzebę 
nasilenia humanistycznego badań w 
Arktyce w celu lepszego zrozumienia 
szybkiego rozwoju i zmian zachodzących 
w tych społeczeństwach i kulturach oraz 
na tych obszarach geograficznych;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zrozumieć i wzmocnić rolę Europy na arenie międzynarodowej, równie ważne jest 
zastosowanie w Arktyce nauk społecznych i prowadzenie tam badań humanistycznych. 
Ostatnimi laty rośnie znaczenie geopolityczne regionu arktycznego. Dlatego coraz ważniejsze 
staje się zrozumienie radykalnych przemian społeczno-kulturowych zachodzących w ostatnich 
latach na obszarach arktycznych. Duńskie badania arktyczne SHH mają silną pozycję i mogą 
dostarczyć cennych informacji oraz rozwiązań tego problemu.

Poprawka 1707
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wzmocnieniu roli Europy jako 
podmiotu globalnego;

(c) wzmocnieniu roli Europy jako 
podmiotu globalnego zwłaszcza w 
odniesieniu do zapobiegania konfliktom, 
cywilnego zarządzania kryzysowego, 
mediacji, dialogu i budowania pokoju;
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Or. en

Poprawka 1708
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) upowszechnianiu doskonałości i 
poszerzaniu udziału.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją rozbieżności w udziale nie tylko między poszczególnymi państwami członkowskimi, 
ale także między regionami oraz wewnątrz nich. Poziom osiągnięć w nauce, technologii, 
inżynierii i matematyce (tzw. STEM) może się także znacznie różnić nawet w obrębie tego 
samego regionu. Problem krzewienia doskonałości i poszerzania udziału należy zatem 
traktować jako wyzwanie społeczne.

Poprawka 1709
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.2. Innowacyjne społeczeństwa skreślony
Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki w 
Europie poprzez zaangażowanie 
obywateli, przedsiębiorstw i użytkowników 
w badania naukowe i innowacje oraz 
promowanie skoordynowanej polityki w 
zakresie badań naukowych i innowacji w 
kontekście globalizacji. Szczególne 
wsparcie zostanie zapewnione na potrzeby 
rozwoju europejskiej przestrzeni 
badawczej i ramowych warunków 
innowacji.
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Działania skoncentrują się na:
(a) wzmocnieniu podstaw 
faktograficznych i wsparcia dla „Unii 
innowacji” i europejskiej przestrzeni 
badawczej;
(b) poszukiwaniu nowych form innowacji, 
w tym innowacji społecznych i 
kreatywności;
(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje;
(d) promowaniu spójnej i skutecznej 
współpracy z państwami trzecimi.

Or. en

Poprawka 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki w 
Europie poprzez zaangażowanie obywateli, 
przedsiębiorstw i użytkowników w badania 
naukowe i innowacje oraz promowanie 
skoordynowanej polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji w kontekście 
globalizacji. Szczególne wsparcie zostanie 
zapewnione na potrzeby rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej i 
ramowych warunków innowacji.

Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki w 
Europie poprzez zaangażowanie obywateli, 
przedsiębiorstw i użytkowników w badania 
naukowe i innowacje oraz promowanie 
skoordynowanej polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji w kontekście 
globalizacji. Stworzenie innowacyjnego 
społeczeństwa wymaga solidnej edukacji 
młodzieży, dostosowanej do wymogów 
współczesnego świata. Nie możemy też 
ignorować rosnącego zapotrzebowania na 
dobrej jakości uczenie się przez całe życie, 
która to dziedzina dotyczy całego 
społeczeństwa. Kwestia ta będzie stawiać 
nowe wyzwania zwłaszcza dla instytucji 
władzy państwowej, zatem utrzymanie 
systematycznych studiów pedagogicznych 
jest warunkiem wstępnym tworzenia 
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nowoczesnych strategii rozwoju mających 
na celu zbudowanie konkurencyjnej 
gospodarki Europy opartej na wiedzy.
Szczególne wsparcie zostanie zapewnione 
na potrzeby rozwoju europejskiej 
przestrzeni badawczej i ramowych 
warunków innowacji.

Or. en

Poprawka 1711
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki w 
Europie poprzez zaangażowanie obywateli, 
przedsiębiorstw i użytkowników w badania 
naukowe i innowacje oraz promowanie 
skoordynowanej polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji w kontekście 
globalizacji. Szczególne wsparcie zostanie 
zapewnione na potrzeby rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej i 
ramowych warunków innowacji.

Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki w 
Europie poprzez zaangażowanie obywateli, 
przedsiębiorstw i użytkowników w badania 
naukowe i innowacje, poprzez promowanie 
skoordynowanej polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji w kontekście 
globalizacji oraz poprzez badania w 
dziedzinie europejskiego dziedzictwa 
kulturowego i wykorzystywanie, przy 
szczególnym podkreśleniu znaczenia 
tradycji i tożsamości narodowych i 
regionalnych oraz ich wzajemnych 
interakcji. Szczególne wsparcie zostanie 
zapewnione na potrzeby rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej i 
ramowych warunków dla innowacyjności.

Or. it

Poprawka 1712
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki w 
Europie poprzez zaangażowanie obywateli, 
przedsiębiorstw i użytkowników w badania 
naukowe i innowacje oraz promowanie 
skoordynowanej polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji w kontekście 
globalizacji. Szczególne wsparcie zostanie 
zapewnione na potrzeby rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej i 
ramowych warunków innowacji.

Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki w 
Europie poprzez zaangażowanie obywateli, 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
przedsiębiorstw i użytkowników w badania 
naukowe i innowacje oraz promowanie 
skoordynowanej polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji w kontekście 
globalizacji. Szczególne wsparcie zostanie 
zapewnione na potrzeby rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej i 
ramowych warunków innowacji.

Or. en

Poprawka 1713
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki w 
Europie poprzez zaangażowanie obywateli, 
przedsiębiorstw i użytkowników w badania 
naukowe i innowacje oraz promowanie 
skoordynowanej polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji w kontekście 
globalizacji. Szczególne wsparcie zostanie 
zapewnione na potrzeby rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej i 
ramowych warunków innowacji.

Celem jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych społeczeństw i polityki w 
Europie poprzez zaangażowanie obywateli, 
w tym osób niepełnosprawnych, 
przedsiębiorstw i użytkowników w badania 
naukowe i innowacje oraz promowanie 
skoordynowanej polityki w zakresie badań 
naukowych i innowacji w kontekście 
globalizacji. Szczególne wsparcie zostanie 
zapewnione na potrzeby rozwoju 
europejskiej przestrzeni badawczej i 
ramowych warunków innowacji.

Or. en
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Poprawka 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nauka a społeczeństwo
Celem jest wspieranie dialogu nauki i 
społeczeństwa, tak aby obywatele 
rozumieli mechanizm i rozwój sytuacji w 
dziedzinie nauki, a naukowcy lepiej 
zdawali sobie sprawę z koniecznych 
granic swej działalności. Europejska 
polityka badawcza powiedzie się tylko 
wówczas, gdy społeczeństwo europejskie i 
państwa członkowskie będą przekonane, 
że przestrzegane są poszczególne i 
uzasadnione granice etyczne.
Działania skoncentrują się na: (a) 
nasilaniu dialogu między naukowcami a 
resztą społeczeństwa;
(b) krytycznej refleksji na temat 
działalności badawczej z zamiarem 
wytyczenia kamieni milowych dzięki 
rzetelnym z punktu widzenia etyki 
badaniom z odpowiednim uwzględnieniem 
praw podstawowych.

Or. en

Poprawka 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) zrozumieniu, nasileniu i promowaniu 
innowacji społecznych jako 
multidyscyplinarnego podejścia do badań 
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naukowych;

Or. en

Poprawka 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) poszukiwaniu nowych form innowacji, 
w tym innowacji społecznych i 
kreatywności;

(b) poszukiwaniu nowych form innowacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem
społecznych innowacji i kreatywności;

Or. en

Poprawka 1717
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) poszukiwaniu nowych form innowacji, 
w tym innowacji społecznych i 
kreatywności;

(b) poszukiwaniu nowych form innowacji, 
w tym innowacji społecznych i 
kreatywności w celu wypełnienia luki 
między naukami przyrodniczymi a 
społecznymi;

Or. en

Poprawka 1718
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) badaniu i porównywaniu procesów 
sprzyjających kreatywności i 
innowacyjności;
celem jest wspieranie doskonałości pod 
kątem kreatywności i przedsiębiorczości 
Europy, a także jej zdolności do 
zwiększania konkurencyjności jako 
jednego z najwybitniejszych klastrów 
przemysłowych w Europie, co wyzwoli 
nową siłę przyciągania inwestycji, w 
szczególności inwestycji dla MŚP, na 
rzecz rozwoju sektorów kreatywnych o 
wysoko zaawansowanych technologiach, 
oraz do innowacyjności tradycyjnych 
systemów przemysłowych w kluczowych 
dla gospodarki europejskiej sektorach, 
takich jak projektowanie i treści, 
materiały audiowizualne, nadawanie 
radiowo-telewizyjne i sztuka;

Or. en

Poprawka 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i
innowacje;

(c) nauce z udziałem społeczeństwa i dla 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 1720
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje;

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje poprzez stymulowanie 
konsultacji z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. es

Uzasadnienie

W ramach celu „innowacyjne społeczeństwa” podkreśla się znaczenie społeczeństwa 
obywatelskiego oraz zaangażowania jego organizacji w omawianych dziedzinach.

Poprawka 1721
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje;

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje w dążeniu do nauki z udziałem 
społeczeństwa i dla społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje;

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje; zwiększeniu społecznego 
uznania dla nauki;



AM\907850PL.doc 121/169 PE492.790v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Docenianie znaczenia nauki to z punktu widzenia społeczeństwa ważny aspekt.

Poprawka 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje;

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje; zwiększeniu społecznego 
uznania dla nauki;

Or. en

Poprawka 1724
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje;

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje poprzez konsultacje z udziałem 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.1 – ustęp 2 – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje;

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje poprzez włączenie organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 1726
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zapewnieniu zaangażowania 
społecznego w badania naukowe i 
innowacje;

(c) zapewnieniu zaangażowania i udziału 
społecznego w dziedzinie badań 
i innowacji;

Or. en

Poprawka 1727
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d a) badaniach, konserwacji i 
wykorzystywaniu dziedzictwa 
kulturowego, materialnego i 
niematerialnego, tradycji krajowych i 
regionalnych, interakcji między nimi i 
możliwości, jakie te elementy oferują w 
zakresie wzmocnienia spójności 
społecznej i rozwijania wspólnej 
tożsamości europejskiej;

Or. it
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Poprawka 1728
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) inteligentnej kreatywności i 
zbiorowym uczestnictwie w 
społeczeństwie, przy czym celem 
szczegółowym jest przyspieszenie 
wdrażania procesów i usług opartych na 
innowacyjnych technologiach na rzecz 
kreatywnego i inteligentnego 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 1729
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 2 – litera (d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) wsparciu doświadczeń kulturowych i 
tożsamości europejskiej; sektor kultury 
doświadczeń stanowi bardzo opłacalny 
teren działań dla przyszłych technologii i 
proponowanych inicjatyw;

Or. en

Uzasadnienie

Działania te są niezbędne do aktywnego wdrożenia poprzednich koncepcji przedstawionych 
jako wizja ogólna w ust. 1 – wizja ta jest podtrzymana, ale konkretna realizacja działań 
następuje zgodnie z lit. (ba), (da) oraz (db).
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Poprawka 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.2a Społeczeństwa szanujące swe 
dziedzictwo kulturowe i wspierające 
podnoszenie jego znaczenia 
gospodarczego
Dziedzictwo kulturowe jest jednym z 
najbardziej obiecujących sektorów 
gospodarki europejskiej w najbliższej 
przyszłości, jednak nadal pozostają do 
pokonania bariery technologiczne, 
społeczne i kulturowe.
Cele szczegółowe:
– wspieranie badań ukierunkowanych na 
zachowanie i ochronę dziedzictwa 
kulturowego,
– opracowanie modeli ekonomicznych i 
metodologii oceny społeczno-
ekonomicznych aspektów dziedzictwa 
kulturowego.

Or. es

Uzasadnienie

Europejska gospodarka jest ściśle związana z kulturą – sektor kultury i twórczości generuje 
obroty w wysokości ponad 654 mld EUR, co stanowi 2,6% PKB, a w ostatnich latach wzrost 
w tym sektorze wyniósł 12,3%. Dziedzictwo kulturowe jest związane z innymi rodzajami 
działalności gospodarczej, takimi jak turystyka. Nowe technologie są potrzebne do wspierania 
konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw zaangażowanych w kwestie dziedzictwa 
kulturowego. Do rozwiązania problemów dotyczących opieki nad dziedzictwem kulturowym 
niezbędne są badania objęte następnym programem ramowym.

Poprawka 1731
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.3. Bezpieczne społeczeństwa skreślony
Celem jest wsparcie polityki Unii w 
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zewnętrznego oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa cybernetycznego, zaufania 
i prywatności na jednolitym rynku 
cyfrowym, przy jednoczesnej poprawie 
konkurencyjności sektorów 
bezpieczeństwa, ICT i usług w Unii. 
Zostanie on osiągnięty poprzez rozwój 
innowacyjnych technologii i rozwiązań 
służących eliminacji luk w 
zabezpieczeniach i zapobieganiu 
zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Te
zorientowane na realizację misji działania 
będą uwzględniać potrzeby różnych 
użytkowników końcowych (obywateli, 
przedsiębiorstw, organów administracji, w 
tym krajowych i międzynarodowych, 
organów ds. ochrony ludności, organów 
egzekwowania prawa, straży granicznej 
itd.), odzwierciedlając ewolucję zagrożeń 
dla bezpieczeństwa i ochrony prywatności 
oraz niezbędne aspekty społeczne.
Działania skoncentrują się na:
(a) zwalczaniu przestępczości i 
terroryzmu;
(b) zwiększeniu ochrony poprzez 
zarządzanie granicami;
(c) zapewnieniu bezpieczeństwa 
cybernetycznego;
(d) zwiększaniu odporności Europy na 
kryzysy i klęski;
(e) zapewnieniu prywatności i wolności w 
Internecie oraz wzmocnieniu społecznego 
wymiaru bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe wyzwanie nr 7.
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Amendment 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Proposal for a regulation
Annex 1 – Part 3 – point 6.3 – point 6.3.3

Text proposed by the Commission Amendment

6.3.3. Secure societies 6.3.3. Societal change and cultural 
heritage

L'obiettivo è sostenere le politiche 
unionali di politica interna ed esterna e 
garantire la sicurezza, la fiducia e la 
riservatezza informatiche sul mercato 
unico digitale, migliorando nel contempo 
la competitività della sicurezza 
dell'Unione, delle TIC e del settore dei 
servizi. Questo può essere effettuato per 
mezzo dello sviluppo di tecnologie e 
soluzioni innovative mirate a colmare le 
lacune di sicurezza e a prevenire le 
minacce informatiche. Queste azioni 
orientate alle missioni intendono 
integrare le esigenze di diversi utenti 
finali (cittadini, imprese e 
amministrazioni, comprese le autorità 
nazionali e internazionali, la protezione 
civile, le autorità preposte all'applicazione 
della legge, le guardie di frontiera, ecc.), 
al fine di tenere in considerazione 
l'evoluzione delle minacce alla sicurezza e 
alla protezione della vita privata e i 
necessari aspetti sociali.

L'obiettivo è quello di contribuire a 
comprendere il fondamento intellettuale 
dell'Europa, la sua storia e le numerose 
influenze europee ed extraeuropee, che 
costituiscono una fonte di ispirazione per 
le nostre vite oggi. L'Europa è 
caratterizzata da una varietà di diversi 
popoli (comprese le minoranze e i popoli 
indigeni), tradizioni e identità regionali e 
nazionali nonché da livelli diversi di 
sviluppo economico e sociale. La 
migrazione e la mobilità, i mezzi di 
comunicazione, l'industria e i trasporti 
contribuiscono alla diversità di prospettive 
e stili di vita. Occorre riconoscere e tenere 
in conto tale diversità e le opportunità che 
ne derivano.

Le collezioni europee conservate in 
biblioteche, anche digitali, archivi, musei, 
gallerie e altre istituzioni pubbliche 
detengono un patrimonio ricco e ancora 
inesplorato di documenti e oggetti di 
studio. Tali risorse d'archivio 
rappresentano, assieme al patrimonio 
intangibile, la storia dei singoli Stati 
membri ma anche il patrimonio collettivo 
di una Unione europea emersa nel corso 
del tempo. Tali materiali dovrebbero 
essere resi accessibili a ricercatori e 
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cittadini, anche mediante le nuove 
tecnologie, per consentire di guardare al 
futuro attraverso l'archivio del passato. 
L'accessibilità e la conservazione del 
patrimonio culturale nelle forme suddette 
sono necessarie per la vitalità dei rapporti 
esistenti tra le diverse culture e all'interno 
delle stesse nell'Europa di oggi e 
contribuiscono alla crescita economica 
sostenibile.

Il centro delle attività comprende: Il centro delle attività comprende:
(a) la lotta al crimine e al terrorismo; (a) lo studio del patrimonio culturale, 

della memoria, dell'identità, 
dell'integrazione e delle interazioni e 
traduzioni culturali in Europa, compreso 
il modo in cui tali elementi sono 
rappresentati nelle collezioni a carattere 
culturale e scientifico, negli archivi e nei 
musei, allo scopo di informare e 
comprendere meglio il presente mediante 
interpretazioni più approfondite del 
passato;

(b) il rafforzamento della sicurezza grazie 
alla gestione delle frontiere;

(b) la ricerca sulla storia, la letteratura,
l'arte, la filosofia e le religioni dei paesi e
delle regioni d'Europa e sul modo in cui 
queste hanno dato forma alla diversità 
europea contemporanea;

(c) la sicurezza informatica; (c) la ricerca sul ruolo dell'Europa nel 
mondo, sulle influenze e i legami 
reciproci tra le regioni del mondo e sulle 
culture europee viste dall'esterno.

(d) l'aumento della capacità dell'Europa 
di affrontare le crisi e le catastrofi;
(e) la vita e la libertà su internet, il 
rafforzamento della dimensione sociale 
della sicurezza.

Or. xm

Justification

E' necessario garantire piena dignità alla tutela del patrimonio e dell'identità culturale 
europea.
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Poprawka 1733
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3.3. Bezpieczne społeczeństwa 6.3.3. Ochrona wolności i bezpieczeństwa 
ludzkiego

Or. en

Poprawka 1734
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wsparcie polityki Unii w 
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zewnętrznego oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa cybernetycznego, zaufania 
i prywatności na jednolitym rynku 
cyfrowym, przy jednoczesnej poprawie 
konkurencyjności sektorów 
bezpieczeństwa, ICT i usług w Unii. 
Zostanie on osiągnięty poprzez rozwój 
innowacyjnych technologii i rozwiązań 
służących eliminacji luk w 
zabezpieczeniach i zapobieganiu 
zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Te 
zorientowane na realizację misji działania 
będą uwzględniać potrzeby różnych 
użytkowników końcowych (obywateli, 
przedsiębiorstw, organów administracji, w 
tym krajowych i międzynarodowych, 
organów ds. ochrony ludności, organów 
egzekwowania prawa, straży granicznej
itd.), odzwierciedlając ewolucję zagrożeń 
dla bezpieczeństwa i ochrony prywatności 
oraz niezbędne aspekty społeczne.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

New challenge 7

Poprawka 1735
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem jest wsparcie polityki Unii w 
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i 
zewnętrznego oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa cybernetycznego, zaufania 
i prywatności na jednolitym rynku 
cyfrowym, przy jednoczesnej poprawie 
konkurencyjności sektorów 
bezpieczeństwa, ICT i usług w Unii. 
Zostanie on osiągnięty poprzez rozwój 
innowacyjnych technologii i rozwiązań 
służących eliminacji luk w 
zabezpieczeniach i zapobieganiu 
zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Te 
zorientowane na realizację misji działania 
będą uwzględniać potrzeby różnych 
użytkowników końcowych (obywateli, 
przedsiębiorstw, organów administracji, w 
tym krajowych i międzynarodowych, 
organów ds. ochrony ludności, organów 
egzekwowania prawa, straży granicznej
itd.), odzwierciedlając ewolucję zagrożeń 
dla bezpieczeństwa i ochrony prywatności 
oraz niezbędne aspekty społeczne.

Celem jest wsparcie polityki Unii w 
zakresie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, praw człowieka, 
niedyskryminacji, integracji społecznej, 
zapobiegania konfliktom oraz pokojowego 
rozwiązywania konfliktów, mediacji, 
dialogu i przejściowego systemu wymiaru 
sprawiedliwości i pojednania, reformy 
sektora bezpieczeństwa, reformy wymiaru 
sprawiedliwości, odpowiedzialności 
demokratycznej, wolności mediów oraz 
współzależności i praworządności. 
Zostanie on osiągnięty poprzez badanie 
czynników społeczno-gospodarczych 
prowadzących do konfliktu lub 
umożliwiających współpracę, poprzez
rozwój innowacyjnych strategii 
politycznych, technologii i rozwiązań 
służących eliminacji luk i zapobieganiu 
zagrożeniom dla bezpieczeństwa oraz 
przeszkodom we współpracy. Te 
zorientowane na realizację misji działania 
będą uwzględniać potrzeby różnych 
użytkowników końcowych (obywateli, 
przedsiębiorstw, organów administracji, w 
tym krajowych i międzynarodowych, 
organów ds. ochrony ludności, organów 
egzekwowania prawa itd.), 
odzwierciedlając ewolucję zagrożeń i 
wyzwań dla bezpieczeństwa oraz ochrony 
prywatności, a także niezbędne aspekty 
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społeczne.

Or. en

Poprawka 1736
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania skoncentrują się na: skreślony
(a) zwalczaniu przestępczości i 
terroryzmu;
(b) zwiększeniu ochrony poprzez 
zarządzanie granicami;
(c) zapewnieniu bezpieczeństwa 
cybernetycznego;
(d) zwiększaniu odporności Europy na 
kryzysy i klęski;
(e) zapewnieniu prywatności i wolności w 
Internecie oraz wzmocnieniu społecznego 
wymiaru bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe wyzwanie nr 7.

Poprawka 1737
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zwalczaniu przestępczości i 
terroryzmu;

skreślona



AM\907850PL.doc 131/169 PE492.790v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Nowe wyzwanie nr 7.

Poprawka 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zwalczaniu przestępczości i terroryzmu; (a) zwalczaniu przestępczości i terroryzmu, 
włącznie ze zrozumieniem wymiaru 
społecznego takich problemów, oraz 
wskazaniu skutecznych środków z zakresu 
polityki społecznej służących zaradzeniu 
im.;

Or. en

Poprawka 1739
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zwalczaniu przestępczości i terroryzmu; (a) zwalczaniu przestępczości i terroryzmu, 
w tym za pomocą skutecznych środków z 
zakresu polityki społecznej;

Or. en

Poprawka 1740
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) poprawie bezpieczeństwa i 
transformacji konfliktów w krajach 
trzecich poprzez zapobieganie konfliktom, 
budowanie pokoju, dialog, mediacje i 
pojednanie oraz reformę sektorów 
bezpieczeństwa cywilnego;

Or. en

Poprawka 1741
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) ochronie krytycznych infrastruktur i 
sieci;

Or. en

Poprawka 1742
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) zajęciu się czynnikami 
przyczyniającymi się do gwałtownej 
radykalizacji poglądów;

Or. en
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Poprawka 1743
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zwiększeniu ochrony poprzez 
zarządzanie granicami;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nowe wyzwanie nr 7.

Poprawka 1744
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zwiększeniu ochrony poprzez 
zarządzanie granicami;

skreślona

Or. en

Poprawka 1745
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zwiększeniu ochrony poprzez 
zarządzanie granicami;

(b) zwiększeniu ochrony poprzez 
zarządzanie granicami, ze szczególnym 
uwzględnieniem zwalczania nielegalnej 
imigracji na terenie Unii;



PE492.790v01-00 134/169 AM\907850PL.doc

PL

Or. it

Poprawka 1746
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zapewnieniu bezpieczeństwa 
cybernetycznego;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nowe wyzwanie nr 7.

Poprawka 1747
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zwiększaniu odporności Europy na 
kryzysy i klęski;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nowe wyzwanie nr 7.

Poprawka 1748
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zwiększaniu odporności Europy na 
kryzysy i klęski;

(d) zwiększaniu odporności Europy na 
kryzysy i klęski oraz minimalizowaniu 
dotyczących bezpieczeństwa problemów 
związanych z czynnikami środowiskowymi 
i klimatycznymi, w tym z postępowaniem z 
ograniczonymi zasobami np. w regionie 
arktycznym;

Or. en

Poprawka 1749
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zwiększaniu odporności Europy na 
kryzysy i klęski;

(d) zwiększaniu zdolności Europy w 
zakresie zapobiegania kryzysom i klęskom 
oraz reagowania i odporności na kryzysy i 
klęski, w tym klęski żywiołowe i katastrofy 
spowodowane przez człowieka;

Or. en

Poprawka 1750
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zwiększaniu odporności Europy na 
kryzysy i klęski;

(d) poprawie reagowania oraz odporności 
Europy na kryzysy i klęski;

Or. en



PE492.790v01-00 136/169 AM\907850PL.doc

PL

Poprawka 1751
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) zapewnieniu prywatności i wolności w 
Internecie oraz wzmocnieniu społecznego 
wymiaru bezpieczeństwa.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nowe wyzwanie nr 7.

Poprawka 1752
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) zapewnieniu prywatności i wolności w 
Internecie oraz wzmocnieniu społecznego
wymiaru bezpieczeństwa.

(e) zapewnieniu prywatności i wolności 
w internecie oraz podniesieniu poziomu 
zrozumienia społecznego, prawnego 
i etycznego wszystkich obszarów 
bezpieczeństwa, zagrożenia i zarządzania 
nimi.

Or. en

Poprawka 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) zapewnieniu prywatności i wolności w 
Internecie oraz wzmocnieniu społecznego 
wymiaru bezpieczeństwa.

(e) zapewnieniu prywatności i wolności 
oraz wzmocnieniu społecznego wymiaru 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) zwiększaniu odporności na kryzysy i 
klęski oraz minimalizowaniu dotyczących 
bezpieczeństwa problemów związanych z 
czynnikami środowiskowymi i 
klimatycznymi, w tym z postępowaniem z 
ograniczonymi zasobami naturalnymi np. 
w regionie arktycznym.

Or. en

Uzasadnienie

Oczekuje się, że zmiana klimatu i zmiany środowiska znacznie pogorszą warunki życia 
w wielu częściach świata, które już obecnie są ubogie. Stanie się tak z powodu suszy, 
powodzi, ekstremalnych warunków pogodowych itp. Istnieje znaczne ryzyko wystąpienia 
efektów wtórnych, takich jak poważne problemy migracyjne, zwiększona rywalizacja 
o ograniczone zasoby naturalne i osłabienie i tak już niskiej zdolności niektórych 
społeczeństw w zakresie radzenia sobie z konfliktami i kryzysami.

Poprawka 1755
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – podpunkt 6.3 – podpunkt 6.3.3 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z programu wyklucza się badania 
dotyczące obronności, w tym podwójnego 
zastosowania cywilno-wojskowego.

Or. en

Poprawka 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część III – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA –
OCHRONA WOLNOŚCI 
I BEZPIECZEŃSTWA EUROPY I JEJ 
OBYWATELI
6.1.(a) Cel szczegółowy
Celem szczegółowym jest wspieranie 
bezpiecznych społeczeństw europejskich 
w kontekście bezprecedensowych 
przeobrażeń i nasilających się globalnych 
współzależności oraz zagrożeń przy 
jednoczesnym wzmocnieniu europejskiej 
kultury wolności i sprawiedliwości.
Istnieje powszechne odczucie braku 
bezpieczeństwa, który wywodzi się 
z przestępczości, agresji, terroryzmu, 
katastrof naturalnych lub 
spowodowanych przez człowieka, ataków 
cybernetycznych, naruszeń prywatności 
i innych form nieprawidłowości 
społecznych i gospodarczych. Ma to 
bezpośredni wpływ na obywateli 
i oddziałuje szerzej na pojęcia ufności, 
opieki i komunikacji oraz wiąże się 
z poziomem gotowości i zorganizowania 
społeczeństwa.
Według oszacowań, każdego roku w 
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Europie ofiarą przestępstw pada 
bezpośrednio nawet 75 mln osób. W 2010 
r. bezpośredni koszt przestępczości, 
terroryzmu, czynów bezprawnych, 
przemocy i katastrof w Europie 
oszacowano na co najmniej 650 mld EUR 
(ok. 5% PKB Unii). Jaskrawym 
przykładem gospodarczych skutków 
terroryzmu jest atak na wieże World 
Trade Center na Manhatanie w dniu 9 
września 2001 r. Życie straciło tysiące 
osób i szacuje się, że to wydarzenie 
doprowadziło w następnym kwartale do 
spadku wydajności w USA o 35 mld USD, 
całkowitej produkcji o 47 mld USD oraz 
wzrostu bezrobocia o prawie 1%. Miało 
ono również znaczne oddziaływanie 
kulturowe i globalne. Obywatele, 
przedsiębiorstwa i instytucje są w coraz 
większym stopniu zaangażowani 
w cyfrowe interakcje i transakcje 
w społecznych, finansowych i handlowych 
obszarach życia, lecz rozwój internetu 
doprowadził także do pojawienia się 
cyberprzestępczości powodującej co roku 
miliardy euro strat, a także do naruszeń 
prywatności dotykających osób fizycznych 
lub stowarzyszeń na całym kontynencie. 
Ataki cybernetyczne wywierają także silny 
wpływ na infrastruktury krytyczne. 
Zmiany charakteru i odczuwania 
niepewności w życiu codziennym oraz 
w nieoczekiwanych sytuacjach 
prawdopodobnie wpłyną na zaufanie 
obywateli nie tylko do instytucji, lecz także 
do siebie nawzajem.
Przewidywanie tych zagrożeń, 
zapobieganie im i postępowanie 
w przypadku ich wystąpienia wymaga 
opracowania i zastosowania 
innowacyjnych technologii, rozwiązań, 
narzędzi i wiedzy z zakresu 
prognozowania, stymulowania współpracy 
między dostawcami a użytkownikami, 
znajdowania rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa cywilnego, zwiększenia 
konkurencyjności europejskich sektorów 
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bezpieczeństwa i usług oraz zapobiegania 
nadużyciom w zakresie prywatności 
i łamania praw człowieka w internecie 
i gdzie indziej oraz ich zwalczania, przy 
czym obywatelom Europy należy zapewnić 
indywidualne prawa i swobody.
W celu zacieśnienia ponadgranicznej 
współpracy między różnego rodzaju 
służbami zarządzania kryzysowego należy 
zwrócić uwagę na kwestie 
interoperacyjności i standaryzacji.
Ponadto, ponieważ polityka 
bezpieczeństwa powinna współgrać z 
poszczególnymi obszarami polityki 
społecznej, ważnym aspektem działań 
podejmowanych w związku z tym 
wyzwaniem będzie wzmocnienie 
społecznego wymiaru badań naukowych 
w zakresie bezpieczeństwa.
6.1.(b) Uzasadnienie i wartość dodana 
Unii
Bezpieczeństwo jest uzasadnionym 
przedmiotem zainteresowania Europy i jej 
obywateli, i w tym względzie stanowi dla 
społeczeństwa wielkie wyzwanie. Unia
Europejska, jej obywatele, przemysł 
i partnerzy międzynarodowi stykają się 
z wieloma zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa, takimi jak przestępczość, 
terroryzm, nielegalny handel i masowe 
zagrożenia o charakterze 
antropogenicznym lub związane 
z katastrofami naturalnymi. Zagrożenia te 
mogą przekraczać granice i celować 
w obiekty fizyczne lub przestrzeń 
wirtualną, a ataki mogą mieć różne 
źródła. Ataki, na przykład na systemy 
informacji lub komunikacji władz 
publicznych i podmiotów prywatnych, nie 
tylko podważają zaufanie obywateli do 
systemów informacji i komunikacji, 
powodują bezpośrednie straty finansowe 
i szkody w postaci utraty możliwości 
biznesowych, ale mogą również wywierać 
poważny wpływ na krytyczną 
infrastrukturę i usługi, takie jak 
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energetyka, lotnictwo i inne rodzaje 
transportu, zaopatrzenie w wodę 
i żywność, ochronę zdrowia, finanse lub 
telekomunikację.
Zagrożenia te mogą zachwiać samymi 
podwalinami społeczeństwa. Technologia 
i twórcze projektowanie mogą w znaczny 
sposób przyczynić się do możliwości 
reagowania na te zagrożenia. Jednakże 
należy opracowywać nowe rozwiązania, 
pamiętając, że wybrane środki muszą być 
właściwe i odpowiednie do 
zapotrzebowania społecznego, 
w szczególności jeżeli chodzi o gwarancje 
podstawowych praw i swobód 
obywatelskich.
Bezpieczeństwo stanowi wreszcie także 
istotne wyzwanie pod względem 
gospodarczym. Roczne obroty na 
światowym rynku bezpieczeństwa sięgają 
od około 100 mld do 300 mld EUR, 
z czego 25–35% przypada na Europę. Co 
więcej, pomimo aktualnego kryzysu 
gospodarczego rynek ten szybko się 
rozwija. Zważywszy na potencjalne skutki 
niektórych zagrożeń dla usług, sieci 
lub przedsiębiorstw, wdrożenie 
odpowiednich rozwiązań z zakresu 
bezpieczeństwa stało się krytyczne dla 
gospodarki i konkurencyjności produkcji 
europejskiej.
Finansowanie unijne zapewniane 
w związku z tym wyzwaniem będzie zatem 
wspierać rozwój, realizację i dostosowanie 
kluczowych kierunków polityki Unii, 
zwłaszcza priorytetów strategii „Europa 
2020” dotyczących inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego 
Unii. Będzie się to odbywać w koordynacji 
z działaniami bezpośrednimi Wspólnego 
Centrum Badawczego.
6.1.(c) Ogólny zarys działań
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Celem jest wsparcie polityki Unii 
w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 
i zewnętrznego oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa cybernetycznego, zaufania 
i prywatności na jednolitym rynku 
cyfrowym, przy jednoczesnej poprawie 
konkurencyjności sektorów 
bezpieczeństwa i usług w Unii. Działania 
te będą obejmować skupienie się na 
pracach badawczo-rozwojowych 
w zakresie innowacyjnych rozwiązań 
nowej generacji poprzez opracowanie 
nowatorskich koncepcji i projektów oraz 
standardów interoperacyjnych. Zostanie 
to osiągnięte poprzez rozwój 
innowacyjnych technologii i rozwiązań 
służących eliminacji luk 
w zabezpieczeniach i prowadzących do 
zmniejszania zagrożeń bezpieczeństwa. Te 
ukierunkowane na realizację misji 
działania będą uwzględniać potrzeby 
poszczególnych użytkowników końcowych 
(obywateli, przedsiębiorstw, organów 
administracji, w tym krajowych i 
międzynarodowych, organów ds. ochrony 
ludności, organów ścigania, straży 
granicznej itd.), odzwierciedlając ewolucję 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony 
prywatności oraz niezbędne aspekty 
społeczne.
Badania w zakresie tego wyzwania będą 
zatem wspierać wspólną politykę 
zagraniczną i bezpieczeństwa oraz 
strategię bezpieczeństwa wewnętrznego 
Unii, w tym strategie polityczne w zakresie 
zapobiegania klęskom żywiołowym i 
reagowania na nie.
Działania skoncentrują się na:
(a) zwalczaniu przestępczości i terroryzmu 
z uwzględnieniem zrozumienia poglądów 
i przekonań terrorystów i tego, jak sobie 
z nimi radzić;
(b) ochronie i poprawie odporności 
infrastruktur krytycznych [5];
(c) zwiększaniu ochrony poprzez 
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zarządzanie granicami;
(d) poprawie bezpieczeństwa 
cybernetycznego;
(e) zwiększaniu odporności Europy na 
kryzysy i klęski;
(f) zapewnianiu prywatności i wolności 
oraz podnoszeniu poziomu społecznego, 
prawnego i etycznego zrozumienia 
wszystkich obszarów bezpieczeństwa, 
zagrożenia i zarządzania nimi;
(g) udzielaniu wsparcia dla wspólnej 
polityki Unii w zakresie bezpieczeństwa i 
obrony, a także rozwoju zdolności 
wojskowych wśród ludności cywilnej;
(h) usprawnieniu standaryzacji i 
interoperacyjności systemów 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

W 7PR badania w zakresie bezpieczeństwa stanowią odrębny temat i mają wspaniałe 
osiągnięcia. Program ten ma jeden z najwyższych wskaźników udziału MŚP, zapewnia 
rozwiązania ukierunkowane na zastosowania i rynek oraz zapewnia ok. 50% całkowitych 
środków publicznych na badania w zakresie bezpieczeństwa na szczeblu unijnym i krajowym. 
Ponadto traktat lizboński nadał UE większe uprawnienia w dziedzinie bezpieczeństwa. 
Związane z tym nowe zadania powinny być wspierane przez odpowiedni temat badań 
w zakresie bezpieczeństwa w ramach programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Głównymi obszarami kompetencji JRC 
będą energia, transport, środowisko i 
zmiana klimatu, rolnictwo i 
bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie i 
ochrona konsumenta, technologie 
informacyjno-komunikacyjne, materiały 

Głównymi obszarami kompetencji JRC 
będą energia, transport, środowisko i 
zmiana klimatu, rolnictwo i 
bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie i 
ochrona konsumenta, technologie 
informacyjno-komunikacyjne, materiały 
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odniesienia oraz bezpieczeństwo (w tym 
jądrowe w ramach programu Euratom).

odniesienia oraz bezpieczeństwo (w tym 
jądrowe w ramach programu Euratom). 
Działania JRC w tych obszarach będą 
prowadzone z uwzględnieniem 
odpowiednich inicjatyw na poziomie 
regionów, państw członkowskich lub UE, 
z myślą o kształtowaniu europejskiej 
przestrzeni badawczej.

Or. en

Poprawka 1758
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 3 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przewidywania i prognoz – aktywnego 
pozyskiwania informacji strategicznych o 
tendencjach i wydarzeniach w dziedzinie 
nauki, technologii i społeczeństwa oraz ich 
możliwych konsekwencji dla polityki 
publicznej;

(a) przewidywania i prognoz – aktywnego 
pozyskiwania informacji strategicznych o 
tendencjach i wydarzeniach w dziedzinie 
nauki, środowiska, technologii i 
społeczeństwa oraz ich możliwych 
konsekwencji dla polityki publicznej i 
obywateli;

Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie zdolności UE w zakresie radzenia sobie ze zmianami w środowisku oraz ich 
konsekwencji poprzez aktywne pozyskiwanie informacji strategicznych i rozwój strategii 
działania, np. w zakresie zarządzania przeciwpowodziowego.

Poprawka 1759
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

zrównoważone rolnictwo, wydajne morza i 
oceany dzięki zrównoważonemu 
rybołówstwu i zrównoważonej 
akwakulturze oraz gospodarka 
ekologiczna;

Or. en

Poprawka 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1761
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wsparcie rozwoju, wdrożenia i 
monitorowania europejskiej polityki w 
zakresie rolnictwa i rybołówstwa, w tym 
dotyczącej bezpieczeństwa żywności i 
bezpieczeństwa żywnościowego, oraz 
rozwój gospodarki ekologicznej poprzez 
np. prognozy dotyczące produkcji 
roślinnej, analizy techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz modelowanie.

wsparcie rozwoju, wdrożenia i 
monitorowania europejskiej polityki w 
zakresie rolnictwa i rybołówstwa, w tym 
dotyczącej bezpieczeństwa żywności i 
bezpieczeństwa żywnościowego, oraz 
rozwój gospodarki ekologicznej poprzez 
np. prognozy dotyczące produkcji 
roślinnej, analizy techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz modelowanie, a także 
promowanie zdrowych i produktywnych 
mórz w celu wypracowania dobrego stanu 
środowiska oraz osiągnięcia „niebieskiego 
wzrostu”.

Or. en

Poprawka 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wsparcie celów w zakresie energii klimatu 
20/20/20 poprzez badania naukowe 
dotyczące technologicznych i 
gospodarczych aspektów dostaw energii, 
sprawności, technologii niskoemisyjnych, 
elektroenergetycznych sieci przesyłowych;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 1764
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Inteligentny, ekologiczny i 
zintegrowany transport

(d) Inteligentny, ekologiczny 
i zintegrowany transport i mobilność

Or. en

Poprawka 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wsparcie unijnej polityki zrównoważonej i 
bezpiecznej mobilności osób i towarów 
poprzez badania laboratoryjne, oparte na 
modelowaniu i monitorowaniu podejścia, 
w tym do technologii niskoemisyjnych w 
zakresie transportu, elektryfikacji, 
ekologicznych i oszczędnych pojazdów, 
alternatywnych paliw oraz inteligentnych 
systemów transportowych;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 1766
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 3 – podpunkt 3.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(e) Działania w dziedzinie klimatu, 
ochrona środowiska, efektywna 
gospodarka zasobami i surowcami
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Or. en

Poprawka 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (f) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne
społeczeństwa

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

Or. en

Poprawka 1768
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (f) – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wsparcie bezpieczeństwa wewnętrznego 
poprzez identyfikację i ocenę zagrożeń dla 
podstawowej infrastruktury jako 
zasadniczego elementu funkcji 
społecznych; oraz poprzez ocenę 
eksploatacyjną technologii związanych z 
tożsamością cyfrową; podjęcie wyzwań 
bezpieczeństwa globalnego, w tym 
powstających lub hybrydowych zagrożeń 
poprzez rozwój zaawansowanych narzędzi 
eksploracji i analizy danych, a także 
zarządzania kryzysowego;

wsparcie bezpieczeństwa wewnętrznego 
poprzez identyfikację i ocenę zagrożeń dla 
infrastruktur krytycznych jako 
zasadniczego elementu funkcji 
społecznych; oraz poprzez ocenę 
eksploatacyjną, społeczną i etyczną
technologii związanych z tożsamością 
cyfrową; podjęcie wyzwań bezpieczeństwa 
globalnego, w tym powstających lub 
hybrydowych zagrożeń poprzez rozwój 
zaawansowanych narzędzi eksploracji i 
analizy danych, a także zarządzania 
kryzysowego;

Or. en
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Poprawka 1769
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 3 – podpunkt 3.3 – litera (f) – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zwiększenie zdolności Unii w zakresie 
zarządzania klęskami żywiołowymi i 
katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka poprzez wzmocnienie 
monitorowania infrastruktury i rozwój 
globalnych systemów informacyjnych 
służących wczesnemu ostrzeganiu przed 
różnymi zagrożeniami i zarządzaniu 
ryzykiem, z wykorzystaniem satelitarnych
platform obserwacji Ziemi.

zwiększenie zdolności Unii w zakresie 
zarządzania klęskami żywiołowymi i 
katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka poprzez wzmocnienie 
monitorowania infrastruktury i rozwój 
urządzeń do przeprowadzania testów,
globalnych systemów informacyjnych 
służących wczesnemu ostrzeganiu przed 
różnymi zagrożeniami i zarządzaniu 
ryzykiem, z wykorzystaniem satelitarnych 
platform obserwacji Ziemi.

Or. de

Uzasadnienie

Aby radzić sobie z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, nie 
wystarczy samo monitorowanie i ostrzeganie, lecz potrzebna jest również praktyczna pomoc 
w przypadku poważnych zagrożeń. Dlatego równie ważne dla ochrony obywateli są konkretne 
urządzenia do przeprowadzania testów umożliwiające przygotowanie się na wypadek 
katastrofy, np. poważnej powodzi.

Poprawka 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest integracja 
trójkąta wiedzy łączącego badania 
naukowe, innowacje i edukację oraz 
wzmocnienie potencjału innowacyjnego 
Unii i stawienie czoła wyzwaniom 
społecznym.

Celem szczegółowym jest integracja 
trójkąta wiedzy łączącego badania 
naukowe, innowacje i edukację oraz 
wzmocnienie potencjału innowacyjnego 
Unii i stawienie czoła w szczególności 
wyzwaniom społecznym.
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Or. en

Poprawka 1771
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym jest integracja 
trójkąta wiedzy łączącego badania 
naukowe, innowacje i edukację oraz 
wzmocnienie potencjału innowacyjnego 
Unii i stawienie czoła wyzwaniom 
społecznym.

Celem szczegółowym jest integracja 
trójkąta wiedzy łączącego badania 
naukowe, innowacje i edukację oraz 
wzmocnienie i przyspieszenie tworzenia
potencjału innowacyjnego Unii i stawienie 
czoła wyzwaniom społecznym.

Or. en

Poprawka 1772
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pod kątem potencjału w zakresie 
innowacyjności i możliwości dostarczania 
nowych usług, produktów i procesów 
Europa cechuje się szeregiem słabości 
strukturalnych. Należą do nich stosunkowo 
słabe wyniki Europy w zakresie 
przyciągania i zatrzymania talentów; 
niewystarczający stopień wykorzystania 
mocnych stron badań naukowych przy 
tworzeniu wartości gospodarczych lub 
społecznych; niski poziom 
przedsiębiorczości; niewystarczający do
konkurowania w skali globalnej zakres 
zasobów w ośrodkach doskonałości; oraz 
zbyt wiele barier utrudniających 
współpracę w ramach trójkąta wiedzy 
badań naukowych, szkolnictwa wyższego i 

Pod kątem potencjału w zakresie 
innowacyjności i możliwości dostarczania 
nowych usług, produktów i procesów 
Europa cechuje się szeregiem słabości 
strukturalnych. Należą do nich stosunkowo 
słabe wyniki Europy w zakresie 
przyciągania i zatrzymania talentów; 
niewystarczający stopień wykorzystania 
mocnych stron badań naukowych przy 
tworzeniu wartości gospodarczych lub 
społecznych; niski poziom 
przedsiębiorczości i przedsiębiorczego 
ducha; niepełne wykorzystywanie 
wyników badań; bariery dla transferu 
technologii i innowacji z regionów wyżej 
rozwiniętych do regionów słabiej 
rozwiniętych; brak odpowiednich zachęt 
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biznesu na szczeblu europejskim. do finansowania prywatnego w zakresie 
badań, rozwoju i innowacji;
niewystarczające do konkurowania w skali 
globalnej zakres, wielkość i jakość
zasobów w ośrodkach doskonałości; oraz 
zbyt wiele barier utrudniających 
współpracę w ramach trójkąta wiedzy 
badań naukowych, szkolnictwa wyższego i 
biznesu na szczeblu europejskim.

Or. en

Poprawka 1773
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pod kątem potencjału w zakresie 
innowacyjności i możliwości dostarczania 
nowych usług, produktów i procesów 
Europa cechuje się szeregiem słabości 
strukturalnych. Należą do nich stosunkowo 
słabe wyniki Europy w zakresie 
przyciągania i zatrzymania talentów; 
niewystarczający stopień wykorzystania 
mocnych stron badań naukowych przy 
tworzeniu wartości gospodarczych lub 
społecznych; niski poziom 
przedsiębiorczości; niewystarczający dla 
konkurowania w skali globalnej zakres 
zasobów w ośrodkach doskonałości; oraz 
zbyt wiele barier utrudniających 
współpracę w ramach trójkąta wiedzy 
badań naukowych, szkolnictwa wyższego i 
biznesu na szczeblu europejskim.

Pod kątem potencjału w zakresie 
innowacyjności i możliwości dostarczania 
nowych usług, produktów i procesów 
Europa cechuje się szeregiem słabości 
strukturalnych. Należą do nich: 
stosunkowo słabe wyniki Europy w 
zakresie przyciągania i zatrzymania 
talentów;  zubożenie w zakresie 
umiejętności technicznych i naukowych 
historycznie charakterystycznych dla 
różnych regionów; niewystarczający 
stopień wykorzystania mocnych stron 
badań naukowych przy tworzeniu wartości 
gospodarczych lub społecznych; niski 
poziom przedsiębiorczości;  
niewystarczający dla konkurowania w skali 
globalnej zakres zasobów w ośrodkach 
doskonałości;  oraz zbyt wiele barier 
utrudniających współpracę w ramach 
trójkąta wiedzy badań naukowych, 
szkolnictwa wyższego i biznesu na 
szczeblu europejskim.

Or. it
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Poprawka 1774
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT zajmie się tymi kwestiami poprzez 
promowanie zmian strukturalnych w 
europejskim krajobrazie innowacji. Będzie 
on promował integrację szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych i innowacji 
najwyższej jakości, tworząc tym samym 
nowe otoczenie sprzyjające innowacjom, a 
także promując i wspierając nowe 
pokolenie przedsiębiorczych osób. Tym 
samym EIT przyczyni się w pełni do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, 
a w szczególności celów inicjatyw 
przewodnich „Unia innowacji” i „Mobilna 
młodzież”.

EIT zajmie się tymi kwestiami poprzez 
promowanie zmian strukturalnych w 
europejskim krajobrazie innowacji, 
ponieważ jest to w programie „Horyzont 
2020” jedyny instrument reprezentujący 
trójkąt wiedzy. Będzie on promował 
integrację szkolnictwa wyższego, badań 
naukowych i innowacji najwyższej jakości, 
tworząc tym samym nowe otoczenie 
sprzyjające innowacjom, a także promując 
i wspierając nowe pokolenie 
przedsiębiorczych osób z umiejętnościami 
i doświadczeniem w zakresie 
przedsiębiorczości, będących prawdziwymi 
przekaźnikami innowacji, które to osoby 
będą zwiększać europejski potencjał 
tworzenia innowacyjnych firm typu spin-
off oraz przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność. Tym samym EIT przyczyni 
się w pełni do osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020”, a w szczególności celów 
inicjatyw przewodnich „Unia innowacji” i 
„Mobilna młodzież”.

Or. en

Poprawka 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT zajmie się tymi kwestiami poprzez 
promowanie zmian strukturalnych w 
europejskim krajobrazie innowacji. Będzie 
on promował integrację szkolnictwa 

EIT zajmie się tymi kwestiami poprzez 
promowanie zmian strukturalnych w 
europejskim krajobrazie innowacji. Będzie 
on promował integrację szkolnictwa 
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wyższego, badań naukowych i innowacji 
najwyższej jakości, tworząc tym samym 
nowe otoczenie sprzyjające innowacjom, a 
także promując i wspierając nowe 
pokolenie przedsiębiorczych osób. Tym 
samym EIT przyczyni się w pełni do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, 
a w szczególności celów inicjatyw 
przewodnich „Unia innowacji” i „Mobilna 
młodzież”.

wyższego, badań naukowych i innowacji 
najwyższej jakości, tworząc tym samym 
nowe otoczenie sprzyjające innowacjom, a 
także promując i wspierając nowe 
pokolenie przedsiębiorczych osób. Tym 
samym EIT przyczyni się w pełni do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, 
a w szczególności celów inicjatyw 
przewodnich „Unia innowacji” i „Mobilna 
młodzież”. Ponadto EIT i jego WWiI 
powinny wspierać synergię i interakcję 
między filarami programu „Horyzont 
2020” oraz z innymi odnośnymi 
inicjatywami.

Or. en

Poprawka 1776
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną cechą EIT jest integracja 
edukacji i przedsiębiorczości z badaniami 
naukowymi i innowacją, jako elementów 
jednego łańcucha innowacyjnego w Unii i 
poza nią.

Szczególną cechą EIT jest integracja 
kształcenia wyższego i przedsiębiorczości 
z badaniami naukowymi i innowacją, jako 
elementów jednego łańcucha 
innowacyjnego w Unii i poza nią.

Or. en

Poprawka 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT, za pośrednictwem wspólnot wiedzy i 
innowacji, działa zgodnie z logiką 
biznesową. Warunkiem wstępnym jest 

EIT, za pośrednictwem wspólnot wiedzy i 
innowacji, działa zgodnie z logiką 
biznesową. Warunkiem wstępnym jest 
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silne przywództwo: każdą wspólnotą 
kieruje dyrektor wykonawczy. Partnerów 
wspólnot reprezentują pojedyncze 
podmioty prawne, co usprawnia proces 
decyzyjny. Wspólnoty muszą tworzyć 
coroczne plany operacyjne, obejmujące 
ambitny portfel działań, od edukacji po 
zakładanie przedsiębiorstw, z jasnymi 
celami i założeniami, zmierzające do 
wywarcia wpływu zarówno rynkowego, 
jak i społecznego. Obecne zasady 
dotyczące uczestnictwa, oceny i 
monitorowania wspólnot umożliwiają 
podejmowanie decyzji w przyspieszonym, 
biznesowym trybie.

silne przywództwo: każdą wspólnotą 
kieruje dyrektor wykonawczy. Partnerów 
wspólnot reprezentują pojedyncze 
podmioty prawne, co usprawnia proces 
decyzyjny. Wspólnoty muszą tworzyć 
coroczne plany operacyjne, obejmujące 
ambitny portfel działań, od edukacji po 
zakładanie przedsiębiorstw, z jasnymi 
celami i założeniami, zmierzające do 
wywarcia wpływu zarówno rynkowego, 
jak i społecznego. Obecne zasady 
dotyczące uczestnictwa, oceny i 
monitorowania wspólnot umożliwiają 
podejmowanie decyzji w przyspieszonym, 
biznesowym trybie. Przedsiębiorstwa 
powinny mieć do odegrania znaczną rolę 
jako motory działalności WWiI, a WWiI 
powinny móc mobilizować inwestycje 
i długoterminowe zaangażowanie sektora 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT, za pośrednictwem wspólnot wiedzy i 
innowacji, działa zgodnie z logiką 
biznesową. Warunkiem wstępnym jest 
silne przywództwo: każdą wspólnotą 
kieruje dyrektor wykonawczy. Partnerów 
wspólnot reprezentują pojedyncze 
podmioty prawne, co usprawnia proces 
decyzyjny. Wspólnoty muszą tworzyć 
coroczne plany operacyjne, obejmujące 
ambitny portfel działań, od edukacji po 
zakładanie przedsiębiorstw, z jasnymi 
celami i założeniami, zmierzające do 
wywarcia wpływu zarówno rynkowego, 
jak i społecznego. Obecne zasady 
dotyczące uczestnictwa, oceny i 

EIT, za pośrednictwem wspólnot wiedzy 
i innowacji, działa zgodnie z logiką 
biznesową i jest ukierunkowany na 
wyniki. Warunkiem wstępnym jest silne 
przywództwo: każdą wspólnotą kieruje 
dyrektor wykonawczy. Partnerów wspólnot 
reprezentują pojedyncze podmioty prawne, 
co usprawnia proces decyzyjny. Wspólnoty 
muszą tworzyć coroczne plany operacyjne, 
obejmujące ambitny portfel działań, od 
edukacji po zakładanie przedsiębiorstw, z 
jasnymi celami i założeniami, zmierzające 
do wywarcia wpływu zarówno rynkowego, 
jak i społecznego. Obecne zasady 
dotyczące uczestnictwa, oceny i 
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monitorowania wspólnot umożliwiają 
podejmowanie decyzji w przyspieszonym, 
biznesowym trybie.

monitorowania wspólnot umożliwiają 
podejmowanie decyzji w przyspieszonym, 
biznesowym trybie.

Or. en

Poprawka 1779
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT, za pośrednictwem wspólnot wiedzy i 
innowacji, działa zgodnie z logiką 
biznesową. Warunkiem wstępnym jest 
silne przywództwo: każdą wspólnotą 
kieruje dyrektor wykonawczy. Partnerów 
wspólnot reprezentują pojedyncze 
podmioty prawne, co usprawnia proces 
decyzyjny. Wspólnoty muszą tworzyć 
coroczne plany operacyjne, obejmujące 
ambitny portfel działań, od edukacji po 
zakładanie przedsiębiorstw, z jasnymi 
celami i założeniami, zmierzające do 
wywarcia wpływu zarówno rynkowego, 
jak i społecznego. Obecne zasady 
dotyczące uczestnictwa, oceny i 
monitorowania wspólnot umożliwiają 
podejmowanie decyzji w przyspieszonym, 
biznesowym trybie.

EIT, za pośrednictwem wspólnot wiedzy i 
innowacji, działa zgodnie z logiką 
biznesową. Warunkiem wstępnym jest 
silne przywództwo: każdą wspólnotą 
kieruje dyrektor wykonawczy. Partnerów 
wspólnot reprezentują pojedyncze 
podmioty prawne, co usprawnia proces 
decyzyjny. Wspólnoty muszą tworzyć 
ukierunkowane na wyniki coroczne plany 
operacyjne, obejmujące ambitny portfel 
działań, od edukacji po zakładanie 
przedsiębiorstw, z jasnymi celami i 
założeniami, zmierzające do wywarcia 
wpływu zarówno rynkowego, jak i 
społecznego. Obecne zasady dotyczące 
uczestnictwa, oceny i monitorowania 
wspólnot umożliwiają podejmowanie 
decyzji w przyspieszonym, biznesowym 
trybie.

Or. en

Poprawka 1780
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT, za pośrednictwem wspólnot wiedzy i 
innowacji, działa zgodnie z logiką 
biznesową. Warunkiem wstępnym jest 
silne przywództwo: każdą wspólnotą 
kieruje dyrektor wykonawczy. Partnerów 
wspólnot reprezentują pojedyncze 
podmioty prawne, co usprawnia proces 
decyzyjny. Wspólnoty muszą tworzyć 
coroczne plany operacyjne, obejmujące 
ambitny portfel działań, od edukacji po 
zakładanie przedsiębiorstw, z jasnymi 
celami i założeniami, zmierzające do 
wywarcia wpływu zarówno rynkowego, 
jak i społecznego. Obecne zasady 
dotyczące uczestnictwa, oceny i 
monitorowania wspólnot umożliwiają 
podejmowanie decyzji w przyspieszonym, 
biznesowym trybie.

EIT, za pośrednictwem wspólnot wiedzy i 
innowacji, działa zgodnie z logiką 
biznesową. Warunkiem wstępnym jest 
silne przywództwo: każdą wspólnotą 
kieruje dyrektor wykonawczy. Partnerów 
wspólnot reprezentują pojedyncze 
podmioty prawne, co usprawnia proces 
decyzyjny. Wspólnoty muszą tworzyć 
coroczne plany operacyjne, obejmujące 
ambitny portfel działań, od edukacji po 
zakładanie przedsiębiorstw, z jasnymi 
celami i założeniami, zmierzające do 
wywarcia wpływu zarówno rynkowego, 
jak i społecznego i posiadające wyraźną 
wartość dodaną, określoną przy pomocy 
podejścia zorientowanego na wyniki.
Obecne zasady dotyczące uczestnictwa, 
oceny i monitorowania wspólnot 
umożliwiają podejmowanie decyzji w 
przyspieszonym, biznesowym trybie.

Or. it

Uzasadnienie

Odniesienie do podejścia zorientowanego na wyniki, o którym mowa w tytule, nie jest obecne 
w tekście ustępu, a konieczne jest jednoznaczne odwołanie do wartości dodanej określonej 
przy pomocy takiego podejścia.

Poprawka 1781
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólnoty wiedzy i innowacji EIT są 
wysoce zintegrowane i łączą partnerów z 
sektorów przemysłu, szkolnictwa 
wyższego, instytutów badawczych i 
technologicznych, znanych z najwyższej 
jakości swojej działalności. Wspólnoty 

Wspólnoty wiedzy i innowacji EIT są 
wysoce zintegrowane i łączą partnerów z 
sektorów przemysłu, szkolnictwa 
wyższego, instytutów badawczych i 
technologicznych, znanych z najwyższej 
jakości swojej działalności. Wspólnoty 
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umożliwiają światowej klasy partnerom 
łączenie się w nowe transgraniczne 
konfiguracje, optymalizację istniejących 
zasobów, dostęp do nowych możliwości 
biznesowych poprzez nowe łańcuchy 
wartości, podejmowanie większego ryzyka 
i wyzwań o większej skali.

umożliwiają światowej klasy partnerom 
łączenie się w nowe transgraniczne 
konfiguracje, optymalizację istniejących 
zasobów, dostęp do nowych możliwości 
biznesowych poprzez nowe łańcuchy 
wartości, podejmowanie większego ryzyka 
i wyzwań o większej skali. Wspólnoty 
muszą dawać MŚP możliwość pełnego 
uczestnictwa we wszystkich swoich 
działaniach: częścią strategii wspólnot na 
rzecz wzrostu powinno być objęcie 
udziałem w nich również nowych 
uczestników wnoszących nowe pomysły, w 
szczególności zwiększenie udziału MŚP.

Or. en

Poprawka 1782
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólnoty wiedzy i innowacji EIT są 
wysoce zintegrowane i łączą partnerów z 
sektorów przemysłu, szkolnictwa 
wyższego, instytutów badawczych i 
technologicznych, znanych z najwyższej 
jakości swojej działalności. Wspólnoty 
umożliwiają światowej klasy partnerom 
łączenie się w nowe transgraniczne 
konfiguracje, optymalizację istniejących 
zasobów, dostęp do nowych możliwości 
biznesowych poprzez nowe łańcuchy 
wartości, podejmowanie większego ryzyka 
i wyzwań o większej skali.

Wspólnoty wiedzy i innowacji EIT są 
wysoce zintegrowane i łączą partnerów z 
sektorów przemysłu, szkolnictwa 
wyższego, instytutów badawczych i 
technologicznych, znanych z najwyższej 
jakości swojej działalności. Wspólnoty 
umożliwiają światowej klasy partnerom 
łączenie się w nowe długoterminowe 
transgraniczne konfiguracje, optymalizację 
istniejących zasobów, dostęp do nowych 
możliwości biznesowych poprzez nowe 
łańcuchy wartości, podejmowanie 
większego ryzyka i wyzwań o większej 
skali.

Or. en

Poprawka 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólnoty wiedzy i innowacji EIT są 
wysoce zintegrowane i łączą partnerów z 
sektorów przemysłu, szkolnictwa 
wyższego, instytutów badawczych i 
technologicznych, znanych z najwyższej 
jakości swojej działalności. Wspólnoty 
umożliwiają światowej klasy partnerom 
łączenie się w nowe transgraniczne 
konfiguracje, optymalizację istniejących 
zasobów, dostęp do nowych możliwości 
biznesowych poprzez nowe łańcuchy 
wartości, podejmowanie większego ryzyka 
i wyzwań o większej skali.

Wspólnoty wiedzy i innowacji EIT są 
wysoce zintegrowane i łączą partnerów z 
sektorów przemysłu, w tym MŚP, 
szkolnictwa wyższego, instytutów 
badawczych i technologicznych, znanych z 
najwyższej jakości swojej działalności. 
Wspólnoty umożliwiają światowej klasy 
partnerom łączenie się w nowe 
transgraniczne konfiguracje, optymalizację 
istniejących zasobów, dostęp do nowych 
możliwości biznesowych poprzez nowe 
łańcuchy wartości, podejmowanie 
większego ryzyka i wyzwań o większej 
skali.

Or. en

Poprawka 1784
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 2 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Talent to podstawowy składnik innowacji. 
EIT wspiera ludzi i interakcje między 
ludźmi, jako główne elementy swojego 
modelu innowacji traktując studentów, 
naukowców i przedsiębiorców. EIT 
zapewni kulturę przedsiębiorczości i 
kreatywności oraz interdyscyplinarną 
edukację utalentowanym osobom, poprzez 
kursy magisterskie i doktorskie ze znakiem 
EIT, który w zamierzeniu ma stać się 
uznawanym na świecie symbolem 
najwyższej jakości. W ten sposób EIT 
promuje mobilność w ramach trójkąta 
wiedzy.

Talent to podstawowy składnik innowacji. 
EIT wspiera ludzi i interakcje między 
ludźmi, jako główne elementy swojego 
modelu innowacji traktując studentów, 
naukowców i przedsiębiorców. EIT 
zapewni kulturę przedsiębiorczości i 
kreatywności oraz interdyscyplinarną 
edukację utalentowanym osobom, poprzez 
kursy magisterskie i doktorskie ze znakiem 
EIT, jak również szkolenie kadry 
zarządzającej na kursach letnich i 
zaocznych, który to znak w zamierzeniu 
ma stać się uznawanym na całym świecie 
symbolem najwyższej jakości. W ten 
sposób EIT promuje mobilność w ramach 



AM\907850PL.doc 159/169 PE492.790v01-00

PL

trójkąta wiedzy.

Or. en

Poprawka 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie działać głównie, choć nie tylko, 
poprzez wspólnoty wiedzy i innowacji 
(WWiI) w obszarach wyzwań społecznych 
mających największe znaczenie dla 
wspólnej przyszłości Europy. Chociaż 
wspólnoty cechują się znacznym zakresem 
autonomii w określaniu strategii i 
działalności, szereg innowacyjnych cech 
jest wspólny dla wszystkich WwiI. Ponadto 
EIT zwiększy swój wpływ poprzez 
udostępnianie doświadczeń WwiI w całej 
Unii oraz aktywne promowanie nowej 
kultury wymiany wiedzy.

EIT działa głównie, choć nie tylko, 
poprzez wspólnoty wiedzy i innowacji 
(WWiI) w obszarach wyzwań społecznych 
mających największe znaczenie dla 
wspólnej przyszłości Europy. Chociaż 
wspólnoty cechują się znacznym zakresem 
autonomii w określaniu strategii 
i działalności, szereg innowacyjnych cech 
jest wspólny dla wszystkich WWiI, i tam 
dąży się do koordynacji i synergii. Ponadto 
EIT zwiększy swoje oddziaływanie
poprzez udostępnianie doświadczeń WWiI
w całej Unii, upowszechnianie dobrych 
praktyk dotyczących sposobu integracji 
trójkąta wiedzy oraz rozwoju 
przedsiębiorczości, poprzez wspieranie 
włączania dodatkowych partnerów oraz 
aktywne promowanie nowej kultury 
wymiany wiedzy.

Or. en

Poprawka 1786
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie działać głównie, choć nie tylko,
poprzez wspólnoty wiedzy i innowacji 

EIT działa głównie poprzez wspólnoty 
wiedzy i innowacji (WWiI) w obszarach, 
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(WWiI) w obszarach wyzwań społecznych 
mających największe znaczenie dla 
wspólnej przyszłości Europy. Chociaż 
wspólnoty cechują się znacznym zakresem 
autonomii w określaniu strategii i 
działalności, szereg innowacyjnych cech 
jest wspólny dla wszystkich WwiI. 
Ponadto EIT zwiększy swój wpływ 
poprzez udostępnianie doświadczeń WwiI 
w całej Unii oraz aktywne promowanie 
nowej kultury wymiany wiedzy.

które oferują autentyczny potencjał 
innowacyjny. Chociaż wspólnoty cechują 
się znacznym zakresem autonomii w 
określaniu strategii i działalności, szereg 
innowacyjnych cech jest wspólny dla 
wszystkich WwiI. Ponadto EIT zwiększy 
swój wpływ poprzez udostępnianie 
doświadczeń WwiI w całej Unii oraz 
aktywne promowanie nowej kultury 
wymiany wiedzy.

Or. en

Poprawka 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie działać głównie, choć nie tylko, 
poprzez wspólnoty wiedzy i innowacji 
(WWiI) w obszarach wyzwań społecznych 
mających największe znaczenie dla 
wspólnej przyszłości Europy. Chociaż 
wspólnoty cechują się znacznym zakresem 
autonomii w określaniu strategii i 
działalności, szereg innowacyjnych cech 
jest wspólny dla wszystkich WwiI. 
Ponadto EIT zwiększy swój wpływ 
poprzez udostępnianie doświadczeń WwiI 
w całej Unii oraz aktywne promowanie 
nowej kultury wymiany wiedzy.

EIT działa głównie, choć nie tylko, 
poprzez wspólnoty wiedzy i innowacji 
(WWiI) szczególnie w obszarach wyzwań 
społecznych mających największe 
znaczenie dla wspólnej przyszłości Europy. 
Chociaż wspólnoty cechują się znacznym 
zakresem autonomii w określaniu strategii i 
działalności, szereg innowacyjnych cech 
jest wspólny dla wszystkich WwiI. 
Ponadto EIT zwiększy swój wpływ 
poprzez udostępnianie doświadczeń WwiI 
w całej Unii oraz aktywne promowanie 
nowej kultury wymiany wiedzy.

Or. en

Poprawka 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie dążyć do uwolnienia 
innowacyjnego potencjału ludzi oraz 
wykorzystania ich pomysłów bez względu 
na zajmowane przez nich miejsce w 
łańcuchu innowacji. W ten sposób EIT 
przyczyni się również do rozwiązania 
„europejskiego paradoksu”, polegającego 
na tym, że istniejąca doskonała baza 
naukowa jest wykorzystywana w sposób 
daleki od pełnego. EIT będzie pomagać we 
wprowadzaniu pomysłów na rynek. 
Głównie poprzez WWiI oraz poprzez 
nacisk na promowanie przedsiębiorczego 
nastawienia będzie tworzyć nowe 
możliwości biznesowe, zarówno dla 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność i firm typu spin-off, jak też w 
istniejącym przemyśle.

EIT dąży do uwolnienia innowacyjnego 
potencjału ludzi oraz wykorzystania ich 
pomysłów bez względu na zajmowane 
przez nich miejsce w łańcuchu innowacji. 
W ten sposób EIT przyczyni się również 
do rozwiązania „europejskiego paradoksu”, 
polegającego na tym, że istniejąca 
doskonała baza naukowa jest 
wykorzystywana w sposób daleki od 
pełnego. EIT będzie pomagać we 
wprowadzaniu pomysłów na rynek. EIT 
musi zapewnić swobodny dostęp do 
wszystkich europejskich środowisk 
naukowych wysokiej jakości. Głównie 
poprzez WWiI oraz poprzez nacisk na 
promowanie przedsiębiorczego 
nastawienia będzie tworzyć nowe 
możliwości biznesowe, zarówno dla 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność i firm typu spin-off, jak też w 
istniejącym przemyśle.

Or. en

Poprawka 1789
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie dążyć do uwolnienia 
innowacyjnego potencjału ludzi oraz 
wykorzystania ich pomysłów bez względu 
na zajmowane przez nich miejsce w 
łańcuchu innowacji. W ten sposób EIT 
przyczyni się również do rozwiązania 
„europejskiego paradoksu”, polegającego 
na tym, że istniejąca doskonała baza 
naukowa jest wykorzystywana w sposób 

EIT dąży do uwolnienia innowacyjnego 
potencjału ludzi oraz wykorzystania ich 
pomysłów bez względu na zajmowane 
przez nich miejsce w łańcuchu innowacji. 
W ten sposób EIT przyczyni się również 
do rozwiązania „europejskiego paradoksu”, 
polegającego na tym, że istniejąca 
doskonała baza naukowa jest 
wykorzystywana w sposób daleki od 
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daleki od pełnego. EIT będzie pomagać we 
wprowadzaniu pomysłów na rynek. 
Głównie poprzez WWiI oraz poprzez 
nacisk na promowanie przedsiębiorczego 
nastawienia będzie tworzyć nowe 
możliwości biznesowe, zarówno dla 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność i firm typu spin-off, jak też w 
istniejącym przemyśle.

pełnego. EIT będzie w ten sposób pomagać 
we wprowadzaniu pomysłów na rynek oraz 
pobudzać świadomość dużej wagi 
przekuwania odkryć naukowych w 
zastosowania przemysłowe. Głównie 
poprzez WWiI oraz poprzez nacisk na 
promowanie przedsiębiorczego 
nastawienia będzie tworzyć nowe 
możliwości biznesowe, zarówno dla 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność i firm typu spin-off, jak też w 
istniejącym przemyśle.

Or. en

Poprawka 1790
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 3 – litera (a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie dążyć do uwolnienia 
innowacyjnego potencjału ludzi oraz 
wykorzystania ich pomysłów bez względu 
na zajmowane przez nich miejsce w 
łańcuchu innowacji. W ten sposób EIT 
przyczyni się również do rozwiązania 
„europejskiego paradoksu”, polegającego 
na tym, że istniejąca doskonała baza 
naukowa jest wykorzystywana w sposób 
daleki od pełnego. EIT będzie pomagać we 
wprowadzaniu pomysłów na rynek. 
Głównie poprzez WWiI oraz poprzez 
nacisk na promowanie przedsiębiorczego 
nastawienia będzie tworzyć nowe 
możliwości biznesowe, zarówno dla 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność i firm typu spin-off, jak też w 
istniejącym przemyśle.

EIT dąży do uwolnienia innowacyjnego 
potencjału ludzi oraz wykorzystania ich 
pomysłów bez względu na zajmowane 
przez nich miejsce w łańcuchu innowacji. 
W ten sposób EIT przyczyni się również 
do rozwiązania „europejskiego paradoksu”, 
polegającego na tym, że istniejąca 
doskonała baza naukowa jest 
wykorzystywana w sposób daleki od 
pełnego. EIT będzie pomagać w 
wyprowadzaniu pomysłów z laboratoriów 
na rynek. Głównie poprzez WWiI oraz 
poprzez nacisk na promowanie 
przedsiębiorczego nastawienia będzie 
tworzyć nowe możliwości biznesowe, 
zarówno dla przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność i firm typu 
spin-off, jak też w istniejącym przemyśle.

Or. en
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Poprawka 1791
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W swojej strategii i działalności EIT będzie 
skupiać się na wyzwaniach społecznych o 
zasadniczym znaczeniu dla naszej 
przyszłości, takich jak zmiana klimatu czy 
zrównoważona energia. W kompleksowy 
sposób podejmując najważniejsze 
wyzwania społeczne, EIT będzie
promować inter- i multidyscyplinarne 
podejścia oraz ułatwiać koncentrację 
wysiłków badawczych partnerów 
zaangażowanych w WWiI.

W swojej strategii i działalności EIT 
skupia się na wyzwaniach społecznych o 
zasadniczym znaczeniu dla naszej 
przyszłości, takich jak zmiana klimatu czy 
zrównoważona energia. EIT będzie to 
osiągać za pomocą innowacji sektorowych 
i międzysektorowych w dążeniu do 
doskonałości w poszczególnych 
dyscyplinach i obejmując swą 
działalnością sektory zdolne do 
rozwiązywania problemów globalnych.

Or. en

Poprawka 1792
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W swojej strategii i działalności EIT będzie 
skupiać się na wyzwaniach społecznych o 
zasadniczym znaczeniu dla naszej 
przyszłości, takich jak zmiana klimatu czy 
zrównoważona energia. W kompleksowy 
sposób podejmując najważniejsze 
wyzwania społeczne, EIT będzie 
promować inter- i multidyscyplinarne 
podejścia oraz ułatwiać koncentrację 
wysiłków badawczych partnerów 
zaangażowanych w WWiI.

Strategia i działania EIT zorientowane są
na obszary oferujące autentyczny 
potencjał innowacyjny i są wyraźnie 
istotne w kontekście wyzwań społecznych, 
którymi zajmuje się program „Horyzont 
2020”. W kompleksowy sposób 
podejmując najważniejsze wyzwania 
społeczne, EIT będzie promować inter- i 
multidyscyplinarne podejścia oraz ułatwiać 
koncentrację wysiłków badawczych 
partnerów zaangażowanych w WWiI.

Or. en
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Poprawka 1793
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W swojej strategii i działalności EIT 
będzie skupiać się na wyzwaniach 
społecznych o zasadniczym znaczeniu dla 
naszej przyszłości, takich jak zmiana 
klimatu czy zrównoważona energia. W 
kompleksowy sposób podejmując 
najważniejsze wyzwania społeczne, EIT 
będzie promować inter- i 
multidyscyplinarne podejścia oraz ułatwiać 
koncentrację wysiłków badawczych 
partnerów zaangażowanych w WWiI.

W swojej strategii i działalności EIT 
będzie skupiać się na wyzwaniach 
społecznych o zasadniczym znaczeniu dla 
naszej przyszłości, takich jak zmiana 
klimatu czy zrównoważona energia, jak 
określono w strategicznym planie 
innowacji. W kompleksowy sposób 
podejmując najważniejsze wyzwania 
społeczne, EIT będzie promować inter- i 
multidyscyplinarne podejścia oraz ułatwiać 
koncentrację wysiłków badawczych 
partnerów zaangażowanych w WWiI.

Or. en

Poprawka 1794
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W swojej strategii i działalności EIT 
będzie skupiać się na wyzwaniach 
społecznych o zasadniczym znaczeniu dla 
naszej przyszłości, takich jak zmiana 
klimatu czy zrównoważona energia. W 
kompleksowy sposób podejmując 
najważniejsze wyzwania społeczne, EIT 
będzie promować inter- i 
multidyscyplinarne podejścia oraz ułatwiać 
koncentrację wysiłków badawczych 
partnerów zaangażowanych w WWiI.

W swojej strategii i działalności EIT 
będzie skupiać się na wyzwaniach 
społecznych o zasadniczym znaczeniu dla 
naszej przyszłości. W kompleksowy 
sposób podejmując najważniejsze 
wyzwania społeczne, EIT będzie 
promować inter- i multidyscyplinarne 
podejścia oraz ułatwiać koncentrację 
wysiłków badawczych partnerów 
zaangażowanych w WWiI.

Or. it
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Poprawka 1795
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie w sposób kompletny 
integrować edukację i szkolenia na 
wszystkich etapach kariery oraz rozwijać 
nowe i innowacyjne programy nauczania, 
odzwierciedlające zapotrzebowanie na 
nowe profile, wynikające ze złożonych 
wyzwań społecznych i gospodarczych. W 
związku z tym EIT będzie odgrywać 
kluczową rolę w zachęcaniu do uznawania 
nowych tytułów i dyplomów w państwach 
członkowskich.

EIT będzie w sposób kompletny 
integrować edukację i szkolenia na 
wszystkich etapach kariery oraz rozwijać 
nowe i innowacyjne programy nauczania, 
odzwierciedlające zapotrzebowanie na 
nowe profile, wynikające ze stałej ewolucji 
społeczeństwa, gospodarki i rynku pracy. 
W związku z tym EIT będzie odgrywać 
kluczową rolę w zachęcaniu do uznawania 
nowych tytułów i dyplomów w państwach 
członkowskich.

Or. it

Poprawka 1796
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie w sposób kompletny 
integrować edukację i szkolenia na 
wszystkich etapach kariery oraz rozwijać 
nowe i innowacyjne programy nauczania,
odzwierciedlające zapotrzebowanie na 
nowe profile, wynikające ze złożonych 
wyzwań społecznych i gospodarczych. W 
związku z tym EIT będzie odgrywać 
kluczową rolę w zachęcaniu do uznawania 
nowych tytułów i dyplomów w państwach 
członkowskich.

EIT będzie w sposób kompletny 
integrować edukację i szkolenia na 
wszystkich etapach kariery oraz wspierać i 
ułatwiać rozwój nowych i innowacyjnych 
programów nauczania 
odzwierciedlających zapotrzebowanie na 
nowe profile wynikające ze złożonych 
wyzwań społecznych i gospodarczych. W 
związku z tym EIT będzie odgrywać 
kluczową rolę w zachęcaniu do uznawania 
nowych tytułów i dyplomów w państwach 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 1797
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie w sposób kompletny 
integrować edukację i szkolenia na 
wszystkich etapach kariery oraz rozwijać 
nowe i innowacyjne programy nauczania, 
odzwierciedlające zapotrzebowanie na 
nowe profile, wynikające ze złożonych 
wyzwań społecznych i gospodarczych. W 
związku z tym EIT będzie odgrywać 
kluczową rolę w zachęcaniu do uznawania 
nowych tytułów i dyplomów w państwach 
członkowskich.

EIT będzie w sposób kompletny 
integrować edukację i szkolenia na 
wszystkich etapach kariery oraz rozwijać 
nowe i innowacyjne programy nauczania, 
odzwierciedlające zapotrzebowanie na 
nowe profile, wynikające ze złożonych 
wyzwań społecznych i gospodarczych. W 
związku z tym EIT będzie odgrywać 
kluczową rolę w zachęcaniu do uznawania 
nowych tytułów i dyplomów w państwach 
członkowskich w ramach przyznawanej 
przez EIT solidnej „etykiety 
doskonałości”.

Or. en

Poprawka 1798
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (c) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT odegra również istotną rolę w 
dopracowaniu koncepcji 
„przedsiębiorczości” poprzez programy 
edukacyjne, promujące przedsiębiorczość 
w kontekście intensywnego wykorzystania 
wiedzy, bazując na innowacyjnych 
badaniach naukowych i wnosząc wkład w 
rozwiązania bardzo ważne pod względem 
społecznym.

skreślony

Or. it
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Uzasadnienie

Połączenie pojęcia przedsiębiorczości jedynie z programami edukacyjnymi jest ryzykowne i 
niebezpieczne, gdyż przesądza to z góry o tym, kto jest przedsiębiorcą a kto nie.  

Poprawka 1799
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie dążyć do promowania nowych 
podejść do innowacji i opracowania 
wspólnej kultury innowacji i transferu 
wiedzy, między innymi poprzez 
upowszechnianie różnorodnych 
doświadczeń WWiI poprzez różne 
mechanizmy, takie jak platformy 
zainteresowanych stron czy system 
stypendiów.

EIT będzie dążyć do promowania nowych 
podejść do innowacji i opracowania 
wspólnej kultury innowacji i transferu 
wiedzy, między innymi poprzez 
upowszechnianie różnorodnych 
doświadczeń WWiI poprzez różne 
mechanizmy, takie jak platformy 
zainteresowanych stron, nagrody i 
konkursy, wystawy produktów i procesów, 
grupowanie praw własności intelektualnej 
i patentów czy system stypendiów.

Or. en

Poprawka 1800
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (f) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT wniesie duży wkład w osiąganie celów 
określonych w programie „Horyzont 
2020”, w szczególności podejmując 
wyzwania społeczne, w sposób 
uzupełniający w stosunku do innych 
inicjatyw w tych obszarach. Zbada nowe, 
uproszczone podejścia do finansowania i 
zarządzania, odgrywając pionierską rolę w 
europejskim krajobrazie innowacyjnym.

EIT wniesie duży wkład w osiąganie celów 
określonych w programie „Horyzont 
2020”, w szczególności podejmując 
wyzwania społeczne, w sposób 
uzupełniający w stosunku do innych 
inicjatyw w tych obszarach. Zbada nowe, 
uproszczone podejścia do finansowania i 
zarządzania, odgrywając pionierską rolę w 
europejskim krajobrazie innowacyjnym.
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Podejście do finansowania będzie ściśle 
powiązane z mocnym efektem dźwigni, co 
pomoże w uzyskaniu funduszy 
publicznych, jak i prywatnych. Ponadto w 
ramach Fundacji EIT wykorzysta on
nowe instrumenty ukierunkowanego 
wsparcia indywidualnych działań.

Podejście do finansowania będzie ściśle 
powiązane z mocnym efektem dźwigni, co 
pomoże w uzyskaniu funduszy 
publicznych, jak i prywatnych. Ponadto 
EIT wykorzysta nowe instrumenty 
ukierunkowanego wsparcia 
indywidualnych działań.

Or. it

Poprawka 1801
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (g) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie również podejmował działania 
w ramach polityki regionalnej poprzez 
WWiI oraz ośrodki kolokacji – węzły 
doskonałości łączące partnerów z 
dziedziny szkolnictwa wyższego, badań 
naukowych i biznesu z danego regionu. W 
szczególności EIT zapewni lepsze 
powiązanie między instytucjami 
szkolnictwa wyższego a regionalną 
innowacyjnością i wzrostem, w kontekście 
regionalnych i krajowych strategii 
inteligentnej specjalizacji. W ten sposób 
przyczyni się do osiągnięcia celów unijnej 
polityki spójności.

EIT będzie również podejmował działania 
w ramach polityki regionalnej poprzez 
WWiI oraz ośrodki kolokacji – węzły 
doskonałości łączące partnerów z 
dziedziny szkolnictwa wyższego, badań 
naukowych i biznesu z danego regionu. W 
szczególności EIT zapewni lepsze 
powiązanie między instytucjami 
szkolnictwa wyższego, rynkiem pracy a 
regionalną innowacyjnością i wzrostem na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, w 
kontekście lokalnych, regionalnych i 
krajowych strategii inteligentnej 
specjalizacji. W ten sposób przyczyni się 
do osiągnięcia celów unijnej polityki 
spójności.

Or. it

Uzasadnienie

Jeśli szkolnictwo wyższe nie będzie powiązane również z rynkiem pracy, szczególnie na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, Europa nie będzie w stanie uzupełnić jednego ze swoich 
największych braków w zakresie wzrostu gospodarczego.
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Poprawka 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 3 – litera (g) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie również podejmował działania 
w ramach polityki regionalnej poprzez 
WWiI oraz ośrodki kolokacji – węzły 
doskonałości łączące partnerów z 
dziedziny szkolnictwa wyższego, badań 
naukowych i biznesu z danego regionu. W 
szczególności EIT zapewni lepsze 
powiązanie między instytucjami 
szkolnictwa wyższego a regionalną 
innowacyjnością i wzrostem, w kontekście 
regionalnych i krajowych strategii 
inteligentnej specjalizacji. W ten sposób 
przyczyni się do osiągnięcia celów unijnej 
polityki spójności.

EIT będzie również podejmował działania 
w ramach polityki regionalnej poprzez 
WWiI oraz ośrodki kolokacji – węzły 
doskonałości łączące partnerów z 
dziedziny szkolnictwa wyższego, badań 
naukowych i biznesu z danego regionu. 
W szczególności EIT zapewni lepsze 
powiązanie między instytucjami 
szkolnictwa wyższego a regionalną 
innowacyjnością i wzrostem, w kontekście 
regionalnych lub krajowych strategii 
inteligentnej specjalizacji. W ten sposób 
przyczyni się do osiągnięcia celów unijnej 
polityki spójności.

Or. en


